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Associacions que deuen el seu origen a la iniciativa d'un

grup de veïns

Algunes vegades, poques i discutibles, la iniciativa de for

mar una A.VV sortia d'un grup de veïns. Hom es pregunta qui

na era la forma de relació inicial establerta entre aquest

grup que es constituïa en embrió de la nova associació, com

se'ls ocurria a uns veïns organitzar una A.W. Per intentar

respondre a aquestes qüestions farem una breu descripció de

les explicacions donades pels membres de les AA.W que han

donat aquest motiu com origen

Sant Martí de Provençals. El problema de l'augment del preu

de les porteries de les cases construïdes per la caixa de ju

bilacions va ser l'origen de la trobada dels veïns. Ben aviat

es sumaren al moviment veïnal. els partits polítics -primer el

PSUC i la CNT i, després, Bandera Roj a- (1)

Les Corts. Quedà afectada pel Pla Parcial aprovat el 1.957.

Una sèrie de veïns, essencialment intel.lectuals, van preo-

cupar�se per salvar el nucli antic de les Corts. Amb aquesta

finalitat van formar l'A.VV de les Corts que fins al 1.9747

en què s'efectuà un canvi de Junta, va desenvolupar una acti-

vitat molt reduïda.

( 1 ) A Sant Martí de Provençals hi havia ja una A.VV, si bé la seva dinàmica no eré

pas la pròpia del moviment veïnal (cosa que va arribar a ser denunciada al MUE
do Diàrio). La trobada dels veïns afectats pel problema dels lloguers va comp�
tar un canvi en la dinàmica de l'A.VV, que es pot considerar que, des d'aquel:
moment, 1975, començà a funcionar com a tal, preocupant-se dels problemes del

barri
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el Baix Guinardó. Malgrat semblar que la iniciativa hagués

sorgit d'un grup de veïns que van entrar en relació a par

tir d'un 11 de setembre, en què van col.locar la senyera

als seus balcons, la iniciativa fou fomentada pel PSUC,prac

ticament des del principi.

Associacició de 'Veïns de Coll-Vallcarca. Ha donat també

aquesta explicació corn motiu de la creació de l'A.VV. Però,

en aquest cas hi va haver la influència de persones relacio

nades amb l'església, que varen poder actuar corn a nucli

aglutinador.
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Associacions que han sorgit a partir de l'evolució d'una

de carrer

A Barcelona hi ha un altre tipus d'Associació que sovin s'ha

confós amb les Associacions de Veïns. Són les Associaci:;>(Js

de Comerciants, que prenen el nom d'Associacions de Veïns i

Comerciants.

Generalment el seu paper ha estat subscrit a un carrer -tot

i que en alguna ocasió han ultrapassat aquest espai-, i es

limiten a preocupar-se d'aquelles qüestions que més directa

ment afecten els comerciants : condicions estètiques dels

carrers, trànsit d'aquests, decoracions de Nadal(l) , impost

de radicació, etc.

o.

Aquestes associacions que sorgiren a l'empar de la Llei del

1964, han tingut importància per al moviment veïnal en tres

aspectes:

El primer seria la conversió d'algunes d'elles en A.VV de bar

ri - és el cas de l'A.VV. de Havas-.El segon aspecte, que

després serà analitzat amb major deteniment, ha estat la crea

ció per part d'elles de la Federació d'Associacions de Veïns

de Barcelona.I, finalment, el tercer aspecte és la influèn -

cia que aquestes associacions han tingut en l'aprovació de

moltes A.VV de barri, per a les quals han resultat un entre-

banc important a l'hora de la legalització (2)
--_ --

bombetes als carrers, i d'aquí deriva la denomina
- :es" amb la que es coneix a aquestes Associacions.

:e legalització, pàg. 266
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Resumint i intentant de treure conclusions del que fins aquí

s'ha analitzat, es pot afirmar que:

A Barcelona,entre els darrers anys de la dècada del seixanta

i els primers de la dels setanta, van confluir una sèrie d'e

lements que a l'ensems foren l'origen del moviment veïnal ac

tual.

D'una banda, a partir del Maig Francès i del Judicí de Burgos,

els partits polítics entenen la necessitat d'aconseguir tre-

ballar de la forma més oberta possible perquè els permeti d'en
,

trar en contacte amb el major nombre de persones. Es l'origen,

a nivell territorial de les Comissions de Barri, integrades

per persones preocupades per la situació política i social del

país, i que en madurar els seus plantejaments, comprenen la

importància de plantejar solucions als problemes concrets en

�ots els ordres de la vida quotidiana: des dels problemes dels

habitatges als de la cultura, des de la proposta de Plans ur-

banístics alternatius a l'oposició a l'Administració

D'altra banda, són també aquests els anys en els quals es pro

dueix el "boom" de la construcció a Barcelona, l'aplicació i

realitzacions de les .infrastructures .establertes pel Pla Co-

marcal de 1.953 -cinturons de ronda, obertura de vies ràpi

des, etc. -, l'aprovació de Plans Parcials o de Remodelació

que afecten diversos indrets de la ciutat.
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Són, a més a més, els anys en què la tensió que va acompa -

nyar la guerra civil s'ha començat a relaxar, en què una part

de l'Església ha obert els seus plantejaments, especialment en
I

l'aspecte social i polític, en què el moviment obrer ha pogut

novament desenvolupar-se, encara que absolutament dins la clan

destini tat ...

La coexistència d!aquests elements és la que explica l'origen

del moviment associatiu veïnal: una problemàtica urbanística

greu i una sèrie de persones -que com s'ha vist estaven lli-

g�des amb l'Església o amb els Partits Polítics-, capaces de

recollir i organitzar les lluites veïnals.

El fins aquí exposat implica que per fer una valoració del mo

viment veïnal i. de la seva maduresa, s' hagi.. d' anali tzar, no

l'avançament des de plantejaments concrets a d'altres de polí

tics, sinó la forma com s'organitzaren les lluites concretes

i la manera com els problemes es plantejaren i resolien. Els

plantejaments polítics ,existien des del principi: en la majo-

ria dels casos els qui demanaven i tramitaven la legalització

de les AA.VV, els tenien ben clars. Una altra cosa és que els

plantejaments clarament polítics s'expliquessin, perquè també

en aquest sentit va fer falta avançar i trobar formes idònees

de fer-ho,en UM �ts en què parlar de democràcia podia supo

sar haver de donar "explicaciones" a les "autoridades".

En l'exposició que s'ha fet, a partir de les raons dels motius

que portaren a la creació de les AA.VV, donades pels seus pro
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pis membres, es destaquen els dos elements que s'acaben de

comentar: els problemes concrets i els grups que provinents

de l'església o lligats amb els partits polítics o amb les

comissions de barri, havien de constituir l'element dinamit

zador de les mobilitzacions dels barris, i sense l'existèn

cia dels guals el moviment veïnal de Barcelona s'hagués po

gut reduir a lluites puntuals sense continuïtat, o molt es

cassa,� sobretot no hagués tingut la transcendència política

que l'ha caracteritzat.
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" ..

ANYS DE CREACIO DE LES ASSOCIACIONS DE VEINS

Si una primera idea sobre el que és el moviment associa -

tiu a Barcelona ens l'ha proporcionat el coneixement dels

motius que donaren lloc a l'aparició de les diverses asso

ciacions de verns, l'estudi dels anys en els quals aques-

tes varen ser creades, proporcionarà nous elements escla-

ridors.

Tres són, essencialment, els moments importants en el de-

senvolupament d'una A.VV. El primer és aquell en què es

presenten els estatuts al Govern Civil per part d'un grup

de persones denominat Comissió Gestora, i que serà l'en -

carregat de seguir el procés de l'associació fins que aques

ta sigui legalment reconeguda (legalitzada). El segon mo-

ment important és aquell en el qual l'associació és lega-

litzada . Normalment entre un i altre moment passa un cert

temps, que caldrà analitzar, i que dependrà, el que sigui

més o menys llarg, de la decisió de l'Administració. Final

ment, el tercer moment, que no té perquè coincidir amb els

dos anteriors, és el que senyala l'inici de l'activitat de

l' as.soc
í

ac í.ó .

Hi ha hagut associaciacions de verns que han iniciat el seu

treball inclús abans de demanar la legalització, és a dir,

abans que es constituís la Comissió Gestora, i que ha es
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tat el treball desenvolupat en el barri el que ha portat

a plantejar la neçessitat d'una associació oficialment

reconeguda. Hi ha hagut AA.VV, que la primera activitat

que han desenvolupat ha estat precisament la d'obtenir

la legalització i que, per tant, han fet, abans que res,

la determinació d'una Comissió Gestora i la presentació

dels estatuts a Govern Civil, continuant, després, la res

ta d'activitats pròpies de les AA.VV de barri, sense es-

perar la legali t.z ac í.ó ;

Finalment, hi hagut d'altres AA.VV. que no han iniciat el

seu treball fins a ser reconegudes per l'Administració o

que, inclús, han esperat un temps .després de ser reconeg�

des per iniciar un treball seriós en el barri.

Naturalment aquestes diferències estan molt relacionades

amb el tema de. què abans s'ha tractat, és a dir, amb els

motius que han originat el naixement de cada associació.

Aixl doncs, aqut s'intentarà relacionar cada un dels tres

moments que, com s'ha dit, són essencials en la vida d'una

. . .;

assoc�ac�o :

1. Formació de la Comissió Gestora i presentació dels esta-

tuts a Govern Civil (demanda d'autorització)

2. Legalització de l'A.VV

3. Inici de les activitats de l'A.VV
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Un cop analitzats aquests tres moments es relacionaran amb

les causes, abans estudiades, que han donat origen a les

diverses AA.VV.

Creació de la Comissió Gestora

Fins a l'any 1.964, en què fou aprovada la Llei d'Associa-

cions, s'havien creat a Barcelona 6 associacions de veïns:

Sarrià, Montbau, s.o Besòs, Torre Llobeta i Can Clos.

Eren, en el millor dels casos, plataformes reivindicatives

que permetien la reunió dels veïns entorn dels problemes
,

més urgents del barri. Es el cas de l'A.VV de Torre Llobe-

ta o de Can Clos. Però la majoria de les vegades eren asso-

ciacions amb una pràctica quasi nul.la i, en tots els ca -

sos, ¡)le·s seves finalitats estaven .força lluny de les que

avui corresponen al moviment veïnal de barris.

A partir de la Llei d'Associacions comencen a sorgir les

associacions de carrer (de comerciants). S'haurà d'esperar

l'any 1.967 perquè neixi la primera associació de veïns

pròpiament dita: l'Associació de Veïns del Barri de Sant

Antoni. Després se'n sumaran d'altres: la Pau (1.968), les

Corts (1.968), el Congrés (1.969).

Durant aquests anys, però, la lluita per a aconseguir unes
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millors condicions de vida als barris ja s'havia començat

a desenvolupar, portada essencialment per les "Comissions

de Barri" o també, en algun cas, per Centres Socials.

El 1. 970 supo sa el
...p_r_i_m_e_r_a_n....y*"'-_e_n .....q.....u_è__e_l_n_o_mb__r_e_d_'_AA_._VV_

que demanen la legalització és important : els Nou Barris,

el Teulat, el Carmel, la Sagrada Família, Sants, la Bordeta,

i la Barceloneta demanen que les assocciacions dels seus bax

ris siguin reconegudes. De fet en aquest mateix grup de

"primeres associacions" s'ha d'incloure també les que pre-

senten els estatuts a Govern Civil al llarg de 1.971, i que

són les del Poble Nou, Sant Andreu i el Port.

1.972 - 1.975 suposà un anar completant la xarxa d'associa

cions als barr í.s v Bn ..els dos darr.ers':-'�:riys (1.974-75) van né í.

xer les AA.VV de la Dreta i. de l'Esquerra de l'Eixample, la

de Sant Gervasi, i la del Fort Pio, l'aparició de les quals

s'explica més pel prestigi del propi moviment associatiu que

per cap altra causa.

El període final, 1.976-1.980, és essencialment una etapa
/

d'aprofundiment del moviment associatiu veïnal. Es durant

aquests anys quan sorgeixen associacions dins els ter-

ritoris que, si bé en teoria quedaven dins els límits ter-

ritorials d'alguna A.VV., en la pràctica eren indrets poc

atesos. Tals són els casos de el Camp d'en Grassot, Diago-

nal Mar, Baró de Viver, Hostafrancs, Sol de Baix, Navas,
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les Tres Torres, el Baix Guinard6, la França, el Triangle

de Sants, la Font d'en Fargues, Can Bar6, la Zona Universi

tària, la Cènia o la Palmera de Sant Martí.

La legalitzaci6

Cal tenir present el mecanisme que es seguia per a la le -

galitzaci6 d'una A.W. perquè aquest és �l que ha de per

metre d'interpretar els problemes que, en aquest sentit, va

haver d'enfrontar el moviment veïnal de barris.

S'ha dit ja que quan una associaci6 volia ser reconeguda e�

collia, d'entre els seus promotors, un grup de persones que

gestionessin la seva legalitzaci6. Aquest grup era la Comis

si6 Gestora.

Un cop presentats els estatuts i els documents que s'exigien

per al reconeixement de les associacions de veïns, per part

de l'Adminis.tració -i que eren els que determinava la Llei

dfAssociacions de 1.964-, es seguia el següent procés:

1. Informe de la policia sobre els integrants de la Comissi6

Gestora.

2. Informe de la "Junta de Distrito" sobre la conveniència

de la legalització de l'A.VV que ho sol.licitava
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3. Informe de l'Ajuntament, un cop vist el presentat pel

Districte.

4. Informe del Govern Civil i, si procedia, aprovació o

denegació de l'Associació de Veïns, després d'haver re

collit la informació anterior.

Cada un dels moments d'aquest procés . tenia conseqüèn -

cies sobre l'aprovació definitiva i importància en la his

tòria del moviment ve�nal :

1. L'informe de la policia sobre els antecedents dels inte

grants de la Comissió Gestora implicava que cap dels com

ponents podia tenir "antecedents penals" -en aquests ca

sos es tractava d'antecedents polítics-. Així, aquestes

comissions gestores freqüentment havien d'estar compos_

tes per persones diferents a les que realment impulsa

ven l'A.VV. Però aquest entrebanc era fàcilment supera

ble. L'única conseqüència que va tenir és la de dificul

tàr l'anàlisi de la influència dels partits polítics en

el naixement de les AA.VV, ja que les úniques dades com

provables són les que proporciona precisament la compo

sició de les Gestores i, conseqüentment amb el que s'a

caba d'exposar, aquestes no eren significatives dels re

als iniciadors de les AA.VV.

2. El segon informe, el que feia "la Junta de Distrito" ,

era encara més important. És en ell on radica l'expli -
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cació dé la possible interferència de les associacions

de comerciants en la legalització de les AA.VV de bar

ri.

Els presidents de les associacions de carrer solien

formar part de la "Junta de Distrito" i, des d'aquest

lloc, podien influir sobre l'informe que havia de do -

nar el Districte respecte a la conveniència o no de

l'aprovació d'una determinada A.VV.

No és estrany, si es té en compte aquest element, que

mentre les AA.VV de carrer, o les de barri fomentades

per comerciants (la Barceloneta, la Sagrada Família ... )

s'aprovaven d'una forma quasi immediata -tenninis sempre

inferiors a un any-, les associacions de barri havien

d'esperar entre un i quatre anys per a ser reconegudes.

Les AA. VV que més van tardar en ser aprovades fo.r en les

de l'Esquerra de l'Eixample i la del Casc Antic. La pri

mera va haver d'esperar tres anys a ser -ho i va ser

l'única A.VV de Barcelona a la qual es denegà el reconei

xement (la legalització); la segona, tardà quatre anys

a obtenir la legalització. Ambdues van tenir l'oposició

explícita de-les associacions de comerciants.

En el cas de l'Esquerra de l'Eixample el motiu al.legat

era l'existència d'uns límits massa amplis i -encara que
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de forma més soterrada-, el problema del nom de l'As -

sociació. (1)

L'Associació del Casc Antic representava un problema

encara més important: era un perill pels interessos de

les associacions de carrer o, més concretament, ho era

pels dels presidents d'elles. La naixent A.VV s'oposa

va a la conversió, cada cop més accentuada, del barri

en zona terciària i lúdica, protestava per l'obertura

de bars, de pubbs, etc ...

Naturalment existien també casos que constituïen una ex

cepció al que era habitual. En alguns districtes els re

gidors eren més progressistes i conseqüentment més par-

tidaris del desenvolupament del moviment veïnal.En aquests

districtes les AA. VV aconseguien ràpidament l' . informe

-favorabLe , inclús si es donava l'oposició dels presidents

de les associacions de carrer. La promptitud amb que fo-

ren aprovades l'A.VV del Poble Sec i la de la Sagrera,

respon a aquestes circumstàncies.

Pot comprovar-se, a més, a partir de la informació reco-

llida al'. gràfic nQ 1 , que les facilitats o dificul-

(1) El que llavors era President de l'Associació de la Gran Via s'oposà
explícitament a que la nova associaciació es digués ESQUERRA de l'Ei

xample. El problema de la toponímia que després, quan en Martí Villa

fou Ministre de Governació, s'intentà generalitzar -sense aconse -

guir-ho - a totes les AA.VV, té, en el cas de l'Esquerra de l'Eixam

ple el primer antecedent
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tats en l'aprovació de les AA.VV varien segons el context

polític de cada moment. En general �uestes dificultats,

mesurades a partir del nombre d'anys que es tardava a acon

seguir la legalització, van anar augmentant a mesura que

el moviment guanyà força. Així de les AA.VV que demanaren

la seva legalització entre 1967 i 1971, solament la del

Carmel va tardar més de dos anys a ser reconeguda. En ca,!!

viAe les AAVV que sol.licitaren el seu reconeixement entre

1.972 i 1.977 la meitat van haver d'esperar més de dos anys

per a ser legalitzades. Solament a partir de 1.978 canvia

squesta tendència i es reconeixen en el termini màxim d'un

any totes les que ho sol.liciten.

---------



1.2. ORGANITZACIÓ l FUNCIONAMENT
"

DEL MOVIMENT VEINAl
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ELS SOCIS DE LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS

La primera idea d'aquest apartat era la de conèixer les ca

racterístiques de les persones que eren socis de les dife

rents AA.VV i poder-les comparar amb el conjunt de veïns

dels respectius barris. Malauradament la comparació no és

possible per la manca de dades que sobre els seus socis te -

nen les AA.VV. S'ha hagut de reduir l'anàlisi a la compara -

ció entre el nombre de socis de cada associació i els veïns

que té cada un dels barris.

El recull de la informació, facilitada per les pròpies AA.VV,

sobre el total de socis de cada una, queda reflectida a ··ta_------
'.""_ '-

..

Classificades les AA.VV segons el nombre de socis de cada una

i agrupades segons tinguin menys de 250 socis; de 250 a 500 ;

de 500 a 1000; de 1000 a 2000 i, més de 2000, resulta:

5 associacions de veïns tenen menys de 250 socis. Correspon�n

totes elles a barris molt petits, de menys de 10.000 veïns,

amb l'única excepció de la Ciutat Meridiana (1) Endemés , to

tes aquestes AA.VV són de creació recent: porten menys de dos

anys de funcionament.

,(1) Les irregularitats que hi va haver entre les diferentes entitats del

barri de la Ciutat Meridiana han comportat el descrèdit de totes elles
inclosa 1 lA.W. Aquesta és 1 l'explicació del reduït nombre de socis

L
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població
delbarri
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SOC1S

AA.W

menys
de

250

de

250
a

500

de

501
a

1.000

de

1.001

a

2:000

mésde

2.000

menys de 10.000
habitants Real Est.

de 10.000
a 30.000 Real Est.

de 31.000
a 50.000

�

CLASSIFICACIO DE LES AA.VV SEGONS

EL NOMBRE DE SOCIS l EL NOMBRE DE

VEINS DEL BARRI

Real Est.

de 51.000 més de

a 100.000 Real Est. lGO.OOO Real

z6naUniversitària
Vallbona
laFont d'en Fargues
Pedralbes
Vallvidrera
Baróde Viver

Diagonal Mar
elParc

laFont de la Guat .

.._

3.,. 5

3 2

6 10

7 8

2 ¿
5 5

5 10

7 15

9 11

6

3

8

10

4

3
12

10

Çiutat Merid 12 25

Hostafrancs ·15 15
la França 15 30

el Coll-Vall. 16 20

les Roquetes 21 20
la Guineueta 23 25

el Gòtic 28
el Casc Ant. 26
el Teulat' 15

la sagrèra 28
la Verneda A. 26

les Corts 28
el Bon Pastor 13

Trinitat Nova 10

el Verdum 16

Navas 18

Camp ¡d'en Gras24 30
la Pau 11 13

la Barcelone. 24

el Poble Nou 28
el Poble Sec 30
S.O Besòs 21

Sant Martí 24

el Congrés
Sants

30

50
2I

30
30

80*
20
20
30

30

24

60*
50*
30
50

11 40
21 35

el '�a1x Guin. II 30
Sant Antoni 41 35

la Dreta Eix. 60 10*

el Fort Pio

Horta

Sarrià
Sol de Baix

Prosperitat
S. Andreu

Vilapiscina

33 37

35 38

42 70

39 60

34 40

48 56

36 90

el Carmel
Sagrada Fam. 66 109

64 70
Esqu. Eix. 120

S.Gervasi 123

la Bordeta
el clot

Gràcia
el Guinardó

el Raval

52 20*
70 60

93 105

60 70

65 60

*significa que hi ha hagut un canvi en els límits, motivat pel1reajustament dels límits dels barris i barriades

el'Triangle
TorreLlobeta
SantGenís

Montbau

laVall d'Hebron

Canyelles

[_

4

4

5

14

122

86*

N
--.....J
LV
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..14 'a'ssociacions de veïns tenen entre 250 i 500 socis. Cor

responen a barris mitjans (màxim 35.000 habitants), sent

l'A.VV del barri de Sant Antoni la que proporcionalment té

un nombre més reduït de socis (1). El Baix Guinardó i la

França són tanmateix barris amb escassa participaci6 dels

veïns Com a socis de l'associacióAmbdues són de creació re

cent i estan encara poc arrelades al barri .

La resta d'associacions d'aquest grup corresponen a barris

de menys de 25.000 habitants

25 associacions tenen entre 500 i 1.000 socis. Dins aquest

grup hi ha associacions de barris-molt grans'i d'altres de

-t5arr.l:s· mitjans '0:,:, inclús, petits.

Les que compten amb una proporció menor de socis, tenint en

compte el nombre de veïns del barri, són les que corresponen

als barris de la burgesia, alta o mitjana,és a dir: l'Esquer-·

ra de l'Eixample, la Sagrada Família, les Corts, Sarrià i

Sant Gervasi.

La proporció més important de socis la tenen, en canvi, les

AA.VV dels barris de Montbau, Sant Genís, Trinitat Nova i el

Triangle de Sants. Aquests barris tenen en comú, o bé haver

estat objecte d'importants afectacions aue han i�plicat molts

veïns - Trinitat Nova, Triangle de Sants-, o bé comptar amb

poques entitats de tipus social.
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15 associacions de veïns tenen "entre 1.000 i 2.000 socis

Quasi cap d'aquestes AA.VV corresponen a barris molt grans.
I

Unicament Gràcia supera els 90.000 habitants, la resta es

mantenen a l'entorn dels 50.000. És característica comuna a

totes les AA.VV d'aqust grup el ser anteriors a 1.972, el

que suposa portar gairebé deu anys de treball en el barri.

Dins d'aquest conjunt és destacable la quantitat de socis

que té l'A.VV de la Vall d'Hebron : amb una població total

de 7.000 habitants compta amb 1.500 socis, el que signi -

fica que un de cada cinc veïns és soci de l'A.VV. Així ma-

teix és remarcable el cas de Canyelles: 1.700 socis sobre

una població de Í4.000 persones.

2 AA.VV superen els 2.000 socis

I

Unicament Vilapiscina (amb 90.000 veïns) i el Raval (amb 60.00C

superen els 2.000 socis. La xifra de 2.000 sembla representar

un "sostre" en el desenvolupament del moviment asociatiu, però

cal tenir en compte que, fa dos anys, aquest semblava estar en

els 1.000 socis. La tendència és, doncs, la d'incrementar el

nombre de socis de les AA.VV dels barris

Del fins aquí analitzat se'n deriva que el moviment associa -

tiu de barris a Barcelona supera , en el seu conjunt, els
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70.000 socis, sense comptabilitzar els que formen part de

les associacions de carrer que, com ja s'ha explicat, cons

titueixen un capítol a part.

La influència de les AA.VV de barri supera en molt la xi -

fra esmentada. Demostrar i quantificar aquesta afirmació serà

una de les finalitats de l'enquesta feta a 1.315 veïns de

Barcelona, per intentar valorar la imatge que ells tenen dels

barris i del moviment d'associacions de veïns.

Altes i baixes de socis en les AA.VV

Molt s'ha parlat i escrit en els darrers anys sobre la di

ta "crisi de les AA.VV". A la vista de les dades recollides

s'ha d'afirmar que aquesta crisi no sembla haver-se notat

a les AA.VV pel que-fa referència-al nombre- de socis .Una

altra cosa serà la que mostri l'anàlisi de l'activitat dels

socis.

El nombre de socis s'ha mantingut, o inclús ha incrementat

lleugerament en quasi totes les AA.VV, el que sí s'ha pro -

duit, però, ha estat un moviment continuat d'altes i baixes,

que és el que explica el "sostre" al que abans s'ha fet re

ferència.

Les explicacions donades sobre els motius que originen les
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baixes han estat fetes pels entrevistats de les AA.VV, i es

resumeixen a la taula següent :

TAULA NQ .3 PERCENTATGES DE BAIXES

S'ha donat de baixa més d'un 10% de socis ..... 22 AA. VV

22 AA.VV

14 AA.VV

11 AA.VV

S'ha donat de baixa menys d'un 10% de socis .

No s'ha donat de baixa pràcticament cap soci .

No cons ta .

Val la pena fer un mínim comentari sobre aquestes dades i la

seva credibilitat:

De fet, les AA.VV que afirmen que no han tingut pràcticament

cap baixa són associacions de recent creació que, certament,

han experimentat un nombre molt reduït de baixes, motivades

per canvis de domicili o per defuncions. També donen aquesta

resposta altres associacions com la del barri de Sant Genís,

Montbau, o Canyelles que, tot i portant anys de funcionament,

corresponen a barris on la mobilitat cap a altres indrets és

molt baixa i en els que la població és molt jove -veure taules

d'edat, pàg. 21�, el que fa que, efectivament, les baixes re

gistrades siguin mínimes.

A l'altre extrem estan les AA.VV que fa molts anys que funcio

nen i on les baixes, essencialment produïdes per canvis de do

micili o defuncions, s'han anat acumulant al llarg dels anys.
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el Camp d'en Grassot

Sostafrancs
el Triangle de Sants

Sol de Baix

Sants
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12%
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altra A.W

la Sagrera
el Guinardó

Sants

la Dreta de Eix.

"er desinterès

Vallcarca
Gràcia
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la Sagrada Família
Port

Sant Antoni

el Raval

la Trinitat Nova

Prosperitat
la Verneda Alta
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Sant Gervasi (ac'Ce de dones)
Sant ànàreu (3ingo)
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També s'ha pogut experimentar, en algunes d'elles, baixes mo

tivades per un problema no resolt o per una incapacitat d'in

teressar els veïns en altres problemes del barri quan el que

els va portar a fer-se socis de l'A.VV s'ha resolt satisfac

tòriament.EI gràfic nQ 3 , dóna idea de les causes que les
\

pròpies AA.VV donen com a motiu de la pèrdua de socis.

En general es comprova que han estat qüestions alienes a les

AA.VV les que han motivat les baixes, sent la causa més des-

tacable el canvi de domicili, que és lògicament més fort en

uns barris que en d'altres, i que és especialment destacable

en els barris de la Barcelona Vella -Casc Antic, Gòtic, Raval

i Barceloneta-, i en els Eixamples -Dreta i Esquerra de l'Ei-

xample-.

Una qüestió cal comentar: la majoria de les persones entre -

vistades han tendit a menysvalorar les baixes de les seves

respectives AA.VV. De ser certs els nombres que es donen,

fa molt temps que les AA.VV haurien superat els 5.000 socis.

L'explicació cal trobar-la en el fet que, a excepció d'algun

cas ex�rem corn la Ciutat Meridiana i esporàdicament algun al-

tre, aquestes baixes no es produeixen de cop, sinò que es dis

tancien unes de les altres, donant així la imoressió , inclús

als qui de més a prop segueixen la problemàtica de les seves

AA.VV, qu� són molt escasses o inclús, esporàdiques.
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Distribució territorial dels socis

En parlar d'aquest punt. a les diverses entrevistes realitza

des es constatà que hi havia dos casos ben diferenciats de

distribució de socis en els barris: el de les AA.VV que te

nien els socis repartits d'una forma homogènia per tot el bar

ri i el d'aquelles que experimentaven una concentració de so

cis en alauns ounts concrets. La taula nQ 4 . recull exhaus

tivament la informació obtinguda.

De la seva anàlisi es deriva que, amb molt escasses excepcion�

es dóna una correlació important entre el volum dels barris

i la forma de distribució dels socis de l'A.VV : els barris

més petits tenen una distribució homogènia , mentre que, en

els barris grans es produeix una concentració de socis en de

terminats punts.

Els motius de la concentració de socis en determinats indrets

són diversos però sempre semblen respondre a un major conei

xement de les Associacions, sigui perquè aquesta té el local

a la zona, sigui perquè una determinada reivindicació ha po

pularitzat l'A.VV.

Algunes vegades les característique sócio-econòrniques dels

veïns d'una zona reforcen els motius que s'acaben de citar.

Un exemple el proporciona l'Esquerra de l'Eixample que comp-
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M.W gUE TENEN Magòria el Triangle de Sants la Sagrera
ELS SOCIS REPAR- Sant Antoni la Sagrada Família Navas

TITS HOMOGENIA - el Teulat la Verneda Alta les Corts

MENT PER TOT EL Diagonal Mar Sant Martí de Proven. el Congrés
TERRITORI. la Pau Baró de Viver Pedralbes

el Besòs Sant Gervasi Montbau

Vallbona la Vall d'Hebron Canyelles
la Gú.ineueta la Torre Llobeta el Clot-Camp de

la Citat Meridiana l'Arpa

M.W QUE TENEN

ELS SOCIS CONCEN

TRATS A L'ENTORN
DEL LOCAL

M.W gUE TENEN

ELS SOCIS REPAR

TITS NO HOMOGÈ�.
NIAMENT

la Barceloneta
la Franca

el Poble Sec

el Casc Antic

Hostafrancs
el Coll-Vallcarca

les Roquetes

Sol de Baix

Gràcia
el Guinardó
el Baix Guinardó
la Zona UniversitAria
la Teixonera-Penitents

Prosperitat

BARRIS

Barceloneta

el Poble Sec

Gòtic
Fort Pio
El Parc

el Poble Nou

Badal-Bordeta

Sol de Baix

l'Esquerra de l'Eixam.

Dreta de l'Eixample
Camp d'en Grassot

Carme 1

el Guinardó
Sant Andreu de Palomar

el Bon Pastor

Sarrià
Sant Genís
Vilapiscina
Porta

Trinitat Nova

Verdum

Trinitat Vella

Prosperitat
Vallvidrera

LLOC O MOTIU

Pla de la Ribera

Bingos, zona verda, vial
Zona sud

composició social

població jove
en el Casc Antic
Primer Cinturó de Ronda

població jove
Escorxador

Aragó-Passeig Sant Joan

no especifica lloc

Barraques
Carrer Gènova
No especifica
Cases Barates

Casc Antic i Quinta Amèlia
Zona alta

No especifica lloc

Plaça Soller

Patronat Vivenda (cases)
Cases de l' O.S.H

No especifica lloc
No especifica lloc
Centre
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ta amb un volum important de socis situats a la part més

sud-oest de la barriada -zona compresa entre l'escorxador

i la presó-¡ o el casc antic del Poble Nou o el Centre de

Vallvidrera ... , llocs on, a més de fer-se activitats per

part de l'A.VV, tenen una població amb unes característi

ques que acaben de facilitar la relació amb aquesta.
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Composició de la Junta

La Junta de les AA.VV està composta pels següents càrrecs:

- PRESIDENT

- VICEPRESIDENT

- SECRETARI

- TRESORER

- VOCALS

Aquests serien, podria dir-se, els càrrecs bàsics, els que

solen tenir totes les AA.VV (1). Poden ser però, l això ho

determinen els estatuts de les diferentes AA.VV, més nom -

bròsos. Així és freqüent que una associació tingui dos vi-

cepresidents (primer i segon); dos secretaris (secretari i

sot-secretari) i un comptador a més del tresorer (2) .El nom

bre de vocals és, tanmateix, variable segons les AA.VV.

En parlar'de la "Junta" d'una A.VV hom sol referir-se, fre-

qüentment, als càrrecs primers i excloure els vocals. Acla-

rir aquesta qüestió resulta important per a evitar equívocs.

El diferent tractament que es dóna als vocals respecte a la

(1)' Hi ha algunes AA.VV que tenen solament tres càrrecs. L'A.VV del

Poble Sec té únicament President, i inclús es dóna el cas d'alguna
A.VV que funciona sense càrrecs de Junta, per exemple la de les Ro

quetes. De fet, però,aquests són casos excepcionals

:ra comptava, en el moment de realitzar-se l'en

jents que compartien el càrrec. Solament s'ha tro

residència compartida
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resta de càrrecs de la Junta té una explicació i és la se-

güent :

Els càrrecs de President , Vicepresident, Secretari i Treso

rer són directament elegits .pe.r l'Assemblea de Socis, mi t.j arr-

çant una votació. Els càrrecs dels vocals, en canvi, són úni

cament ratificats per l'Assemblea i la seva proposta -de fet

la seva elecció- la fa la vocalia corresponent (1).

D'altra banda, sovint els càrrecs de vocal són compartits

per dues o més persones i la seva durada pot no estar esta-

blerta en els estatuts i ser molt més curta que la de la res

ta de càrrecs de la Junta. Tenint en compte aquestes diferèn

cies no és estrany que en parlar el la Junta hom entengui que

els vocals no hi estan inclosòs (2).

En aquest apartat es tractarà solament dels càrrecs que habi-

tualment són elegits directament per l'Assemblea de socis .

.,

(1) Hi ha alguna A.VV on també els vocals són nomenats directament per
l'Assemblea de socis. No s'ha tingut en compte aquesta circumstan

tància per considerar que constitueixen casos excepcionals

(2)' LTapartat dedicat a les vocalies amplia la informació sobre les fun

cions dels vocals
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Funcionament de la Junta

Malgrat que segons els estatuts del les AA.VV és la Junta

la que, entre assemblea i assemblea, ha de dirigir l'A.VV,

en la pràctica aquesta disposició no és del tot exacta.De

fet tot aquell que treballa de manera continuada i acti

va en una Associació de Veïns participa directament en les

decisions que es prenen.

Tot i sent la Junta, efectivament, 1 'equip orientador i coor

dinador de les tasqués de les AA.VV, el funcionament dIaques

tes fan que les seves atribucions siguin menys importants

que el que els estatuts assenyalen.

Efectivament, la majoria de les associacions entrevistades

expliquen que la Junta es troba un cop cada setmana i que

a ella poden assistir els socis que ho desitgin. �n al-

gunes AA.VV les juntes obertes són alternades amb juntes tan

cades, és a dir, juntes on solament poden anar-hi els càr

recs .-als que abans s'hà fet esment i els vocals. Tan sols

unes poques AA.VV manifesten fer Juntes tancades de forma

habitual. Aquesta forma de funcionament redueix el paper de

la Junta.

Igualment, els càrrecs elegits tenen menys atribucions que

les que els estatuts senyalen. L'afirmació és especialment
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certa per al cas del President.

Segons els estatuts de les AA. VV, el President és qui té

la representació legal de l'entitat, proposa l'admissió,

\ el cessament o expulsió de socis, presideix les reunions de

l'Assemblea, convoca Juntes extraordinàries i el seu vot és

decisiu en cas d'empat en una votació.

Totes aquestes atribucions són coniderades per l'Administra-

ció (1), però tenen escassa rellevància en el funcionament

normal de les AA.VV. Així, el vot qualificat del President

o la seva facultat per a convocar Juntes extraordinàries ,

etc. no són utilitzats.

\

Amb tot, i malgrat el funcionament obert i no presidencia -

lista que caracteritza el funcionament de les juntes de les

AA.VV, és certament aquesta la que constitueix l'equip orien-

tador i coordinador de les activitats de les AA.VV. Per ai -

xò s'ha considerat d'interès realitzar una anàlisi de les

característiques de les persones que componen les luntes de

les diverses AA.VV

(1) Així, el President de l'Associació de Veïns del barri de la

Pau fou detingut a raó d'una campanya de solidaritat amb els obrers

de la SEAT organitzada per l'Associació de Veïns
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Característiques dels membres de les Juntes

Un total de 246 persones constitueixen les Juntes de les

AA.VV entrevistades. La distribució per càrrecs és la que

mostra la taula següent :

TAULA NQ 5

,

CARRECS DE LES JUNTES

PRESIDENTS .•............. '59

VICEPRESIDENTS .....•..... 61

SECRETARI S •.•.. e- • • • • • • • •• 61 FUNCIONEN SENSE JUNTA .... 3 AA.VV

TRESORERS ..•.......••.... 53·
MANQUEN DADES Sj JUNTA .. 8 AA. VV

COMPTADORS ...•..••....•.. 11

...

TOTAL CARRECS .......••.. 246

Que els càrrecs de vicepresident i de secretari.� sigu� més

elevats que el de president respon al fet, abans ja apuntat,

de l'existència de més d'un secretari o d'un sot-president

en algunes AA.VV.

La majoria d'aquests càrrecs directius deIes AA.VV són ocu-

pats per homes, especialment el de president, com es compro-

va a la taula que segueix ,

DISTRIBUCI0 SEGONS SEXE

TAULA NQ 6 ,

DELS CARRECS DE LES JUNTES

HOMES % DONES % TOTAL %

PRESIDENTS

VICEPRESIDENTS

SECRETARIS

TRESORERS

COMPTADORS

57

51

43

42

10

97

84

70

79

83

2

10

18

11

2

3

16

30

21

17

59

61

61

53

12

100

100

100

100

100

.03 83 43 17 246 100
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Observi's la reduïda participació de les dones en els càr-

I

recs directius. Unicament té certa importància en el càr_--

rec de ,secretària.

La distribució segons edats del les persones que ocupen

càrrecs a les AA.VV, és la següent:

TAULA NQ 7
,

DISTRIBUCIO SEGONS EDATS

MENYS DE

25 ANYS

DE 25
A 34

DE 35
A 44

DE 45
A 54

DE 55

A 64

+ DE

64 ANYS

PRESIDENT

VICEPRESIDENT

SECRETARI

TRESORER

COMPTADOR

2

1

7

3

18

18

21

9

3

21

14

20

21

4

16

17

6

10

2

1

10

5

6

2

1

1

2

4

1

TOTAL 13 69 80 51 24 9

�

Es a dir, que la major part dels càrrecs estan ocupats per

persones entre els 25 i els 44 anys, que suposen el 61% del

total. En el càrrec de President la concentració de persones

d'aquestes edats és encara més elevada: un 67% ..

L'escassa particioació dels menors de 25 anys en els càrrecs

directius és bastant explicable ja que per ser membre de la

junta s'exigeix, entre altres condicions, que s'hagi treba -

llat un temps a l'A.VV (1), mentre que no és, en principi,

tan explicable la reducció de la participació dels qui tenen

I

( 1 ) E s e s t ran y trobar a les Juntes persones que portin menys de tres
'. Naturalment hi ha l'excepció de les que són de
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entre 45 i 55 anys. Observi's que, de fet, a partir dels 45

anys la participaci6 en càrrecs de la Junta disminueix no -

tablement.

Si en lloc de tenir en compte el nombre de persones de ca-

da edat que ocupa els diferents carrecs, es calcula la mitja

na d'edat de cada un d'ells, es té:

TAULA NQ 8 ,

EDAT MITJANA A CADA CARREC

PRESIDENT :-,: • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 39,4

VICEPRESIDENT. • • • • • • • • • • • • • • •• 41,5

SECRET.ARI. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 36,4

TRESORER. e·. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 41,8

COMPTADORS ••••••••••••••••••• 43 , 5

,

Es el càrrec de Secretari, seguit pel de President el que es-

tà ocupat per persones més joves. En canvi, els tresorers i

els comptadors tendeixen a ser gent de més edat. La responsa-

bilitat i la dinàmica pròpies de cada càrrec són les dues ex-

plicacions de les diferències -no massa grans-de les edats.

'Un altre aspeCte s'-ha considerat interessant d'observar: el

nombre de persones de les Juntes que pertanyen als diferents

partits polítics (1). Les dades obtingudes es sitetitzen a

la taula propera :

(1) Hauria estat interessant de conèixer no solament la militància sinó
també la ten�ència política dels càrrecs dê les Juntes de les AA.W,
però la met;.odologia seguida no permetia 11 averiguar aquesta dada
amb un grau d'error acceptable. Recordils que les entrevistes es feien
a � persona de' la Junta de cada A.W.
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TAULA No9
/ / ,

AFILIACIO POLITICA DELS CARRECS

IND PSC PSUC CDC MCC BR PTE LCR PSAN ERC CNT USO

PRESIDENT

VICEPRESIDENT

SECRETARI

TRESORER

COMPTADOR

29

34

41

32

8

1

7

3

1

1

20

13

9

10

3

3

2

2

6

2

1

3

1

1

1

1

2

1

1

1 1

1

l

1

1 1

TOTAL 144 13 55 13 7 3 3 1 1 2 3 1

.-La-- preponderància dels independents en els càrrecs de les
... 7 :'

Juntes de les AA.VV queda: fora de dubte: sobre un total de

246 càrrecs, 144 són independents, el que suposa un 59% del

conjunt.

Solament el PSUC té rellevància : un 22% dels càrrecs són

ocupats per militants d'aquest p�rtit.

Si s'observa únicament el càrrec de President,el comentari

anterior varia substancialment. La participació percentual

dels independents, tot i sent considerable, queda reduida

al 49%; els militants del PSUC, en canvi, ocupen el 34% dels

llocs de President.

De les dades anteriors podria deduir-se una influència

molt forta del PSUC en el moviment associatiu veïnal. Cer-

tament aquesta influència existeix, però cal recordar el
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que abans s'ha explicat respecte al paper de la Junta i del

President a les AA.VV. D'altra banda, la impossibilitat d'es

brinar les preferències polítiques dels independents, fa

que el resultat s'hagi de pendre amb reserves.

L'anàlisi de les característiques de les persones actives

de les AA.VV -aquelles que treballen a les diverses vocalies-,

proporcionarà noves dades i possibilitarà una �'valoraci6 més

'acur�da de la influència dels partits polítics en les AA.VV.
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LES VOCALIES

Les vocalies estan constituïdes per grups de persones acti

ves que, dins de cada A.VV, treballen i s'interessen espe -

cialment per una problemàtica determinada : urbanisme, en -

senyament, cultura, sanitat, etc ...

Té interès analitzar el que fa referència a les vocalies per

diferents motius :

1. Les vocalies que existeixen a les AA.VV donen idea de quins

són els problemes que més preocupen a cada una d'elles

2. Les vocalies suposen un important mitjà per a valorar el

nivell d'activitat i consolidació de les Associacions de

Veïns

3. De Lranàlisi dels components de les diverses vocalies pot

extreure's el tipus de característiques de les persones

que treballen en el moviment associatiu veïnal, així com

la influència dels partitits polítics en el moviment.

En un primer moment, quan s'inicia una associació de veïns,

les vocalies són inexistents. Els problemes que sorgeixen i

als quals cal donar resposta s'analitzen i resolen entre tots

els qui treballen a l'associació. En certa mesura es pot afir
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mar que el funcionament de les associacions, durant aquest

primer període, és assembleista.

Però quan el nombre de socis actius va incrementant, les

AA.VV es veuen necessitades de cercar una forma d'organit

zació que faciliti i fomenti el treball que han de desenvo

lupar. Neixen llavors les vocalies. Les vocalies són quel

com més que grups de treball on es resolen els problemes

a mesura que aquests sorgeixen. Les vocalies tenen entre

les seves finalitats estudiar un determinat aspecte de la

problemàtica del barri. Només així aconsegueixen anar per

davant; dels pzobLemes , intentant resoldrel' s abans que s
I ha

gin plantejat amb gravetat. Cerquen solucions i organitzen

accions que han. de conduir a assolir aquestes solucions.Les

vocalies són doncs, per dir-ho breument, grups que,alhora

que organitzen les actuacions reivindicatives, estudien els

problemes del barri en un aspecte determinat.

Són aquestes característiques les que fan de les vocalies el

nucli més essencial de les associacions de veïns.

El nombre de vocalies existents a les AA.VV va tendir a aug

mentar entre els anys 1.974-1.977. Després algunes vocalies

han desaparegut a gairebé totes les AA.VV, no perquè s'hagi

considerat que hi ha una forma millor d'organització, sinó

perquè la reducció del nombre de socis actius ha comportat

que solament algunes subsistissin.
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Considerant que el coneixement de les vocalies que funcio-

nen a les AA.VV , així com les caraoterístiques dels so -

cis que hi treballen, eren elements importants per a l'anàl

lisi de les AA.VV. s'ha cercat tota la informació possible.

A continuació s'exposen,resumides, les dades obtingudes:

TAULA NQ 10
I

DISTRIBUCIO DE LES AA.VV SEGONS

EL NOMBRE DE VOCALIES QUE TENEN

ri° de vocalies

--

mes de 8 vocalies • • • • • • • • • • • •• 4

· .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 . . . . . . . . . . .

32

48

49

66

80

8

24

2

,

8 vocalies

7 vocalies

6 vocalies.

5 vocalies

4 vocalies

3 vocalies

2 vocalies

l vocalia

· . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

· 11

· . . . . . . . . . . . . . . . .. 16

· . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ...•••.....

· . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 •••••••••••

1 .

· . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

no funcionen amb vocalies •... 8 ..........•

No consten 6 .

Significa que en conjunt a les AA.VV de Barcelona hi ha tre-

ballant unes 3.09 vocalies . Cal dir però que algunes d'aque�
tes vocalies ho són mê s en teoria que en la pràctica. El re-

duit nombre dels seus membres fa que, suposin més un esforç

per mantenir l'existència de la vocalia, que una vocalia prò

piament dita. Si es té en compte aquest element i, de les da

des proporcionades per la taula anterior, es resten les voca

lies que compten amb menys de quatre membres el resultat se-

ria :
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TAULA NQ 11

DISTRIBUCIÓ DE LES AA.VV SEGONS

NOMBRE DE VOCALIES DE MES DE 4 MEMBRES

�

de 7 vocaliesmes · · · . . . · . · . . · · .. · · · · · . . . · . · · · .

7 vocalies · · · · · . . · . . . . . · . . . · . · · . · 4 · · 28· · ... · · · . · ·

6 vocalies · · · . · . · · . . . · · · · . · · . · · . . 5 · · · · . · . · · . · · · 30

5 vocalies · · . . · .. · · . . · . . · . · · · · · . · 6 · · · · . · . · . · · · . 30

4 vocalies · · � . · . . . . · . · . . · . · . · · · . · 5 · · . · . . . · · · · · · 20

3 vocalies · · · · . . · . · · . · · . · · . . . . . . . 11 · · . . . · . · · · · · · 33

2 vocalies · · · · · . · . · . . . · . · .. · · · · . . 11 · · . · . · . · . · · · · 22

l vocalia · · · · · . · . . . . . · . . · . · · . · . · 4 · · · · .. . · . · · · · 4

vocalia de
�

de 3 9sense cap mes pers. · · · · . · ... · . · .

no funcionen amb vocalies ...•.... 8 .......•.....

no consten 6 .

/

Es palesa la disminució del nombre de vocalies en incloure

la restricció que suposa el considerar solament aquelles que

compten amb 4 o més membres. Solament 167, que suposen el 57%

de les existents compleixen aquesta condició.

Aquest fet confirma el que abans s'ha explicat: es continua

considerant que el funcionament de les AA.VV ha d'estar ba-

sat en una organització en base a vocalies i que aquestes con�

titueixen la forma òptima de treball; precisament per això

es fa un esforç per a mantenir-les encara que sigui d'una ma-

nera un xic forçada,tot esperant que nous socis actius puguin

donar continuïtat al seu treball.

Si en lloc de considerar les vocalies globalment, es classi-

fiquen segons el centre d'interès al qual responen s'obte-
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nen les següents dades

TIPUS DE VOCAL lA nOde les que
tenen més de

3 membres

% que fun

cionen amb

més de 3 mem.

TAULA NQ 12
�

CLASSIFICACIO DE LES VOCALIES

SEGONS OBJECTIU DE TREBALL

urbanisme, habitatge, llo-
guers 64 43 67%

:NERALS cultura, català, festes p�
pulars 42 24 57%

sanitat 33 12 36%

esplai, esports 33 16 42%

_ensenyament 40 22 55%

jubilats 27 16 59%
�

;PECIFI- joves 21 13 62%
¡ES

-,
-

\

dones 15 8 53%

relacions socials, secrètaria,
finances 8 7 88%

: FUN -

:ONAMENT informació � propaganda, but-

lletí 10 2 20%

altres 11 4 36%

De fet les vocalies poden ser agrupades en tres grups

1. Les que responen a problemes globals del barri i perseguei-

xen la millora de la qualitat de vida : urbanisme, sanitat,

ensenyament, esports ...

2. Les que sorgeixen a partir de problemàtiques específiques

de grups socials: joves, jubilats, dones.
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3. Les que van dirigides a garantir un millor funcionament

de l'A.VV o un enfortiment de la seva imatge: secreta

ria, finances, butlletí, informació i propaganda, rela

cions externes ...

El que queda clar a partir de la taula és que les del primer

grup són les que més esforços reuneixen : de les 309 voca -

lies existents, 223 pertanyen a aquest grup. Les que van di

rigides a garantir el funcionament de les AA.VV són, en canvi

les que tenen menor importància dins el conjunt. Així, la vo

calia d'urbanisme existeix a �� totes les AA.VV (99% de

les AA.VV entrevistades en tenen), i a més, és la que major

nombre de vocalies amb més de 3 persones té. A l'altre extrem

hi ha la vocalia de finances, que solament existeix a 7 as

sociacions, i únicament en 3 casos compta amb quatre o més

persones.

No cal fer massa comentaris per, a partir de les dades ante

riors, explicar quins són els aspectes que més preocupen :

en primer lloc hi ha tot el que fa referència a l'urbanis

me ia l'habitatge; en segon lloc totes aquelles qüestions que

es relacionen amb la cultura i, immediatament després, els

problemes de l'ensenyament.

Jubilats, joves i dones han suposat, per a les AA.VV, una pro

blemàtica subsidiària, no perquè els problemes d'aquests grups

no preocupin el moviment veïnal,sinó perquè l'organització
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Les vocalies de dones, tot i que hi ha diferències entre

elles, han donat lloc a problemes a les diverses AA.VV. El mo

tiu ha estat la forma de plantejament d'aquestes que, so -

vint, era molt més ambiciós que el que una associació,que

vol respondre a la mentalitat del barri, pot admetre. Els plan

tejaments de les vocalies de dones anaven molt lligats a les

reivindicacions dels moviments feministes i suposaven, per

tant, enfocs molt avançats. Sovint aquest element ha

estat base de discussions i d'enfrontaments amb els membres

actius restants de les AA.VV. Segurament aquesta dinàmica ex

plica que solament una quarta part de les AA.VV tinguin voca-

ideal d'aquests grups seria la forma autònoma i de fet ai

xò és el que ha esdevingut: les vocalies de jubilats s'han

desenvolupat i mantingut solament en aquells barris on no

hi ha llars de jubilats que funcionin. Sovint la pròpia AVV.

ha promogut llars de jubilats, independents de l'associació.

Aquest procés hagués estat igualment ideal poder-lo fer en

el cas de les vocalies de joves, i de fet algunes AA.VV ho

han aconseguit, però en els darrers temps s'ha produït una

baixa important -i alarmant� de socis actius joves que queda

força reflectida en la taula nQ 13 (pàg.301)

Així, resumint, mentre les vocalies de jubilats corresponen

als barris on no hi ha llar de jubilats, l'escàs nombre de

les de joves no significa que s'hagin aconseguit centres de

jovent.El seu reduït nombre respon a la problemàtica de la

joventut.
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Funcionament de les vocalies .

En general les vocalies funcionen a base de reunions periò

diques. Aquestes trobades serveixen per planificar, organit

zar i repartir-se el treball que, a partir dels acords que

es prenen, cal fer. Quasi la totalitat de les vocalies del

conjunt d' AA. VV, es troben un cop per. setmana. Solament les

vocalies de dones, jubilats i joves constitueixen excepcions

freqUents,�explicable per la pròpia dinàmi�a interna del grup:

una de les finalitats és la d'organitzar activitats per als

propis membres de les vocalies, sense que això signifiqui que

no realitzin, a més, una tasca de projecció al barri.

Les vocalies, tot i comptant generalment amb un vocal -que és

el que assisteix a les trobaqes de la Junta-, funcionen com

a grup col. lectiu, sense cap mena de jerarquització, i això

inclús en aquells casos que el vocal és directament elegit per

l'Assemblea de socis.

Sovint les funcions de "vocal" són assumides per més d'una

persona: AIgms membres d'una vocalia s'alternen per garantir

la presència del grup a les trobades de Junta.

Les vocalies solen gaudir d'una important autonomia respecte

a la Junta, si bé, a quasi totes les AA.VV, s'exposen els pro

jectes de cada una de les vocalies a les trobades de Junta,

perquè aquesta coordini l'activitat d'unes i altres vocalies
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Característiques dels membres de les vocalies

Tot i havent-se reduït el nombre de persones que treballen

activament en el moviment veïnal respecte als anys 1.976-77,

l'any 1.980 hi havia treballant a les vocalies de les AA.VV

unes mil coent persones ( 1.091). A aquestes cal sumar les

persones que constitueixen les Juntes (1),

,I

D'aquestes 1.091 persones, 347 són dones i 717 homes. Es a

dir, s.vobserva que a les vocalies hi ha una participació fe-

menina del 34%, dada que, tot i sent baixa, contrasta amb la

proporció de dones que estan ocupant càrrecs directius a les

Juntes de les AA.VV (un 17%).

Si es tenen en compte les edats dels qui treballen activament

a les vocalies es comprova que, a tots els grups d'edat es

produeix la major participació dels homes sobre els dones, aug-

mentant la diferència durant els anys que corresponen a la ma-

ternitat -30 a 45 anys-, corn pot observar-se a la taula .

.

TAULA NQ 13
,.

DISTRIBUCI.O SEGONS EDAT l SEXE

menys de de 25 de 35 de 55 més de no

25 anys % a 34 % a ;54 ' % a 64 .% 64 anys % cons. %

HOMES 161 60 198 58 163 72 67 67 93 82 14

DONES 105 40 144 42 63 28 32 33 20 18 3

TOTAL 266 100 342 100 226 100 99 100 133 100 17

(1) Evitern de fer l'adició,ja que es produiria una doble comptabilització
deguda al fet que alguns membres de les Juntes treballen també a les

vocalies
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En conjunt, quan s'analitza la distribució per edats dels

membres de les vocalies s'observa el mateix que ja es dedu

ia de l'anàlisi dels càrrecs de la Junta: reducció impor

tant de persones actives de més de 45 anys a les AA.VV.

En tractar de la Junta s'ha estudiat la importància numè -

rica i r eLativa de les persones que eren rnilïtants de parti ts

polítics. 'T'.airïbé per a les vocalies ha semblat interessant

reali tzar un sondeig idèntic. Els resul tats són els que mos-

tra la taula nQ 14 :

,-

AF]LLATS A PARTITS POLITICS QUE
TREBALLEN A LES VOCALIES

TAULA NQ 14

l?artit nOd'AA.W
en que estan

nOde pe!.
sones

nOde persones que

per terme mig hi
ha a cada A.W

PSUC 43 157 3,7
PSC 22 38 1,7
MCC 13 36 2,8
PTC 8 24 3,5
CDC 6 9 l,S
N.E 6 18 3,-
BR 5 12 2,4
LCR 6 8 1,3
ER 2 2 1,-
UCD 1 1 l,-
ALTRES 3 3 l,-
INDEPENDENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698

NO CONSTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

De l'observació de les dades de la taula anterior es dedueix:

1. La major part de les persones que treballen a les vocalies

de les AA.VV no militen a cap partit polític. En conjunt,

els independents suposen el 64% del total de socis actius
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2. El partit que major nombre de militants té treballant a

les AA.VV. és el PSUC (157 persones), i està present a

la meitat de les associacions existents (en el 70% de les

que tenim dades)

3. PSC i MCC tenen, aproximadament, el mateix nombre d'afi-

liats treballant en el moviment associatiu veïnal (38 i

36, respectivament), però mentre el MCC està present so-

lament a 13 AA.VV, el PSC té els seus afiliats més dis -

persats, ja que queden repartits entre 22 AA.VV. (1)

4. La resta de partits tenen molta menys importància sj bé,

en algun cas, la concentraci6 de militants en unes poques

AA.VV pot suposar una important influència de la seva ideo

logia. Tal és el cas dels Nacionalistes d'Esquerra (2)

5. En general els partits no parlamentaris registren més

concentraci6 de militants en unes poques AA. VV, que no

pas els ,parlamentaris, el que fa pensar en un esforç d'aquests

'partits per a aconseguir, a través del moviment associatiu,

una influència important en alguns barris.

(1) La tendència, en el darrer any., ha estat un increment de la par

ticipació activa del MCC, sempre concentrada en unes poques AA.VV,

i una lleugera reducció del nombre de persones actives de les AA.VV

que són militants del PSC

(2) També Nacionalistes d'Esquerra està adquirint cada cop més importàn
cia en el moviment associatiu.
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LES ASSEMBLEES

En tractar el tema de les Assemblees de les AA.�l s�ha de

distingir entre dos tipus d'Assemblees, tot i que en la pràc

tica la diferenciació no sempre es manté :

les Assemblees'de socis

les Assemblees de veïns

Les diferents formes de convocatòria, els assistents a unes

i a altres i, sobretot, la finalitat i funcions de les assem

blees, requereixen un tractament separat.

Assemblees de socis

L'Assemblea de socis és la reunió de tots els socis d'una

A.VV. , prèviament convocats.

Constitueix l'òrgan decisori màxim de les AA.VV i s'ha de con

vocar, obligatòriament, una o dues vegades a l'any amb la fre

qüència i condicions estipulades en els estatuts. També poden

ser convocades Assemblees Extraordinàries quan la Junta de A.VV

ho cregui necessari.

Tot i que generalment són obertes, en aquestes assemblees so



305

Ien assistir únicament els socis de les AA.VV, ja que la con-

vòcatòria es dirigeix exclusivament a ells i que, en cas

de votació, solament els socis gaudeixen de dret a vot.

Les principals funcions de l'Assemblea de socis són:

1. Ratificar o criticar el treball l l'actuació portades per

l'A ..VV i la gestió de la Junta

2. Aprovar el pla d'actuació i la línia de treball que ha de

desenvolupar l'Associació

3. Aprovar la gestió econòmica i el pressupost financer

4. Elegir els càrrecs de la Junta de l'A .. VV

. Corn es desprèn d'aquesta explicació no hi ha cap di�erência

entre les Assemblees de socis de les AA.VV i les de moltes

altres entitats. Hi ha, en canvi, un altre tipus d'assemblea

que sí que és característic del moviment veïnal són les

Assemblees de Veïns

Assemblees de Veïns

Les Assemblees de Veïns són convocades per les AA.VV quan hi

ha un problema en el barri que afecta una quantitat important

de veïns. La convocatòria és feta p�blica al conjunt del bar-

ri utilitzant tots els mitjans d'informació possibles , a

fi que arribi al major nombre de veïns possible. En aquestes

assemblees assisteixen, doncs, persones que són sòcies i d'al

tres que no ho són.



- ��----------------�

306

Les assemblees de barri permeten no solament una informació

als veïns de l'estat de la qüestió o de les gestions que es

van realitzant, sinó que, a més, possibiliten que els propis

veïns afectats s'organitzin i decideixin sobre l'estratègia

a seguir .

.

Són precisament les assemblees de barri o de veïns -que no

les de socis-, les que permeten parlar de moviment popular,

en tant que .1'A.VV no és una entitat tancada en si mateixa

com passa a la majoria d'altres entitats-, sinó que es pro -

jecta en el barri, fomentant la participació directa i acti

va dels veïns, i no solament dels socis.

Certament altres entitats es preocupen dels problemes socials,

dels problemes del barri, però ho fan , o bé des de la força

que el nombre dels seus socis i el prestigi de l'entitat els

confereix -sense ni tant sols entrar en contacte amb els ve

ïns-,o assisteixen a trobades de veïns afectats amb planteja

ments "paternalistes", intentant ajudar a res-oldre el proble

ma des de fora.

Les AA.VV, en canvi -tot i que no sempre aconsegueixen els

seus propòsits - quan detecten un problema convoquen els veïns

afectats -que podran comptar per a tot amb l'ajut de l' A.VV:

tràmits oficials, local per a les reunions, assessorament ju-

rídic, elaboració de pancartes ... ,
- incitant -los a resol-

dre ells mateixos el problema.
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D'aquí que les AA.VV tinguin una incidència molt superior a

la que es deriva dels seus 70.000 socis, i puguin considerar

se representatives del veïnat, no tant perquè tinguin molts

o pocs socis com per la forma de treball.

De fet les assemblees de veïns han estat, en molts casos -els

Nou Barris n'és un exemple-, anteriors a la creació de les

AA.VV. Però aquí cal recordar totes aquelles entitats i orga
.

nitzacions que van estar en l'origen del moviment veïnal i,

especialment, les com�ssions de barri.

Efectivament, el plantejament que avui tenen les AA.VV, el

tenien ja les comissions de barri, en la mesura que els era

tolerat. Les convocatòries a nivell de barri, ja per a trac

tar d'un problema concret, ja per parlar de temes sócio-polí-

tics (aministia, . solidaritat ... ) eren ja practicades per

les comissions de barri.

De la dinàmica iniciada per les comissions de barri i conti-

nuada i ampliada per les AA.VV,que no són ni pretenen ser

grups de persones que substitueixin els veïns, sinó un grup

dedicat a fomentar el treball, l'activitat i relacions de

veïnatge, se'n deriva la no possible comparació -i molt meny-s

l'equiparació - del moviment veïnal amb els representants

escollits a partir d'eleccions.

En el moviment veïnal no hi ha eleccions pròpiament di tes, però

és que tampoc hi ha una representativitat formal.El que sí
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hi ha és el foment de les relacions veïnals directes i la

representativitat que, als més dinàmics, els dóna el tre-

ball de cada dia en favor del barri.
I

Tot aquest procés, cal dir-ho, és més una fita a assolir

que una consecució totalment reexida . Per tenir-ne una

idea més precisa es va demanar a cada una de les AA.VV entre

vistades una explicació de la dinàmica assembleista, els re-

sultats de la qual s'expliquen en el proper apartat.

Dinàmica assembleista

Ja s'ha dit, en iniciar l'explicació sobre les assemblees,

que la distinció entre assemblees de socis i assemblees de

veïns era sovint inexistent a la pràctica: tot i que els

estatuts de les AA.VV assenyalen que s'han de celebrar cada

any una o dues assembles de socis, sovint aquestes són recon

vertides en assemblees de veïns, i solament per als aspectes

d'elecció de Junta, aprovació de comptes i de pressupost es

fa distinció entre un i altre tipus d'assistents.

En general, les AA.VV, a més de convertir les assemblees es-

tatutàries en assemblees de veïns, solen convocar a aquests

sempre que es planteja un problema greu al barri. Això expli-

ca que el nombre d'assemblees que es realitzin durant un any

en un determinat barri pugui ser molt nombrós, i que no pugui

establir-se amb exactitud el nombre de les que es celebraran,

ja que depèn de la problemàtica i de l'activitat pròpia del

barri.
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No consta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 AA.W

EL LOCAL

En el moment de constitució de la Comissió Gestora, pràcti

cament cap .A.VV compta amb un local propi, a no ser que

l'Associació es formés com evoluci6 d'un Centre Social o

d'alguna altra entitat que comptés ja amb un local.

En general, foren les entitats del barri les que van propor

cionar un lloc oq reunir-se a les naixents AA.VV. Ja s'ha co

mentat la importància que, en aquest sentit, van tenir les

parraquies, pera en altres casos foren escoles, cooperatives,

etc., les que prestaren, temporalment.el lloc de trobada.

A mesura que les AA. VV anaven augmentant el nombre .de.Ls seus

socis i s'anaven consolidant, es preocupaven de tenir un lo

cal propi que els permetés d'ampliar el nombre d'activitats.

i de serveis per al barri.

L'any 1980 la situació de les AA.VV respecte al local, era

la següent :

De lloguer 30 AA.W

De propietat pÚblica 16 AA.W

Propietat de I\Esglêsia 5 AA.W

Propietat d'altres entitats 2 AA.W

Altres situacions 4 AA.W

No tenen local 4 AA.W
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Es comprova que les AA.VV que no tenen resolta la qüestió

del local són, actualment, molt poques i totes elles de re

cent creació. La resta d'AA.VV, d'una o altra forma, s'han

dotat d'un local que els permetés un desenvolupament nor -

mal de les seves activitats.

En general, els locals ocupats no són pas grans. La llista

que a continuació es transcriu dóna una idea sobre aquest

aspecte :

Local de menys de 25
2

ms .. � .� . 2 AA.W

8 AA.Wde 26
2

a 50 ms ••••••.••••••.•••••••..•••.••..

de 51 a
2

100 ms ••••••••••••••••••••••••••••• 18 AA.W

de 100 a 200

de 200 a 500

2
12 AA.W

11 AA.W

5 AA.W

ms •••••••••••••••••••.•••.••••

2
ms ••••••••••••••••••••••••••••

més de
2

.

500 ms •••••••••.••.•••••••.•••••••..

2
La majoria de les AA.VV tenen locals superiors als 50 ms i

solament unes poques compten amb grans locals. En tots els

casos que els locals superen els 500 ms2 es tracta d'Associa

cians que han aconseguit que els el cedís alguna entitat pú-

blica, generalment l'Ajuntament.

Els locals de menys de 25
2

ms , a part de ser esporàdics, són

locals provisionals (1) .

. (1) L'A.W de Diagonal Mar, està reclamant tenir un local perquè l'actual,
a part de petit, està situat en una casa vella i en males condicions.

L"A.W de la. 'Trini t.at. Nova compta amb un local d' autoconstrucció que

de fet s'utilitza poc, ja que la pròpia A.VV va aconseguir un Centre

Social' �er al barri i és on es fan les trobades i activitats que re -

quereixen espai.
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\

La resta de locals guarden una certa correlació amb el nom-

bre de socis que té cada A_. VV , tot i que, en molts casos

la seva superfície solament garanteix el poder cumplir unes

funcions molt mínimes. Per a la resta d'activitats, les que

requereixen sales grans -xerrades, exposicions, assemblees,

etc.-, les AA.VV han de recórrer a d'altres entitats del bar

ri que comptin amb espais més acondicionats.

'Aquest
�

es el segon aspecte problemàtic, quan es valo�-

ren les infrastructures de les AA.VV, la forma d'estar equi

pats i les condicions dels locals. A quasi cap AA.VV hi ha

sales que permetin ser reservades a activitats concretes (1)

Resumint, les AA.VV han tendit a dotar-se de locals mínims

que permetessin un funcionament regular, però en la major

part dels casos aquests locals no estan acondicionats i supo

sen un "hadicap" important pel propi desenvolupament de les

activitats del moviment associatiu veïnal. Aquest element cal

drà tenir-lo present quan s'analitzi el futur de les AA.VV.

(1) Les AA.VV que han aconseguit una habitació que no necessiten per al

tres activitats, han organitzat petites biblioteques, però és estrany
que es doni aquesta circumstància. El que sí ha estat més freqfient
és que, durant el curs escolar, es dediqués una sala per ús quasi ex
clusiu de classes de català, servei que moltes AA.VV ofereixen des de



LA INFORMACIÓ

En general, i com en els altres aspectes d'organització que

per a funcionar requereixen despeses importants, la informa
\

ció ha estat a les AA.VV un dels problemes per afrontar.

Solament l'activitat dels socis i la imaginació en les for-

mes de fer la propaganda, alhora que l'ajut dels mitjans de

comunicació -especialment de la premsa i de la ràdio- ha per

més dedonar a conèixer les activi tats de les AA. VV i els pro -

blemes dels barris i barr í.ades-.

No solament hi ha hagut un esforç, d'imaginació per treure el

màxim rendiment dels pocs recursos amb ' què es comptava,

sinó que s'ha produït també un intercanvi d'experiències:

quan una determinada "fórmula", utilitzada per alguna A.VV.,

tenia èxit, era immediatament adoptada per la resta. Així avui,

en fer recompte, hom es troba que totes les AA.VV utilitzen

idèntics mi tjans de propaganda per a_rribar als veïns.

Bàsicament la propaganda es fo namenta en aquells mi tjans que

requereixen poca despesa i molta mà d'obra: cartells engan-

xats o repartits per les botigues, enganxines, octavetes re-

partides pel carrer o bústies -, pancartes al carrer, propa-

ganda oral .amb cotxes' i amb megàfon, plafons anunciadors

de les activitats i situats en llocs visibles del barri ... i uti

312
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litzaGió de premsa i ràdio que s'han prestat a col.laborar

amb el moviment associatiu veïnal. Ha estat, en canvi,rar

poder utilitzar el mitjà informatiu que se sap més eficaç:

la televisió. Únicament algun programa de la televisió lo

cal ha concedit algun petit espai de temps a les qüestions

de barris.

- articles de fons, on s'explica la història del barri, els

A nivell d'informació, aquesta ha estat donada als socis a

través de fulls informatius -que algunes vegades són els ma

teixos que es reparteixen per les bústies dels veïns del bar

ri- i a través del butlletí de l'AA.VV.

En els darrers anys s'ha registrat una tendència clara a subs

tituir els butlletins per fulls informatius. Aquest canvi no

és pas un desig de les AA.VV. Respon a una manca de recursos

humans i, sobretot, financers. Els fulls informatius, per

complets que siguin, tenen moltes menys possiblitats d'expli

cació que els butlletins. Els butlletins compten sempre amb

seus costums, es fan valoracions dels problemes del barri o

de l'evolució que segueix ... , en un full informatiu aquest

tipus d'escrit mai no apareix.

Tanmateix s'ha produït, junt amb el fet que s'acaba d'apuntar,

una millora de la qualitat dels pocs butlletins publicats en

els darrers anys. Són butlletins molt més elaborats tant pel

que fa al seu contingu.t corn pel que es .refereix a la seva forma.

D'alguna manera les AA.VV intenten resoldre els desavantatges

que suposa no poder imprimir butlletins, i haver-los de subs
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tituir per fulls informatius i editar publicacions molt acura

des però sense periodicitat.
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FINANCES

QUANTIA NQ O'AA.W

Va semblar interessant, per acabar de completar la informació

sobre el moviment veïnal, fer una mínima anàlisi de la qüestió

financera. Els resultats estan sintetitzats a les taules nQ 15

i 16:

TAULA NQ 15
INGRESSOS FIXES

compten amb ingressos fixes

inferiors a 100.600 ptes .

anuals -:-. . . 5

compten amb ingressos fixes

entre 100.000 i 300.000 ptes
anuals ';". . 34

compten amb ingressos fixes

entre 300.000 i 500.000 ptes
anuals 11

compten amb ingressos fixes

supeEiors a les 500.000 ptes
anuals 12

no consta 7

Els ingressos fixes són, en tots els casos, els procedents

de les quotes que paguen els socis. Depenen per tant de tres

factors : quota que es paga al mes, nombre de socis que ca -

da
.

A.VV té i percentatge de morosos que comptabilitza.

Les quotes que paguen els socis varien poc entre unes i altres

AA.VV, tal com s'indica a la taula següent:
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TAULA NQ 16

QUANT lA DE LES QUOTES A

::- BES AA. W (mensuals)

QUANTIA QUOTA MENSUAL N� D'AA.W

quota mensual inferior a 25 ptes............ 5

quota mensual de 25 a 50 ptes 50

quota mensual 'superior a 50 ptes............ 7

no consta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Com s'observa a la taula, solament 5 associacions tenen quo-

tes inferiors a les de la majoria i Gnicament 7 es destaquen

amb quotes que, en cap cas sobrepassen les 100 ptes mensuals.

A la mínima 'quant� d'ingressos, que de les baixes quotes es

deriva/cal afegir que, per problemes d'organització, so-

vint relacionats amb els de finances, 'el nombre d'impagats

sol ser elevat a la major part de les AA.W, superant el 10%

dels associats.

Els ingressos fixes solen cobrir les despeses fixes a totes

les AA.VV : lloguer del local, propaganda, trameses als socis ...

Sovint algunes despeses han de ser impedides per la reduïda

quantia dels ingressos amb els que es compta . Així moltes de

les àssociacions no poden tenir secretaria o , com ja s'ha co-

mentat, han d'organitzar-se a partir d'un local mínim, molt in-

ferior, tant en superfície corn en muntatge, del que realment ne-

cessitarien per a un bon funcionament.
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Als ingressos fixes, que s'acaben d'analitzar, cal sumar

ingressos de les festes que s'organitzen, anuncis que s'in -

els que varien -notablement- d'un any a l'altre i que són èls

que provenen de subvencions de l'Ajuntament o dels ajuts d'al

tres entitats. També cal comptar entre els ingressos variables

els que �s deriven de les pròpies activitats de les AA.VV :

clouen en els butlletins, etc ...

,

Una idea d'aquesbingressos la proporciona la propera taula

TAULA NQ 17
INGRESSOS VARIABLES

(1979)

NQ d'AA.W
I

- SUBVENCIO CAIXES ALTRES
-Q�ANT:fA AJUNTAMENT COMERÇOS INGRESSOS

-,

-

menys de 50.000 ptes 35 48 42

de 50.600 a 100.000 ptes 14 10 12

de 1])0.000 a 250.000 ptes 7 4 7

de 260.000 a 500.000 ptes 2 1

més de 500.000 ptes 4

no consta 7 7 17

Observi's les notables diferències que es van donar entre les

subvencions concedides per l'Ajuntament (any 1.979) a les di-

ferents AA.VV: mentre 35 AA.VV no rebien pràcticament ajut

6 AA.VV rebien de l'Ajuntament més de 250.000 ptes.

També de l'ajut de les caixes i dels comerciants en surten

beneficiades solament unes poques AA.VV, però aquest capítol

e la pròpia dinàmica de cada una d'elles.
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i, en tot cas, les diferències són menys fortes.

Tenint en compte el total d'ingressos que cada AA.VV va tenir

durant 1.979, es pot fer la següent classificació:

TAULA NQ 18
I

CLASS IFICACIO DE LES AA.W

SEGONS INGRESSOS -ANY 1.979

QUANTIA NQ D'AA.W

INGRESSOS FINS A ·1;00.000 ptes............... 7

INGRESSOS DES DE 150.000 a 250.000

!NGRESSOS DES DE 260.000 a 500.000

10

22

INGRESSOS DES DE 510.000 a 1.000.000 8

INGRESSOS SUPERIORS A�1.;QOO.OOO 8

NO CONSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

k�uestes dades solament poden prendre' s com un índex orienta�

tiu per valorar la possibilitat d'organitzar activitats que

tenen les AA.VV., ja que la majoria dels actes organitzats es

procura que s'autofinanciin, i solament es compta com a ingrés

el possible superàvit, però no el conjunt dels que realment

s'han obtingut. D'haver inclòs el total d'ingressos que real-

ment obtenen les AA. VV s' hauria més que duplicat la xifra del

quadre anterior.

Ara bé, si certament els reduïts ingressos no comporten una

impossibi�itat de realitzar activitats, sí augmenten la incer-

tesa de les AA.VV davant la qüestió financera. Tot acte que,

pels motius que sigui, no obtingui els ingressos esperats pot
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suposar un greu problema per a una entitat amb escàs poder

econòmic, i aquest perill és constant per al moviment asso

ciatiu veïnal.

En el que a les despeses fa referència, les que constitueixen

el conjunt fixe de totes les AA.VV. són gairebé idèntiques

lloguer del local, manteniment, propaganda, trameses i, en al

guns casos secretaria ;: assessoria jurfdica i altres serveis.

Amb aquestes despeses s'esgoten les possibilitats econòmiques

de totes les AA.VV i sovint, tot i el treball gratuït dels so

cis, s'ha d'abandonar algun dels projectes per manca de possi -

bilitats financeres. Un exemple clar el constitueix el butlletí

del qual moltes AA.VV, corn s'ha explicat abans, han hagut de

prescindir.



1.3. COORDINACIÓ DEL MOVIMENT

VEÏNAL
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, "

COORDINACIO DEL MOVIMENT VEINAL DE BARRIS

A mesura que es desenvolupa el moviment vernal de barris,

van apareixent, com s'ha vist abans, AA.VV que legalitzen

la seva situació acollint-se a la Llei d'Associacions de

1.964. Junt amb aquestes primeres associacions de verns,

coexisteixen encara -i durant bastant temps- les comis

sions de barri. Aqu�stes no solament continuen funcio

nant sinó que organitzen la seva coordinació per garantir

una màjor rentabilitat del seu treball.

Caldrà,doncs,parlar d'un doble front d'organització coordi-

nada: la de les associacions de verns, ja legalitzades, i

la de les comissions de barri.

D'entrada s'ha d'aclarir que, gairebé sempre, aquestes dues

coordinacions es mantenen separades, independents, però -i

és per això que aquí es tractarà d'ambdues-, entre elles exis

teixen algunes relacions i, sobretot una influència mútua

notable, malgrat no hi hagi documentació per a demostrar-ho.

Es separa, en principi i per a facilitar l'explicació,les

dues coordinacions, �i posteriorment, sfanalitzarà la relació

apuntada entre elles.
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I

eOORDINACIO DE LES COMISSIONS DE BARRI

En explicar el que eren· les comissions de barri ja s'ha fet

esment de ¡'existència de les que estaven promogudes per Ban

dera Roja i de les que ho estaven pel PSUC.�ós grups de

comissions de barri comptaven amb la seva pròpia organització

coordinadora (1)

La Coordinadora del PSUC arrenca de la celebració d'un acte

que es va fer en el Clot, al qual es convidà persones que

treballaven en el moviment de barris (2). En finalitzar l'ac

te es tractà el tema de la necessitat del treball en els bar

ris-i es convocà els {nteressats a una segona reunió. Era l'em

brió de la Coordinadora del PSUC (1.970).

També el grup Bandera Roja va veure la conveniència d'orga-

nitzar una coordinació dins el moviment de barris. i, per la

seva banda, formà una coordinadora, cap a la mateixa època

A nivell de barri, solia passar que en un treballessin dues

comissions de barri, una de cada partit. En aquests casos els

contactes entre els seus components -encara que informals- ,

eren ferqüents.

(1) Es solia parlar de Coordinadora l i cle Coordinadora Il. Una era la

que lligava les· comissions de barri de Bandera Roja i l'altra les

del PSUC.

(2) La convocatòria es feia a partir d'un grup d'escoltes que hi havia

al Clot
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A nivell de Barcelona, el lligam entre les dues coordinadores

va intentar-se diverses vegades i també diverses vegades es /
trencà (1). La coordinació es feia difícil per les pròpies r�

ticències dels components d"unes i al tres comissions de barri.

La darrera vegada que sembla que es va intentar una coordina-

ci6 conjunta va ser l'any 1.973 i de fet, aquest cop, va anar-

se desmuntant perquè ja les comissions de barri anaven desapa-

reixent.

De fet l� necessitat de coordinar-se era important, però so -

vint els desitjos d'unitat, compartits per tots, eren capgi-

rats pels plantejaments diferents que les dues coordinadores

tenien i la desitjada unitat solament funcionà realment en

l'organització d'activitats concretes.

Bàsicament la Coordinadora del PSUC estava preocupada per

qüestions organitzatives i proqlemes de caire general (cares-

tia de la vida, amnistia ... ) , mentre que la de Bandera Roja

feia plantejaments molt més puntuals i concrets. Aquests dos

enfocs, que en principi s'haurien de considerar com comple -

mentaris, no eren interpretats així per als qui en aquells

moments estaven al davant dels dos moviments : els del PSUC

entenien que Bandera Roja estava creant un moviment amb escas

sa base política i els de Bandera Roja consideraven que els

-

plantejaments del PSUC podien suposar una paralització de l'ac

tivitat que ells desenvolupaven en els barris o un imposar

criteris diferents dels que ells defensaven.

-

_)rn slha dit, els contactes entre els dos grups
� l'any 1970, per parar les obres del 3er cintu

-�� una trobada de les dues coordinadores.
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ses associacions' de veïns, comissions de barri i representants

LA COORDINADORA DE SANT ANTONI

Els orígens remots d'aquesta coordinadora es troben en una

reunió que, cap a l'any 1.971, es va organitzar per iniciati

va de l'A.VV del barri de Sant Antoni i a la que es va convi

dar a les AA.VV existents. (1)

Des d'aquell primer intent fins al funcionament regular de

la Coordinadora de Sant Antoni va passar algun temps. Aquella

primera trobada no va tenir continuïtat però va servir per a

deixar palès l'interès de l' A. '{,.IV· de Sant Antoni per aconse -

guir el contacte entre totes les AA.VV que funcionaven.

Ell. 972, en el locals de l'esmentada A. 'f.lV, es reuniren diver

de mestres per a�_tractar d'endegar una campanya en favor dels

ensenyants (2); les explosions de gas produïdes al carrer Santa

Amèlia, prímer, i al carrer Ladrilleros després, portaren a no

ves trobades dels qui treballaven en el moviment de barris de

Barcelona (AA.VV i Comissions de Barri)

(1) Solament quatre AA.VV van assistir a aquesta primera trobada. Són
les dels barris de Sant Antoni, Bellvitge, Co1lblanc-Torrassa i les

Corts.poca és la transcendènaa dTaquesta reunió.Únicament l'A.VV de

Sant Antoni tenia, en aquells moments plantejaments similars als de

les AA.VV de Bellvitge i laTorrassa-Collblanc. Les Corts estava lla

vors molt lligada a la "Junta del Distrito XIo" i participava poc de

la problemàtica del moviment veïnal, corn jà s'ha explicat en tractar

dels orígens d'aquesta A.VV.

(2) Les trobades culminaren en les manifestacions que el 14 de febrer de

1.972 es van fer a Sants, a la pla9a Eivissa i al Gunardó (plaça del

Nen de l'Aro), i a la plaça d'Espanya
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A�uestes primeres trobades, per problemes concrets,agruparen

efectivament la major part del moviment veïnal existen�, que
I

a partir d1aquest moment va normalitzar la seva coordinació.
/

Fou el naixement de la Coordinadora de barris de Sant Antoni (1)

Primer, doncs, la coordinació sorgeix per a tractar aspectes

concrets que afecten la ciutat; posteriorment servirà per

a fomentar la lluita i la vida associativa en els diversos

barris.

Malgrat que la Coordinadora de-Sant-Antoni agrupà e l conjunt del

moviment veïnal no es va lliurar de les reticències - en un

inici -, d'alguns barris. Els Nou Barris varen retardar la

seva entrada temerosos que la col.laboració amb la resta

d'AA.VV de Barcelona pogués perjudicar, frenant, la seva llui

ta. - (2). A la Coordinadora de Sant Antoni es va demostrar no

solament que el perill no era cert sinó que la coordinació a

(1) La Coordinadora de Sant Antoni estava integrada per les AA.VV dels

seguents barris
-Sant Antoni
-Sol de Baix

-Sant Andreu

-la Sagrada Fam.

-les Corts

-el Poble Sec -la Pau

-el Port

- la Vall d'Hebron
- els Nou Barris
- .la Barceloneta
- Turó de la Pe ira-Vi

-Sants

-Districte Ve

-el Carmel

-Porta

-la Sagrera
-el Guinardó lapiscina-Horta

-Gràcia

Algunes d'aquestes AA.VV estaven integrades ja a la FAVB(llavors com

posta essencial.ment·. per associacions de carrer ).. la Barceloneta, la
Vall dtHebron i el Port

A la Coordinadora de Sant Antoni assistien també algunes AA.VV de fo
ra de Barcelona : A. VV de Sant Josep (- de l' Hospi talet), la de la pl�
�a Cerda (de l'Hospitalet), la de Bellvitge � la de Collblanc-laTorra
sa (de l'Hospitalet)

(2) Consideraven que la classe social dels seus barris, que quedava re

flectida en l'activitat de les seves AA.VV, era diferent de la de
• N de Barcelona que corresponien a barris "in

_�, el Guinardó, Gràcia ... )
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nivell de ciutat era impulsora de totes les lluites dels bar

ris.

De fet la coordinadora de Sant Antoni mai no va tenir un re -

coneixement legal ni es va intentar que el tingués. Malgrat

això, i perquè la major part dels seus membres eren recone

guts per l'Administració, (AA.VV legalitzades) tampoc es pot

parlar d'activitat clandestina.

La seva principal funció fou la de trobar els punts de treball

comuns entre els diferents barris, organitzant campanyes que

es desenvolupessin en tots els indrets de la ciutat -campanya

contra la carestia de la vida, per exemple- o prestar suport

a tots aquells problemes que, malgrat ser d'un barri concret,

tenien prou importància i transcendència corn per expandir el

seu coneixement a tota la ciutat i aconseguir el suport de les

altres AA.VV. Tanmateix la coordinació de les AA.VV servia per

posar d'acord �quelles AA.VV que tenien problemàtiques simi -

lars.

La Coordinadora de Sant Antoni no solament tingué importància

per al desenvolupament de les AA.VV sinó que,a més, va repre -

sentar la possibilitat de la consolidaéió del moviment veïnal.

Els problemes, a través de la Coordinadora passaven, de ser

problemes d'un barri, a ser problemes de Barcelona; alhora l'e

xistència de la Coordinadora representava que qualsevol treball,

inclús tenint com a marc concret el barri, no oblidava el con

junt de la ciutat. Les qüestions no eren tractades ·com si ca-
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�a inàret fos un compartiment tancat sinó que eren consi -

derades de forma conjunta i tenint en compte els elements

que transcsOClien' els límits que hauria proporcionat un tre-

ball local. Resumint, Coordinadora de Sant Antoni va supo�

sar l'inici del moviment veïnal de Barcelona.

Aparentment entre la Coordinadora de Sant Antoni i les dues

coordinadores de les comissions de barri -la del PSUC i la

de Bandera Roja- no va existir cap relació. Malgrat aques-

ta primera impressió, és difícil no veure a la Coordinadora

de -Sant Antoni una influència d'aquelles, quan les persones

més destacades del moviment estaven sota la influència d'un

o altre grup i prenent part alhora, conseqüentment, de les

trobades de la coordinadora d'associacions de veïns i d'una

de les coordinadores de comissions de barri.

A finals del 1.973, des de la Coordinadora de Sant Antoni, es

cercà el suport d'entitats ciutadanes en les diverses lluites

que en els barris s'endegaren. Així Amics de la Ciutat, Col.-

legis Pro�essionals, etc., col.laboraren amb el moviment veï-

nal en els diversos aspectes en què aquests podien intervenir.

Es tractava d'organitzar la defensa de la ciutat i de les con-

dicions de vida amb la intervenció de tots els qui hi estigue�

sin interessats, (1)

(1) Tant els Col.legis Professionals corn Arnies de la Ciutat van tenir un

paper destacat en la lluita contra el Pla de la Ribera, en el Pla dels

Nou Barris, en la campanya per a salvar la Plaça Lesseps ... Particip�
ren en la campanya contra la carestia de la vida etc. En un primer
moment els contactes entre les AA.VV i els Col.legis Professionals

i altres entitats ciutadanes eren de tipus informal i passaven més per

-':rsonal dels membres més actius que per una decisió
-==---lt la col.laboració fou del tot oficial.
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LA FEDERACIO D'ASSOCIACIONS DE VEINS DE BARCELONA

Paral,.lelament al desenvolupament de la Coordinadora de Sant

Antoni, va sorgir, fomentada per algunes associacions de car

rer i d'altres que eren essencialment emparades per corner

ciants, la idea de crear una Federació d'AA.VV a nivell de

Barcelona, (1)

L'any 1.972, el 15 de juliol, les Associacions de la Sagrada

Família, Jaume I, Llibreteria, Baixada de la Llibreteria i

.� del Parc de la Vall d'Hebron celebraren l'Assemblea Cons-

tituent de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.

En aquesta assemblea, que té lloc quan ja el Govern Civil ha-

via aprovat la Federació, és nomenada una Comissió Executiva

que havia de tenir corn a principal tasca la de donar a co -

nèixer la recent nascuda Federació.

El 22 de novembre el mateix any es sumen a la Federaci6, corn

a socis, set associacions de carrer (2). Fou l'única entrada

quantitativament important que es va produir durant aquesta

primera etapa.

Certament aquesta Federació tenia en el seu si persones que,

(1) Abans existien ja contactes entre les AA.de carrers per a repartir-se
se les subvencions que l"Ajuntament donava per aLs ·enllumenaments dels

carrers durant les festes de Nadal.Aquestes primeres �eunions, sense

cap organització formal, es feien primer al Saló Rosa i, posterior-
__ ent

____�� ���c�rrers Rambla de Catalunya, Gran Via, Torrijos, Ari-
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no tenien massa clars els fins que la federació havia d'asso

lir,malgrat que confluissin en la idea de muntar una platafor

ma que servís alhora per promoure els noms dels seus membres,

de cara a futures eleccions municipals,i de formar un grup

de pressió enfront de l'Administració Porcioles.

Una anàlisi de les actes de la FAVB, corresponents a aquesta

primera etapa, ajuda a entendre el que s'acaba d'afirmar en

el paràgraf anterior :

prioritàriament, a discutir l'àmbit territorial que la FAVB

Les primeres reunions de la comissió executiva es dedicaren,

havia de tenir (l)i la conveniência o no de donar entrada a

la F'AVB a les AA. VV de barri.

Els qui havien estat els "caps pensants" de la Federació de-

fensaven que la idea primitiva,en crear aquesta, era que ar-

ribés a abastar tot el moviment associatiu als barris. Així

en l'acta de 29 de novembre de 1.973, corresponent a una as-

semblea de la Federació, es llegeix :

... "no entiendo por qué se pretende dejar marginadas a las

associaciones de barrios o periféricas, en definitiva las

que tiènen verdaderos problemas sociales, por las cuales,en

origen se fund�"esta Federación, ya que las dem�s Asociacio-

nes de Vecinos en su mayoria no representan nada mas que los

intereses de sus comerciantes" (2)

(1) Es discutia si havia de sobrepassar o no els límits del territori

de Barcelona ciutat

d'actes de la FAVB.Data� 29-X-73� Les paraules
�� s era President de l'Associació de Jaume l.
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discussi6 en el si d'aquesta entitat de la possible entrada de

El paràgraf de l'acta s'ha recollit perquè no pot ser més es

claridor. Molts dels aspectes que s'han intentat explicar fins

aquí hi queden reflectits, i permet, a més, d'analitzar per on

s'orientaven els primers passos de la FAVB, deixar palesa la

les associacions de barri ...

Una primera idea es desprèn del paràgraf : les associacions

que en un primer moment van constituir la FAVB no eren AA.VV

de barri, com es puntualitza clarament, sinó que eren asso -

ciacions de carrer i, en pròpia definició d'un dels seus pre-

sidents: "no representaven més que els interessos dels seus

comerciants".

Les associacions que en aquells moments estaven fora de la

FAVB eren, com continua afirmant el paràgraf, "las associa -

ciones de barrios, en definitiva las que tienen verdaderos

;

problemas sociales". Es el reconeixement, per part dels pro-

pis comerciants, de la diversitat de les tasques realitzades

per un i altre tipus d'associació.

Finalment, la tercera idea que es deriva del paràgraf és la

que fa referència als motius per als quals es va crear la FAVB

El propi paràgraf deixa clar que les finalitats no eren pas

compartides per tots els membres de l'Assemblea.

Potser cal aclarir una qüestió que pot provocar algun descon-
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,

cert. Es la relació que en aquells moments existia entre la

Coordinadora de Sant Antoni i la FAVB. De fet, i segons tes

timoni dels qui llavors estaven a la Coordinadora de Sant An'

toni, ni la FAVB com a entitat,ni els seus membres, havien

mantingut cap contacte amb ells. Hom pot preguntar-se qui

sentit tenia, doncs, la intervenció a la que s'ha fet refe-

rència. Pensem que solament existeix una explicació : els fun-

dadors de la FAVB, corn ja s'ha explicat, estaven muntant una

plataforma que els permetés de situar-se electoralment en
,

una posició .favorable. Si a la FAVB hi havia les AA.VV de bar

ri, el prestigi s6cio-pol!tic· de l'entitat augmentava consi

derablement. Això suposava un �av9-ntatge important per als

seus fundadors- -que eren també els seus dirigents-, de cara

a assolir les finalitats inicials.

De tota manera aquesta explicació pot ser massa senzilla i

simple. Hi ha també una segona hipòtesi que cal considerar:

és el caràcter "paternalista" de la política seguida pels

primers que fomentaren l'entitat. Si es formula aquesta sego

na hipòtesi, que de fet no exclou la primera explicació, és

perquè altres actuacions de la FAVB durant aquests anys així

semblen confirmar-ho. Per exemple, quan hi hagué l'explosió

en el carrer Ladrilleros, la FAVB va intervenir en favor dels

damnificats i la seva actuació va ser més propera al tipus

de les que tradicionalment ha fet "Cari tas" que pròpia de

l'estratègia del moviment associatiu veïnal.



La FAVB romandrà estancada durant quasi dos anys intentant

d'atraure uns comerciants -presidents de les associacions

de carrer - que no acaben de decidir-se a formar-ne part .

El fet queda recollit a les actes de la pròpia FAVB :

"Existe cierta indecisión y dudas por parte de varias as0-

ciaciones por motivos que desconocemos, � principalmente

por aquellas que tienen corno fin fundamental objetivos mera

mente- económicos - las cuales parece ser no les preocupan

las inquietudes de la FAVB" �1)

La veritat és que existien una llarga sèrie de circumstàn

cies no detallades a les actes de la FAVB i que expliquen el

poc èxit d'aquests primers anys de l'entitat. Explicats molt

breument són els següents:

Els presidents d'associacions de carrer,bastant abans que es

constituís la FAVB, mantenien contactes -de caire no formal

i organitzaven trobades al Sa16 Rosa i, posteriorment,a l'Ho

tel Orient era en aquestes trobades on es repartien les sub-

vencions per als enllumenamentsde Nadal, procedents del Minis

teri d'Informació i Turisme i de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes trobades eren convocades Q organitzades per un presi

dent de carrer que es convertí en líder. L'oposici6 d'aquest

a la recent constituïda FAVB va comportar el que la majoria

El) Acta corresponent a l'Assemblea de la FAVB celebrada el dia 11 d'abril
de 1.973 pag 27 i seguents del llibre d'actes.

331
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de presidents d'associacions de carrer no li prestessin su-

port ni se'n fessin socis (1).

El canvi, en el desenvolupament. de la FAVB, es produí a fi-

naIs de desembre de 1.973 i va suposar un trencament amb els

qui l'havien fomentat inicialment. (2). El canvi fou emprès

per membres de la pròpia FAVB i emparat per l'Ajuntament de

Barcelona (3). Va suposar la substitució dels dirigents de

la FAVB per un nou equip, format ín�t per presidents

d'associacions de carrer (4).

A partir d'aquest moment, la FAVB incrementà el nombre dels

seus socis i integrà, per primera vegéJ�da., pràcticament to-

tes les associacions de carrer més algunes de barri que, a més

(1) El nom d'aquest comerciant -l'Alvarez- estranyament no surt a cap de

les actes de la FAVB. De la seva influència ens hem assabentat a

partir de les entrevistes mantingudes amb els qui durant aquells anys
estaven a la FAVB. La influ�ncia de l'Alvarez es va mantenir fins a

l'any 1.976

(2) El dia 17 de desembre la FAVB havia convocat una assemblea per a ele

gir nova Comissió executiva -que feia les funcions de Junta provisio
nal- . A aquesta trobada assistiren solament onze associacions. Un

dels assistents demanà de traslladar-se tots a l'Hotel Orient on"algu
na persona" havia convocat el mateix dia i hora i amb idèntic ordre

-

del dia : eleccions de Junta de la FAVB. Els assistents varen traslla

dar-se a l'Hotel Orient. En arribar-hi, el President de la FAVB -Vile

lla-, i el Vicepresident -Pi Caparrós-, foren cridats a un despatx o�
se'ls demanà que no entressin a l'Assemblea, constituïda per 48 asso

ciacions, perquè s'anava a procedir a l'elecció d'una Junta, ja nego
ciada prèviament en trobades que,paral.lelarnent a les de la FAVB,s'ha
vien anat realitzant en l'Hotel Orient.

(3) Eren els primers temps de l'època Masó. En nom de l'Ajuntament va

presidir l'�ssemblea en Miravitlles -que fou qui, abans ,havia par
lat amb en Vilella i amb en Pi Caparrós"dissuadint-los �'entrar a

l'assemblea

(4) Els elegits per als diferents càrrecs foren: President: Sañes; Vi
cepresident : Vila; Secretari: Pons Valon; Comptador: Frias.
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d'estar a la Coordinadora de Sant Antoni, estaven també fede-

rades (1)

La nova Junta de la FAVB intentarà integrar les AA.VV de bar-

ri, malgrat que aquesta decisi6' va comportar forts enfronta-

ments entre els seus membres.

El dia 15 de març de 1974 la FAVB va convidar totes les asso-

.

ciacions que estaven a la Coordinadora de Sant Antoni a assis-

tir a una trobada conjunta per a tractar el tema de la norma-

tiva de les instal.lacions de gas (2). A partir d'aquell moment

els contactes entre la FAVB i la Coordinadora de Sant Antoni

varen ser freqüents, culminant en la incorporaci6 a la FAVB

de gairebé totes les' ,AA. VV que estaven a la Coordinadora de

Sant Antoni, (20-Vr-1.974).

L'entrada de les AA.VV de barri a la FAVB va implicar impor -

tants discussions en el si de la Coordinadora de Sant Antoni.

En primer lloc perquè no totes les AA.VV veien avantatges en

aquesta incorporació. Moltes eren reticents pel perill que, de

lligam i de control del moviment de barris, podia suposar(3).

D'altra banda, no totes les associacions que assistien a la

Coordinadora de Sant Antoni estaven reconegudes pel Govern Ci

vil, n'hi havia que eren encara Comissions Gestores i que, per

tant, no podien associar-se a la FAVB.

(1) Les AA.VV de la Vall d'Hebron, de la Barceloneta i de, Nostra Senyora
del Port, tot i sent membres de la FAVB,assistien a la Coordinadora

de Sant Antoni

(2) L'ordre del dia d'aquesta trobada no eren les explosions de gas, sinó
ore les instl.lacions de gas s'havia promulgat i que

���ses per als usuaris
-

van fer que el Carmel s'incorporés més tard a laFAVB
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(1) No totes les AA.VV que assistien a Sant Antoni van poder continuar tre- ,

ballant plegades : les que eren de fora del municipi de Barcelona -Coll
Blanc-la Torrassa i Bellvitge- van quedar excloses, ja que la FAVB sola
ment podia donar entrada. a AA.VV del municipi de Barcelona

La darrera qüestió fou resolta mitjançant l'acord amb la

FAVB de constituir una "Comissió de Barris", a la qual po-_

dien assistir totes les associacions, estiguessin o no au-

toritzades. Aquesta comissió va funcionar des del mateix mo-

ment en què les associacions de barri van entrar a formar

part de la FAVB, sent, de fet, una continuació de la Coordi-

nadora de Sant Antoni.

Les AA:VV que més reticents eren a l'entrada a la FAVB van

anar integrant-se posteriorment (1) . La FAVB va ser, des d'a-

quest moment, la Federació de les assocíacions de veïns dels

barris de Barcelona, a més de ser-ho de les associacions dels

carrers .

La consolidació de la influència de les AA.VV de barris, la

va suposar la primera elecció de la Junta de la Federació fe-

ta posteriorment a l'entrada d'aquestes (2). Varis membres de

les AA.VV de barris van ser elegits per a formar part de la

Junta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona(3).

L'entrada de les AA.VV de barris i el treball conjunt amb les

AA. de carrer, implicava sovint problemes i enfrontaments.Així

(2) En aquesta Junta que encapçalava en Sañes, com a President, els proce
dents de barris que van resultar elegits foren : Vallverdú (de Sant

Andreu), amb el càrrec de Vkesecretari ,i Maria Angels Rivas (Nou
Barris), Carles Prieto (Sants) i Basilio Gonzalez (Port), com a Vocals.
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el plantejar donar suport a la campanya pro amnistia, va com

portar, per les tensions creades, la dimissió del que llavors

era el President de la FAVB. (1). Aquests enfrontaments cul-

minen amb una carta signada per seixanta associacions de car-

rer que, receloses de la importància i protagonisme que les

AA.VV de barri anaven prenent (2), demanen la dimissió de la

Junta (3).

La decisi ó per part de la direcció de la FAVB de no dimitir

i la pèrdua del vot de censura per part dels signants del do-

cument "dels seixanta" , suposà la consolidació definitiva de

l ,
..�hegemonia dins la FAVB de les AA. VV de barri, i el final

de les tensions a la Junta (4).

La substitució d'en Masé .

per en Viola és acollida desfavora-

blement pel moviment associatiu vernal i per la FAVB. {S)

(1) En Sañes és substituït, en la Presidència de la FAVB, per en Frias que,
fins aleshores, era Vicepresident

(2) Les AA.VV eren, en aquells moments, les que desenvolupaven tot el tre -

ball de la FAVB. Organitzades en comissions de cultura, ensenyament,
urbanisme, sanitat, etc ... , centralitzaven i dirigien el treball del

conjunt deLrmov í.men t; associatiu veïnal. La relació de l'Ajuntament amb

la FAVB. passava en gran part a través d'aquestes comissions.

(3) En aquesta operació d'intentar recuperar el protagonisme que veien en

perill, les AA.. de carrer van ser protegides pel Govern Civil que pret.::_
nia, a partir del control sobre la FAVB, influir sobre tot el moviment
associatiu veïnal i, indirectament, sobre l'Ajuntament.

(4) Contràriament al que pretenien les AA. de carrer, el que va provocar el

document dels seixanta i la pèrdua del vot de censura, fou la dimissió
no de la Junta sinó dels elements més retrograds, d'aquells que fomen -

taven la relació amb el Govern Civil

(5) La FAVB va organitzar un sopar de desagravi a en Masó. quan aquest va

ser substituït per en Viola i posteriorment un altre sopar, en certa me

sura relacionat amb aquest, d�homenatge a en Serratosa, després de la se'

p elaborador del Pla de 1974. En aquest darrer so-

r )ent la dimissió d'en Viola.
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Imp�icava el final d'una etapa de col.laboració continuada en-

tre el moviment associatiu veïnal i l'Ajuntament de Barcelona.

Amb la pujada d'en Viola, la col.laboració es converteix en en

frontament : manifestacions contínues davant de l'Ajuntament,

en les quals la FAVB estarà ajudada per un conjunt d' enti.tats

ciutadanes -especialment per Amics de la Ciutat i pels Col.le-

gits professionals- són la característica més destacable de les

relacions d�aquests anys.

La FAVB es converteix, durant aquesta etapa, en una de les orga

nitzacions ciutadanes de més pes en la defensa de la democràcia.

La mort d'en Franco canvia radicalment el panorama. Les campa

nyes pro democràcia i contra els abusos de l'Administració ja

no consisteixen en recollida de signatures sinó en manifesta--

cions massives al carrer, tot i existint encara la repressió
,

pròpia dels anys anteriors. Es :la reeta final en la consecu

ció de la democràcia i la FAVB es converteix en una de les or-

ganitzacions ciutadanes de més pes en la defensa de les lliber-

tats, (1).

Paral.lelament la lluita contra el Pla Comarcal -o millor contra

(1) La iniciativa de la primera manifestació multitudinària sorgeix de la

FAVB, que organitza una plataforma de 160 entitats per organitzar la

manifestació pro amnistia del 2 de Febrer de 1976. Es aquesta manifesta

ció la primera de la sèrie per la llibertat, 1 'amnistia i l'Estatut que

posteriorment s'aniran realitzant.

alguns aspectes del Pla- és una de les tasques céntrals de l'ac



337

tivitat del moviment veïnal (1).

L'aparició en públic dels partits polítics, l el canvi en la

Presidència de la FAVB (2) comportà ll.aparició dins la Junta

i l'entitat de les tendències polítiques que, ja existents en

el seu si, es fan paleses en aquest moment (3). Aquesta cir -

cumstància junt amb un nou canvi en l'alcaldia de Barcelona,

(1) Ja en la primera revisió del Pla Comarcal, la del 1.974, les AA.W ha
vien fet sentir la seva veu. Certament l'any 74 el moviment tenia en -

cara poc rodatge de treball en comú i això comportà que les respostes
donades al planejament fossin encara tímides i molt genèriques. La Co

ordinadora de Sant Antoni va redactar un document sobre el Pla i va -:-_

aconseguir que la FAVB -, on acabaven d'entrar les AA.W de barri-el fes
seu i que, els punts més importants de',l'escrit s'incloguessin en gai
rebé totes les impugnacions particulars presentades pels veïns. Hi ha
via però dues línies ben diferenciades dins el moviment associatiu en

la forma de valorar el Pla: algunes AA.VV mantenien la seva oposició
frontal, mentre d'altres, més possibilistes, pensaven que es podia apr�
fitar alguns dels 'aspectes del Pla -per exemple el que feia referència
als equipaments- per a millorar els barris.

Però 1i'aspecte més important a considerar, cara a l'anàlisi del moviment
veïnal no és tant la resposta concreta que en aquell moment es va donar,
com les possibilitats d'arribar al barri que aquest va obrir i que les

AA. W van aprofitar utilitzant les formes més diverses d'accions: xer

rades amb els veïns afectats, plànols exposats al carrer o a la sortida
de les .èsglésies, programes de ràdio, difussió a través de la premsa ...

Per primera vegada les AA.VV van sortir al carrer amb planols dels res

pectius barris, es van consolidar els contactes amb els col.legis d'en

ginyers, arquitectes -especialment amb l'equip que treballava a l'OIU
i aparalladors; .amb Amics de la eiutat; amb la pròpia FAVB.

Tota la tasca iniciada amb la revisió del 1974 culmina, l'any 1976 amb

la concreció d'una impugnació global al Pla i a l'exposició de les al
ternatives concretes per als diferents barris que durant aquests anys
s'havien estat elaborant per part de les AA.VV i els col.legis profes
sionals. Aquesta exposició-que es fa a les sales de la fundació Miró
fa pública l'a]egació aprovada per l'Ajuntament de Barcelona que suposa
va un tirar enrera els aspectes més progressistes del Pla. La repercus�
ció d'aquesta informació va neutralitzar, en part, l'estratègia de pro
pietaris i constructors que, aprofitant les seves relacions amb l'Ajun�
tament de Barcelona, pretenien canviar el Pla.

(2) A principis de 1976 mor en Frias i és substituït, en la Presidència de

la-'FAVB, per en Pons Valon

ie la Junta deixaren clara la seva afiliació polí
-;t moment
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-en Viola és substituït per en Socias- representa l'inici d'un

nou període, durant el qual novament les realcions entre l'A-

juntament i el moviment veïnals seran constants.

Dins aquest context, les eleccions del juny de 1977 -primeres

eleccions per al Par±ament- no signifiquen més que un acabar

de clarificar les relacions FAVB - partits polítics : el resul

tat és la redacció d'un règim d'incompatibilitats entre els

càrrecs de la Junta de la FAVB i els qui es presenten a llistes

electorals. Es tracta d'impedir que les mateixes persones si:�

guin representants del moviment associatiu i de partits polí -

tics.

L'aplicació del règim d'incompatibilitats donarà lloc a la

voluntària dimissió de la Junta i a la convocatòria d'elec-

cions.�Tots els qui es presentessin a càrrecs de la Junta de

la FAVB s' havien de comp rome t.r e a no presentar-se com a candi

dats en les llistes de les municipals -que semblaven immi -

ents- durant el temps del seu mandat a la FAVB (1).

D'aquestes eleccions surt la Junta que, per meitats serà

renovada cada any; i que enllaça amb l'actualment existent.

Les eleccions municipals, que en principi suposaven una espe-

rança de treball fructífer entre l'Ajuntament i el moviment

(1) La intenció d'aquesta norma era doble: d'una banda es tractava de garan

tir la continuitat de les Juntes de la FAVB, fossin els que fossin els

esdeveniments polítics. D'altra banda, s'intentava que no es barregessin
criteris +de partit amb els interessos del moviment associatiu veïnal.

Per això s'estipulà, a part del compromís comentat, que si un dels mem-

esentava en una llista electoral a les municipals,
�esentar la seva dimissió. -En el cas de la resta d'e

.

'5 solament correspondria en cas de ser elegit.



associatiu veïnal, van implicar la pèrdua de protagonisme de

la FAVB. Els nous dirigents del Consistori, en base a la re-

presentativitat -no discutida per el moviment d'AA.VV-, que

els donava el vot, van deixar, en tant els va ser possible,de

consultar el moviment. Tampoc es va aconseguir establir for -

mes útils de relació institucionalitzada entre l'Ajuntament i

el moviment veïnal. Malgrat tot, en els Plens dels Consells de

Districte s'ha hagut de donar la paraula a les AA.VV -buscant

formes extraof icials ' perquè aquestes intervinguessin-, i ,
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els Plens Municipals de l'Ajuntament no han pogut restar tan-

cats a les intervencions de la FAVB., que amb més o menys di-

ficultatsyha aconseguit la paraula sempre que el terna tractat

era realment important.

Les darreres activitats de la FAVB han anat dirigides tant a

la coordinació de campanyes �obre problemes que afecten el con

junt de la ciutat -transports, sanitat, ... - com el foment de

la vida dels barris (1), com a l\organitzaci6 de la coordina -

ció de tot el moviment veïnal de Catalunya (2).

(1) Aquesta era la principal finalitat de l'é,xposició que sobre la pro

blemàtica dels barris de Barcelona es va organitzar a la Rambla de Bar

celona durant el mes de juny de 1980. Fou en aquesta on es

va exposar públicament el plànol dels barris i barriades de la Ciutat

i on es varen començar a recollir les primeres suggerències sobre ell.

(2) La Primera trobada d'Associacions de Veïns de Catalunya, es va celebrar

a Manresa, el 2 de desembre del 1979. La segona, es va fer a Santa Co

loma el Febrer de 1981. De la primera en sortí una publicació en la qual
es recullen les ponències presentades, les comunicacions i la resolució ,

final, que és de fet un document programàtic del moviment veïnal, així

� -?\.vv existents a Catalunya.



1.4. TREBALL I CONSECUCIONS MÉS
IMPORTANTS DEL MOVIMENT VEÏNAL

\
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(
(1) Depassa les possibilitats d'aquest treball el fer l'anàlisi. permenorit-

zada de les activitats de tipus cultural que de manera regular i conti -

nuada s'ofereixen des de les AA.VV al barri. Sí és important però remar

car que moltes d'aquestes activitats no es desenvolupen de forma ailla -

da per les AA.VV, sinó que es realitzen amb la col.laboració d'altres e�
titats del barri. Un exemple típic el constitueixen les Festes Majors,
en les quals solen participar la majoria d'entitats. l a més, ; cal tam

bé constatar-ho, les AA.VV han fomentat la coordinació d'entitats ja exis

tents cara a organitzar activitats d'interès,conjuntament. Aquestes coor-I

dinadores d'entitats han estat una de les realitzacions dels darrers dos

anys. Impliquen una forma d' aprofi tar tots els esforços per a millorar

i dinàmitzar els barris, alhora que moltes vegades,han suposat un incen

tiu, per a les entitats, de fer treball no solament per als socis sinó

_.:..ns.

TREBALL l CONSECUCIONS MÉS IMPORTANTS DEL MOVIMENT VEÏNAL

Per poder analitzar el treball de les AA.VV cal explicar pri

mer les seves aportacions en dos sentits molt diferenciats:

En primer lloc s'han de considerar totes aquelles tasques que

que han anat destinades al foment de la vida- col. lectiva, a

la creació de la consciència de barri i a la millora de les

condicions culturals dels veïns. En aquèst grup d'activitats

de tipus cultural -en el sentit més ampli del terme- s'han

d'incloure les campanyes en defensa de la llengua i la cultura

són, potser, les que més esforços absorbeixen, almenys d'una

catalana, la lluita contra l'analfabetisme, la formació-in -

formació sobre diversos temes -art, cinema, teatre, música -,

la recuperació de festes tradicionals i populars -especial -

ment de les festes majors dels barris-, l'assessorament sobre

diverses problemàtiques -laboral�' de lloguers, de plàning fa-

miliar ... -, etc ... ·Totes aquestes activitats es desenvolupen

en ell.: si de La.: majoria de les AA. VV. d'una forma regular i

manera continuada. (1)

;------------_.- - - -- - .- ..
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En segon lloc, cal esmentar totes les activitats que incidei

xen directament en la millora de la qualitat material de vida

en els barris. Constitueixen el grup de tasques que ha fet que

en el volum l, en parlar dels agents urbans, es consideressin

les AA.VV corn un dels existents:

Ha estat l'intent d'aconseguir barris ben equipats, amb sufi

cients serveis, de contrarrestar els abusos especulatius, etc.,

el que ha portat a les AA.VV. a organitzar campanyes de llar

ga durada i a salvar no pocs obstacles fins a assolir el que

es reclamava.

Mal�rat la importància del primer grup d'activitats -de tipus

més cultural- són aquestes darreres -les reivindicatives- les

que més han transcendit tant al barri com a la ciutat i les que

més han contribuït a la formació d'una imatge positiva sobre el

moviment veïnal.

Un recull de les principals campanyes desenvolupades pel movi

ment proporciona elements per comprendre tant la importància

del treball realitzat com l'extensió i -transcendència del mo-

viment.

S'ha intentat una síntesi -no exhaustiva- de les campanyes l

lluites portades sobre els diversos aspectes, agrupant-les en

grans apartats :
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a) oposició a plans d'urbanisme

En parlar de l'oposició als plans d'urbanisme s'ha de distin

gir entre les campanyes anteriors a l'aprovació del Pla Comar

cal (1.976) i les que després s'han endegat.

Les primeres impliquen l'oposició dels veïns a una sèrie de

plans parcials i estan en la base, com s'ha vist en tractar

del. naixement de les AA.VV, de l'origen del moviment veïnal.

Són les 'campanyes contra els plans de : Trini tat- Torre Baró

Vallbona; Montjuïc; la Vall d'Hebron i el Pla de la Ribera.

Les segones corresponen a l'oposició als plans d'ordenació

fets després de .. l'aprovació del Pla Comarcal i afecten, bàsi

cament, els barris que cal que siguin remodelats : el Casc An

tic, la Barceloneta i el Raval.

Tots ells tenen en comú. el provocar importants afectacions i

implicar l'expulsió de bona part del veïnat de llurs barris.

Els que constitueixen el primer grup van ser,en alguns casos

aturats, i sempre s'aconseguí que es tinguessin en compte les

reivindicacions veïnals : continuïtat en el barri dels veïns

afectats -el que significa l'oferta d'habitatges a preus acces

sibles (fins a un 10% del salari) -. Els collegis professionals

van tenir un paper important,:tre}Qallant al costat de les AA.VV,

defensant els seus objectius i ajudant a la confecció de plans

alternatius. Els del segon grup són encara objecte de discussió,
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b) Recuperació dels grans espais lliures

Quan es redactava la revisió del Pla Comarcal de Barcelona,

el principal motiu de controvèrsia es centrà sobre la quali-

ficació que s'havia de donar als pocs espais lliures que que

daven encara sense edificar a Barcelona,_ La majoria d'aquests

espais corresponien a indrets que les indústries, en el seu

desplaçament fora de la ciutat, havien anat deixant -tot i

rnantenit-ne la propietat-, o a xarxa i tallers ferroviaris

que havien quedat obsolets i ja no funcionaven com a tals.

Les AA.VV defensaven l'ampliació dels espais qualificats pel

Pla com a lliures (verds o d'equipament) i el manteniment dels

establerts. l'Administració es negava a augmentar el nombre de

zones de reserva i els propietaris no volien admetre les quali

ficacions de zona no edificable que el Pla els marcava.

Un cop aprovat definitivament el Pla, la reivindicació del mo-

viment veïnal canvià de signe: es centrà sobre là utilització

concreta que s'havia de donar a cada un dels espais.

La llista dels espais reivindicats és la :següent :

LI Escorxador

l'Espanya Industrial

la Pegasso
Terrenys de Renfe

Terrenys de Renfe

Terrenys de Renfe
Parc de les Aigües
la Maquinista
Martí Codolar

Esquerra de l'Ei x arnp l e
Sants

Sant Andreu

Clot-Camp de l'Arpa
Fort Pia

Porta-Nou Barris

Guinardó
Barceloneta

la Vall d'Hebron
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tinua discutint quina ha de ser la seva utilització. Hi ha p�

La majoria d'aquests espais estan encara per equipar i es con-

rò alguna excepció : en els terrenys de la Pegasso es va aconse

vials que suposaven la destrucció de força barris de Barcelo-

guir l'escola que reclamaven els verns (resten encara per fer

les altres instal.lacions), la Maquinista està ja del tot cons

truïda d'acord amb les demandes del barri i el Parc de les Ai -

gües s' ha mantingut,d'acord amb el que es- reivindicava.

c) afectacions d�habitatges per xarxa viària

El Pla Comarcal de 1953 establia la construcció d'una sèrie de

na :

ba rr i s' 'als quals afectava i situació actual

Badal-Bordeta, Sants, Gràcia, (Sarrià, Sant Gervasi)
Guinardó-la Sagrera
Arriba solament fins el Guinardó i les .AA.VV intenten

que no es continui� Va implicar fortes mobilitzacions

a Badal Bordeta-Sants. Afecta poc e,ls barris de Sarrià

i Sant Gervasi (en atravessar-los disminue�x d'amplada)

II Cinturó � Sarrià-Sant Gervasi-la Vall d'Hebron i els Nou Barris

Està aturat a l'entrada dels Nou Barris on els veïns

reclamen que sigui subterrani.No s' ha fet el tros corres

_ponent a Sarrià i a Pedralbes

Cinturó del

Litoral[
La Barceloneta- el Poble Nou i el Gòtic

La_"pressió feta fins 'ara ha mantingut sense construir
el cinturó

Túnels del Tibidabo-[Aturats
Túnel de la Rovira Aturat, però tot i les pres ions no es va aconseguir im

pedir la seva construcció ni les corresponents expropia
cions. Únicament s'aconseguí incrementar l'import de.
les indemnitzacions

Garcia Morato �turat
Via O [Aturada
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ES a dir, les reivindicacions del moviment veïnal han acon -

seguit que l'Administració s'hagi de replantejar la construc-

ció dels grans vials de comunicació de la ciutat; en algun

cas es modificaran reduint-se o construint-se d'una forma al

ternativa, aquests vials, però, no s'ha aconseguit que s'atures

�1n�definitivament.

d) Habitatges

Les reivindicacions i les campanyes han anat dirigides a acon-

seguir que els veïns poguessin comptar amb un habitatge digne

i a preu assequible. Les
__

ac t í.ví t.at s portadeg,�'i:,desenvolupades

per le-�- AA._VY_ es poden' _:çlassificar en
_

tres grups, segons la fi

'rïa.l í, t:at-- de La. reivindicació :

- campanyes per a l'eliminació del barraquisme, aconseguint ha-

bitatges di�nes per als afectats. Potser la lluita més desta-

cada fou la de Can Tunis. Malgrat els esforços i les promeses

resten encara tres zones importants de Barraques: la del Car-

mel, la de la Perona i la del Camp de la Bota. També als Nou

Barris hi ha alguns sectors -més petits- de barraques.

- campanyes contra l'ebra Sindical del Hogar i contra el Patro-

nat Municipal de la Vivenda. La deficient construcció de tots

els polígons de la primera de les entitats i de gairebé tots

els de la segona ha fet que, des de les respectives AA.VV es

reclames-sin plans de reaabilitació dels barris, que permetes-

sin resoldre els problemes més greus d'habitabilitat. Les for-

mes de llui ta han anat des de manifestacions fins a ocupacions.

345



346

de pisos, passant per ocupacions del Patronat i per vagues

de pagament de lloguers .... Els problemes s'han aconseguit

resoldre en part,a partir d'ajuts del Ministeri per a la repa

ració dels estatges.

- Finalment, les AA.VV s'han preocupat també de les condicions

que havien d'acompanyar a un desbloqueig dels Iloguers.En con

cret hi va haver mobilitzacions en els barris de Turó de la

Peira, Sant Genís i el Raval. S'han muntat,a més, assessories

de llogaters. El retard en l'elaboració de la nova llei d'ar

rendaments urbans ha aturat les mobilitzacions tot i mantenit

se l'exigència d'intervenir en la redacció de la llei per a

impedir que en surtin perjudicades les classes amb "menys pos

sibilitats econòmiques.

e) Places i petites zones verdes

La constant desaparició de places i passeigs a causa de la cons

trucció de vials i d'habitatges, i l'escassa proporció de zones

verdes existent en els barris de Barcelona ha fet que el movi�

ment associatiu vernal es preocupés del problema. La desapar±

ció d'una plaça suposa no solament la pèrdua d�un espai verd,

sinó també la d'un lloc de relació i la d'un signe d"identitat

de barri. Exemples de campanyes i actuacions per a impedir la

desaparició de places, han estat, entre altres els següents :
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Plaça Lesseps ------------ Gràcia

Plaça de Sants ----------Sants

Plaça Soller Porta

Plaça de les Rates ------- la Sagrera
Terrenys de Sol de Baix - Sants

Parc de la Verneda Sant Martí-la Verneda

Final de Diagonal Diagonal Mar

Places de :

Sant Martí

Sant Agustí
de la LLana

Baixa de S. Pere

S. Pere de les Puelles

,

Es aquest el punt on més èxit han tingut les campanyes del

moviment veïnal : totes les places de la llista han estat

salvades. N�hi ha però que han desaparegut, com, per exemple

la Plaça del Niño o, en certa mesura la Plaça del Centre (arn

dues estaven situades a Sants), passeigs com el de la Ram-

bla de Sant Andreu etc ...

f) Ensenyament

El manteniment de les escoles existents en els respectius bar-

ris ha estat una altra de les reivindicacions que ha donat lloc

a fortes mobilitzacions encapçalades per les AA.VV. En són ex-

emples :

l'E s e o l a -guarderia L'els enani tos"-- Nou Barris

l'Escola Tramuntana ------------------ Carmel

Sant Andreu.

èl Grup Escolar República Argentina --- Sant Gervasi

l'Escola Cascabel--------------------Barris Besòs

Escola Soller

Institut Districte IX

Vilapiscina

Vilapiscina

Sant Genísel Patronat Ribas

Wad �Ras -- __ Poble Nou



En tots els casos s'ha aconseguit que les escoles fossin

per als veïns del barri que les reclamava o defensava.

g)Equipament cultural

Es també llarga la llista de centres que s'han reivindicat com

llarg és el dèficit que tenen els barris d'aquest tipus d'e-

'quipament:

Planta asfàltica Nou Barris
Casa Golferich ------------------------ Esquerra de l'Eixample
Les Cotxeres de Sants ---------------- Sants

la Barraca la Sagrera
la Torre Llobeta Torre Llobeta

Residència Gaudí Sant Martí de Porvençals
la Casa Groga Sant Genís
el Casal de Sarrià Sarrià
Can Castelló Sant Gervasi

la Farinera el Clot
la Sedeta Sagrada Família
Can Melis el GUnardó
el Pati Llimona Barri gòtic
el Born Casc Antic

la Casa de Caritat el Raval
la Flor de Maig el Poble Nou

Tots aquests.espais són ja (excepte· la Casa" Golferich) de pro-

pietat municipal i molts d'ells gestionats per les AA.VV, tot

i que, en aquests moments, en la mesura que l'Ajuntament els

va acondicionant per a la seva utilització definitiva, pretén

que la gestió de les AA.VV sigui substituïda per gerències por-

tades per funcionaris i controlades directament per l'Ajuntament,

h) Contaminació: soroll, fums i escombraries

Els abocadors d'escombraries existents o els que s'intentava
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implantar, han estat evitats per les AA.VV dels respectius

barris ( cas de l'abocador de Collcerola, on s'evita la se

va instl.lació i cas de l'abocador de Can Clos, on els veïns,

impeqint el pas dels camions d'escombraries, aconsegueixen

que es tanqui)

També les mobilitzacions contra les activitats molestes han

estat encapçalades pel moviment veïnal : tancament del seca

dor de pells d'Hostafrancs, trasllat de l'Escorxador, despla

çament de Manufactures Ceràmiques (Hostafrancs), Fertrat (Po'

ble Nou), Grup Mundo (Sant Ramón -no aconseguit el seu des -

plaçament), Flamagàs,:(al Guinardó) ...

Contra el ·soroll i la brutícia Sl han fet campanyes

eh els barris més afectats : Casc Antic, Gòtic i Raval han or

ganitzat campanyes de ,neteja, caceres de rates, han fet ma

nifestacions perqu�-, les autoritats tinguessin més cura dels

seus barris; el Poble Nou, la Sagrada Família, l'Esquerra de

l'Eixample, les Corts, el Clot van aconseguir que en Socias

ordenés de diferent manera el trànsit pesat per evitar el so

roll que produïa la seva concentració en determinats carrers

- carrer Val�ncia i carrer Ecuador-, tot i no poder solucionar

el soroll a què el trànsit rodat sotmet diàriament els ciuta

dans de Barcelona.

Potser també cal citar la recuperació de la platja que han acon

seguit iniciar a la Barceloneta i al Poble Nou.



i) Altres

Queda encara una llarga llista de motius que han donat lloc

a reivindicacions del moviment veïnal, entre èls que es po-

den'esmentar:

�ls sinistres, fruit de la poca previsió de les autoritats,

malgrat la denúncia continuada de molts dels problemes per

part de les AA.VV : l'explosió de la Barceloneta, la caiguda

de cases en el Casc Antic, els accidents per manca de senya-

lització (manca de semàfors en cruïlles periloses o de molt

trànsit) ,esquerdes produïdes pel Metro (Sol de Baix, Tur6

�

Gde la Peira) ...

La intervenció en matèria sanitària, ja sigui reclamant i

obtenint dispensaris, ambulatò�is o Hospitals que el barri

necessita, ja sigui intervenint en la gestió de centres hospi-

talaris existents

Transport públic: manifestacions, plans de transport, rei-

vindicació d'extensió de línies han estat una de les preo-

cupacions contínues dels veïns dels barris mal comunicats

que l'A.VV respectiva ha tractat que es resolgués.

N'hi hauria encara d'altres: seguretat ciutadana, intent

de frenar el procés especulatiu i la densificació en alguns

barris, impedint la construcció d'habitatges d'alçada, recu-

peració i defensa de patrimoni arquitectònic dels barris,

reivindicacions de zones o d'equipaments esportius ja

-�:�s dels veïns .....
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Aquest és solament un breu recull de les activitats de les

associacions de veïns al llarg dels quasi deu anys de tre

ball que en l'actualitat comptabilitzen. Tot i no havent

explicat les repercussions que, tant des d'un punt de vista

social com des d'un punt de vista polftic,van tenir, sola

ment la seva enumeració - o millor, de la part més coneguda

de les activitats- dóna imatge, com es deia al principi,de

l'extensió i importància del moviment a Barcelona. La imat

ge que sobre ell tenen els veïns, acabarà de proporcionar

elements de valoració objectiva del moviment veïnal.
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1.5. RESUM l CONCLUSIONS
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RESUM l CONCLUSIONS

A partir de tota l'anàlisi fins aquí realitzada es poden apun

tar ja un seguit de consideracions sobre l'origen i desenvolu

pament del moviment veïnal a Barcelona, que han de permetre ,

al final, junt amb d'altres elements, fer una valoració global

de la seva significació.

1. Les AA.VV apareixen a finals de la dècada dels seixanta i

s'estructuren com a moviment veïnal gràcies a la confluèn

cia de dos elements bàsics :

a) la possibilitat de recollir els plantejaments i l'expe

riència de grups que ja treballaven en els barris -espe

cialment de les comissions de barri-.

b) l�organització d'una coordinació d'AA.VV a nivell de ciu

tat

Aquests dos factors fan que les AA.VV e� constitueixin, no com

un conjunt d'entitats aïllades sinó com

polític:

un moviment sócio -

Coma moviment social suposen un intent de millorar la quali

tat de vida als barris incidint sobre :

aspectes materials, impedint la contínua degradació i espe

culació a la qual es veuen sotmesos tots els barris, però



353

més especialment aquells que constitueixen la residència

de les classes treballadores. Aquest treball, que es con

creta en una llarga llista de lluites portades en els di

ferents barris respon a plantejaments comuns de tot elrno

viment veïnal sobre l'habitatge, la sanitat, l'ensenya

ment, el trànsit i el transport, etc.

�""aspecte cultural, revitali tzant la consciència de comuni

tat de barri i fomentant la vida de relació entre els veins,

en el si de la 'societat catalana, en la qual estan inse

rits.

Com a moviment polític, el moviment veïnal s
I enfronta amb una

Administració que facilita les estratègies dels agents ur -

bans -propietaris del sòl, promotors, constructors, indus

trials- oposant una política en favor dels usuaris i reclamant

la democràcia, corn única forma possible de desenvolupament de

les relacions.En aquesta lluita en favor de la democràcia, el

moviment veïnal té un paper capdavanter: el seu caràcter uni

tari i democràtic, i el reconeixement legal amb el que comp

ta el situen amb aventatge respecte a la resta d'entitats.

En valorar la importància i el desenvolupament del moviment as

sociatiu veïnal no es poden deixar mai de considerar els dos

elements esmentats: el fet d'haver comptat des d'un principi

amb una orientació política, que depassa la problemàtica con

creta i puntual de cada un dels barris i el tenir, també des

dels seus inicis,una coordinació.
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La pèrdua d'aquests dos element suposaria la crisi del movi

ment associatiu veïnal.

2. El moviment veïnal sorgeix en els barris on la problemà -

tica urbana és més forta i s'estèn ràpidament al conjunt

de barris de Barcelona.El primer període -aparició de les

primeres AA.VV- comprèn els anys 1969-1975; el segon pe -.

ríode -extensió del moviment en la resta de barris- abar-

ca els anys 1975-1977; finalment, el tercer periode, que

es ·caracteritza per la multiplicació d'AA.VV en el si d'un

mateix barri, amb l'objecte tant d'aprofundir en la pro -

blemàtica dels diferents indrets com de fomentar millor la

vida col. lectiva, s'allarga fins al 1980. Aquest any el pro

cés gueda aturat com a conseqüència de la dita "crisi del

moviment veïnal", que es manifesta més en una reducció del

treball dels socis -disminueix el nombre de socis actius -

que nO pas en el nombre ·de Socis, que continuen, lentament,

au�mentant.

3. Les AA.VV que compten amb un total d'uns 70.000 socis i

funcienen a partir de la�següent organització: Junta, vo -

calies.i assemblees.

- Treballant a les vocalies hi ha unes 1.100 persones, el

que suposa una reducció· considerable respecte d'èpoques

anteriors. Aixa comporta.,que moltes de les vocalies de
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les AA.VV tinguin una existència més teòrica que real,

i que només es mantinguin a totes les AA.VV. les vo-

calies d' urban'i'sme i cul tura; que s'ocupen del treball

que, com es deia al principi, constitueix la base del

raov í.merit; associatiu veïnal.

De l'estudi de les persones que treballen a les AA.VV

es dedueix el següent :

a) La majoria dels membres actius de les AA.VV s6n per-

sones joves : el 65% tenen menys de 45 anys, sent su-

perior el nombre d' homes (56 %)_ que el de dones (44 %) •

b) Els membres actius de"les AA.VV són majoritàriament

independents dels partits polítics, tot i sent impor-

tant el nombre de militants de PP., que suposen un

41% del conjunt de veïns que treballa a les vocalies.

c) El partit que més militants té dins les AA.VV és, amb

molta diferència amb la resta, el PSUC, que representa

un 14% dels qui treballen a les vocalies.EI PSC i el
,

MCC, segueixen en importància (constitueixen el 3% del

total de persones actives) sent destacable el fet de

que mentre el PSC reparteix els seus actius entre 22

AA.VV., el MCC. està present solament a 13 AA.VV. Es

pot afirmar que, en general, els partits extraparla-

mentaris concentren més els seus militants en unes po

ques AA.VV, el que podria indicar una política més co

ordinada respecte al moviment veïnal que la desenrot-

llada pels partits parlamentaris
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Les assemblees de veïns -que no les de socis- constituei

xen la base organitzativa fonamental de les AA.VV i s6n

les que permeten parlar de moviment veïnal, en tant s6n

les que converteixen les AA.VV en entitats no tancades

en si mateixes -característica de quasi totes les altres

entitats- i fomenten la participació directa i activa dels

veïns: ; incitant -los a resoldre ells mateixos els proble

mes.

4. Les dificultats que ha travessat i que té encara avui el

moviment associatiu veïnal, poden concretar-se en els se

güents punts :

a) problemes de leqalització. Van tenir la màxima importàn

cia precisament quan el moviment va adquirir prestigi a

nivell de ciutat, és a dir, a partir del 1973.Solament

a partir del 1978 va començar a resoldre's. Amb tot i

a partir de l'anàlisi precedent es comprova que,malgrat

els impediments, les AA.VV realitzaven el seu treball,in

clús sense estar legalitzades, gràcies a la solidaritat

de la resta del moviment i de les entitats ciutadanes,

sent especialment destacable, en aquest sentit, el cas

d'Arnies de la Ciutat.

b) problemes d'infrastructura: en la majoria dels casos els

locals de les AA.VV s'han de considerar corn insuficients

ja sigui per la seva petitesa,ja sigui ·pel seu acondi -

cionament. Malgrat que seria convenient millorar aquesta



circumstància, no s'ha de considerar que aquest element hagi

afectat d'una manera greu el treball de les AA.VV,que han

I
...

comptat amb el suport d'altres enti tats del barri. Es, pero, aquest

un dels problemes que cal resoldre de cara al futur.

c) problemes financers: els ingressos obtinguts per les AA.VV han

v.a�iat molt d'unes a altres AA.VV, especialment aquells que pro

arbitrari a unes o altres AA.VV. Hom espera que aquestes di-

venien de l'Ajuntament, que ha donat un tracte absolutament

ferències tendeixin a disminuir a mesura que l'Ajuntament

democràtic es vagi consolidant

5. Finalment, com a darrer punt derivat de l'anàlisi feta en aquest

capItol, s'ha d'esmentar el .tre�all realitzat pel moviment asso

ciatiu vernal, tant el�que,cles de cada un dels barris s'ha de -

senrotllat, com el portat conjuntament a través de la Federaci6

d'Associacions de Verns (FAVB).

I

Es aquest treball i les seves conseqüències el que permet con-

�iderar el moviment vernal com un nou agent urbà, capaç d'impe-

dir plans d'urbanisme que no beneficiin els verns, o d'impulsar-

n�·d'alternatius o de posar en crisi un equip consistorial.

Però si la llista d'activitats desenvolupades pel moviment as-

sociatiu és prou esclaridora de l'activitat objectivament por-

tada, manca, per a poder completar la valoració, un darrer ele-

ment : la imatge que del moviment associatiu tenen els verns de



Barcelona i la confirmació de la importància que l'activitat

de les AA.VV hagi pogut tenir en el desenvolupament de la oons

ciència col. lectiva de barri. Aquest serà l'objecte del dar -

rer capítol de la tesi.
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CAP I I. ENQUESTA SO BRE EL CONE I XE�1ENT

QUE DELS BARRIS I DE LES AA.VV
..

TENEN ELS SEUS VETNS



2.1. METODOLOGIA
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EL QOESTIONARI

Requisits previs

S' ha cregut interessant fer explícits els condicionaments que,

per a millorar el resultat de l'enquesta, es varen imposar al

qüestionari. En resum , són els següents:

1. Brevetat del qüestionari. Es va considerar que l'entre -

vista no havia de .superar els deu minuts. Per la forma corn

es feia l'elecció de la mostra, es considerà que una en -

trevista de durada superior podia ser contraproduent per

a la fiabilitat de les respostes. (1)

2. Simplicitat de les preguntes. El qüestionari anava dir i -

git a una poblaci6 molt diversa en les seves caracterís -

tiques i calia que fos entenedor per a tothom.

3. Aconseguir la màxima col.laboraci6 de l'entrevistat. Les

preguntes havien de'; ser fàcilment contestables L. redacta-

des de tal manera que,en cap moment, el protocol del qües-

tionari pogués semblar un
li
examen ". També l' o.rderiament; de

les preguntes va quedar subjecte a aquest requisit

�. Minimitzar la possibilitat de falsejar les respostes. Les

preguntes es referien a moments o situacions concrets I

(1) Quan el nüestionari no va dirigit a un sector específic de la pOb�a
__ar interessat en els resultats de l'enquesta, les

.es poden suposar un falsejament de les respostes.
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per a minimitzar l'error a les respostes (1)

5. Que la majoria de les preguntes, tot i sent tancades,

fos possible formular-les obertes a l'entrevistat, per

influenciar el menys possible les respostes

6. Obtenir la màxima informació sobre els ternes més impor
�

. ,

tants que es tractava d'analitzar. Es per alXO que so-

bre algunes qüestions es formulaven preguntes quasi pa-

ral.leles que permetessin una matisació de les respo�

tes.

7. Que existíssin controls de coherència interna de les -

respostes. Les preguntes paral.leles tenien algunes ve

gades aquesta finalitat

8. Que el procés posterior del qüestionari fos el més sen

zill possible. Per això es tancaren totes les preguntes

i es va fer la codificació prèvia a la impressi6 dels

protocols.La disposició de-les-columnes, en el qüestio

nari,es va fer de manera que permetés la perforaci6 di-

recta, a partir dels protocols, sense necessitat de reom

plir fulls de codificació(2). Finalment, es va calcular

que cada entrevista pogués ser inclosa en una sola fitxa

perforad.à.

(1) Així no es preguntava: "V.veu la televisió?" Slno, "ahir, quin progra
ma de televisió va veure"; "v. va a una perruqueria del barri?" sinó
"la darrera vegada que va anar a la perruqueria, � quina va anar?",
deix�nr n,,� l '�n+revistat expliqués on estava situada i tancant,l'en-

��3posta segons estés situada en el barri o fora d'ell
__ Jesta operació evitar errors de transcripció



La redacció del qüestionari

Per a redactar .e.L qüestionari es va fer primer una llista dels te

mes que es considerava que havien de ser objecte de l'entre -

vista:

1. Coneixement que els veïns tenien del seu barri

2. Utilització que els veïns feien del barri

3. Satisfacció dels veïns respecte al propi barri

4. Coneixement de l'Associació de Veïns del barri

5. Imatge i utilitzaci6 de l'Associació de Veïns

Les preguntes formulades per esbrinar cada una d'aquestes

qüestions són:

1. Coneixement del barri

- Quin nom solen donar a aquest barri?

-.Fins on arriba aquest barri?

- Quins creu que s6n els problemes més greus del barri?

- Quines institucions o entitats hi ha en aquest barri?

2. Utilització que els veïns fan del seu barri

Lloc on compren habitualment el menjar

- Si compra fora del barri, per auè?

- L' úl tima vegada que va anar a la perruqueria, on va anar?
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3. Satisfacció respecte al barri

Si hagués de canviar de domicili preferiria trobar-ne

un en el barri o fora del barri?

4. Coneixement de l'Associació de Veïns del seu barri

- Quines institucions hi ha en aquest barri?

- Hi ha A.VV. en aquest barri?

- Quines han estat les dues últimes reivindicacions del

barri?

-�. vis�:: o escoltat propaganda de l'A. VV?; on?

- Hà--anat:- alguna vegada al local de l'Associació de Veïns?

- Recorda l'adreça?

Té algun amic o conegut que sigui soci de l'A.VV.

5. Imatge i utilització de les Associacions de Veïns

- Si al costat de casa seva posessin una indústria peri -

llosa que faria?

- Indiqui acord o desacord amb les següents frases, que

fan referència a les AA.VV :

o. Són l'única manera de millorar els barris

1. Van ser molt importants a l'època d'en Franco, però

ara, que els Ajuntaments ja representen els ciuta -

dans, cada cop faran menys falta



2. No fan gran cosa per al barri

3. Solament fan política i obliden els veritables pro

blemes del barri

4. Estan manipulades pels Partits Polítics

5. Són la manera d'aconseguir una paFticipació democrà

tica directa a nivell municipal

6. Es fiquen en el que no els importa

7. Ajuden a cridar l'atenció sobre alguns problemes dels

barris

8. Són un .iBi_tj_�:· per a controlar l'actuació dels Aj unta -

ments

9. L'única associació que m'interessa és la meva famí

lia

10. Tinc massa feina per a preocupar-me de les AA.VV

Il. Tant és que existeixin com que no perquè tampoc no

poden fer- res.

- Qui s'ha preocupat més perquè

ri es resolguessin?

- els problemes del bar-

- Qui creu que defensa millor els interessos del barri?

- Durant aquest any, ha assistit a algun acte'oraanitzat

per l'A.VV. A quin?
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Lògicament les respostes a les preguntes anteriors depenen

de les característiques personals dels entrevistats; carac

terístiques que són variables exògenes de la nostra anàlisi,

però que cal conèixer perquè expliquen els diferents valors

de les endògenes�

Com en el cas anterior, es confeccionà una llista de les va

riables independents que es consideraven rellevants per ex -

plicar el comportament de les variables depenents. Aquesta

operació implicava la formulació prèvia d'una sèrie 'd'hipò

tesis de correlació amb:

1. Anys de residència a l'estatge, al barri i a Barcelona

2. utilització dels mitjans de comunicació: ràdio, premsa

i televisió

3. Ideologia política

4. Activitat social i tipus de sociabilitat

S. Religiositat

6. Edat

7. Sexe

8. Estat Civil

9. Nivell d'instrucció

10. Lloc de naixement

Il. Caracterísitques sócio-econòmiques

12. Professió

El qüestionari fou redactat en castellà i en català i per

facilitar la tasca dels entrevistadors es van inprimir so

bre fons de dos colors diferents (1)

_ -_1 qüestionari a l'anex



La distinció entre variables independents (exògenes al model)

i variables depenents (endògenes al model) no significa que

entre elles no hi hagi cap dependència. Efectivament entre -

les ,característiques que es consideren "dades If

per a l'anà -

lisi -sexe, edat, professió, nivell d'estudis, etc .. - es do

interrelacions,' can també se'n donen entre les característiques

de la poblaci6 que es tracta d'indagar a través de l'enques

ta - coneixement del barri, coneixement de les AA.VV, propa

ganda de les AA.VV que han vist els veïns, etc .. Algunes d'a

questes interrelacions seran estudiades en fer l'anàlisi

dels resultats de l'enquesta.
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ELECCIO DE LA MOSTRA

La finali tat de l'enquesta és indagar l' opini6, la imatge i la

utilització que dels seus barris i de les Associacions de Ve-

ïns tenen i fan els barcelonins.

Alhora es pretén contrastar la hipòtesi que el moviment -

d'Associacions de Veïns ha representat un paper decisiu en la

presa de consciència de la realitat del barri en�els termes

expressats en parlar del moviment veïnal (1)

can s'ha vist en fer l'anàlisi de la població, Barcelona no és una

ciutat homogènia sinó que mostra diferències notòries entre -

els diversos barris. Per aquest motiu ha estat necessari escollir

una mostra on,garantint l'aleatorietat, estessin presents els

diferents tipus de barris. Com que la investigació exhausti -

va de tots els barris no era possible perquè implicava el tre

ballar amb una mostra de 15.000 elements (2) , s'ha optat per

elegir un barri de cada tipus segons classificació feta en ana

litzar les "Zones de Barcelona" (3)

(1) Veure capítol sobre les Associacions de Veïns oàq.437 i seg.

(2) Per a ooder inferi� de les característiques de la mostra les de la
població amb un marge d'error acceptable, calia fer entre 200 i 300
entrevistes a cada barri o barriada.

(3) Veure tipoiogia dels barris i barriades de Barcelona : capítol so _

bre "zones de Barcelona" , pàg. 221



Els barris elegits són:

1. La ciutat Vella,com a barriada característica de la Barce

lona Vella

2. L'Esquerra de l'Eixample,com a barriada característica de

l'Eixample Cerdà, o, si es vol,com a barriada de la "Zona

de transició"

3. Gràcia, com a barriada representant de la zona de les "clas

ses mitjanes altes" i dels que foren municipis indepen -

dents i han mantingut mínimament la seva estructura urba -

na

4. Sant Gervasi" corn a barriada de la classe alta, "Residencial

oest".

5. La Sagrera,com a barri de classe mitja baixa, dels que

s'han denominat "barris frontissa"

6. Les Roquetes ,corn a barri de classe treballadora, "Residen

cial Nord-Est"

L'elecció dels barris i barriades no ha estat feta per un pro

cediment que garantís l'aleatorietat sinó que s'ha fet mitjan

çant una decisió deliberada, tot i tenint en compte una sèrie

de criteris:
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Que el barri o barriada elegits recullissin el més pOSSl
-

ble la problemàtica i les característiques del seu grup.

Així en el cas de la Barcelona Vella s'ha triat la Ciutat

Vella perquè, a més de les seves característiques diferen-

- Que suposes un procés més avançat que els barris o

cials -zona de serveis Administratius -, compta amb problemà

tiques similars a les de la resta dels barris: habitacles

deteriorats, zona comercial i de serveis, població molt ve-

lla ...

barriades del seu grup, sent aquest procés el que hom creu

,

que seguiran la resta. Es amb aquest criteri que s'ha esco-

llit,entre els barris de l'Eixample Cerdà, l'Esquerra de

l'Eixample. On,tot i havent-se desenvolupat un procés de

terciarització -comú a tot l'Eixample- en els darrers anys,

ha tingut lloc una recuperació de la funció residencial, que

sembla que serà seguida, també, per la resta de l'Eixample.

- Que la mostra agregada dels barris escollits fos represen-

tativa del conjunt de Barcelona

Un cop escollits els barris o barriades es procedí a el�gir

per procediment aleatori una mostra de 200 a 300 elements

per barri, segons la seva dimensió.

Dins cada un dels barris es varen marcar, procurant cobrir

l'espai uniformement, entre 20 i 30 punts. A partir d'aquests

punts d'origen i pel sistema de ruta, es realitzaren 10 entre

vistes. (1)

Lre el sistema de ruta poden ser consultades a
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CONTROLS

Es van establir dos tipus de control per a minimitzar tant

els errors de mostratge, corn els d'informaci6.

El primer d'aquest controls va ésser previst en elaborar el

qüestionari. Corn ja s'ha comentat, es van introduir pregun

tes paral.leles per detectar possibles informacions falses.

En el procés informàtic i,a través del programa "valida" -

van ser anul.lades aquelles entrevistes que presentaven en

aquestes preguntes respostes incompatibles.

El segon control fa referència a la tasca dels entrevista ;

dors. Del conjunt d'entrevistes realitzades es van escollir,

a l'atzar, una de cada cinc, comprovant la seva realització

i correcci6, mitjançant-la repetició de l'entrevista.
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,

CONTRASTACIO DE LA MOSTRA

El �rocediment d'elecció de la mostra compleix les exigèn -

cies teòriques de la tècnica del nostratge garantint, per

tant, la validesa de les conclusions que s'infereixen dels

resultats de l'enquesta.

Malgrat que, a nivell teòric, es treballava amb un marge d'er

ror conegut i acceptable (95% de fiabilitat) s'ha decidit

fer una contrastació d "a.Iqunes característiques mostrals. La

finalitat principal de la constrastació és la possible corr�c

ció dels resultats obtinguts, en el cas que alguna varia-

ble hagi resultat esbiaixada.

S'han contrastat aquelles característiques de les quals es te

nia informació exhaustiva a través del Padr6 d'habitants, ex-

cluint-ne, quan això ha estat possible, la poblaci6 de menys de

18 anys, ja que les entrevistes solament es feien als veïns -

majors d'aquesta edat.

La contrastació s'ha pogut realitzar, amb més o menys exac

titud en la distribuc�ó de les següents característiques :

sexe, edat, estat civil, i lloc d'origen

S'exposa, a continuació, la forma com s'ha fet la comparació
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els resultats que se'n deriven i la seva valoració.

1. EDAT

Per a poder comparar la distribució per edats s'han reelabo-

rat 'les dades del Padr6, eliminant els menors de 18 anys i

calculant la distribuci6 percentual de les edats superiors a

aquesta. Els percentatges corresponents a cada grup d'edat -

es recullen a la taula nQ 1.

La comparaci6 de la distribuci6 de la variable edat a la po-

blaci6 total, i a la mostra posa de manifest l'existên�ia d'un

cert biaix, a favor de les edats més joves i en detriment -

dels de més de 59 anys. El biaix és, però, irrellevant a la ma

jor part de barris i barriades, excepte a la de Sant Gervasi(l)

Cal fer notar que el grau d'incertesa s'augmenta en haver sub

dividit en 9 grups el total d'elements de la mostra.

Per al conjunt de Barcelona, la comparaci6 de la distribuci6

per edats del Padr6 i de la mostra, dóna unes diferêncies mí

nimes.

2. SEXE

També -en la característica sexe ha estat possible conèixer

la població major de divuit anys de cada barri i barriada ja

que el Padr6 facilita les dades desagregades i creuades, per

sexe i edat. (2)

(1) A Sant Gervasi no es va aconseguir realitzar el nombre d'entrevistes
previstes, reduint-se, conseqüentment, el grau de fiabilitat

- -tribució per edats : solament homes i solament dones



/

31,8{PADRO
12,3 8,3 8,7 7,3 7,2 7,9 8,3 8,2

L'ESQUERRADEL'EIXAMPLE
ENQUESTA 15,5 7,9 9,5 10,7 9,9 7,9 7,1 6,3 25,-

rADRÓ 12¡1 8,9 8,7 6,9 7,2 8,2 8,4 8,3 31,3
GRÀCIA

ENQUESTA 16,2 9,2 8,8 6,7 8,5 9,5 9,5 6,3 25,5
,

11..4 8,1 7,3 6,- 6,7 8,2 8,9 9,- 34,4[PADROLACIUTATVELLA ENQUESTA 11,4 9,4 8,7 7,5 4,3 7,1 9,4 6,3 35,8

,

12,4 13,8 13,7 10,3 10,1 9,- 8,3 6,2 16,2[PADROLASAGRERA ENQUESTA 11,4 11,4 14,1 12,3 10,9 5,5 ,11 ,4 5,9 17,3

rADRÓ 17,5 12,4 12,3 9,7 9,2 9,7 8,6 6,9 13,7
LESROQUETES

ENQUESTA 18,2 10,3 18,2 .10,9 11,5 9,7 6,1 4,8 10,3
I

15,2 9,8 9,4 8 - 7,6 8,5 8,6 7,8 25,1rADRO ,
.

SANTGERVASI

ENQUESTA 23,7 15, 1 10,8 12,2 4,3 5,- 8,6 4,3 15,8

BARCELONA

,

[PADRO--------------�ENQUESTA 23,1

16,2 9,1 9,5 7,8 8¡2 8,9 8,6 7,6 23,9

15,4 110,1 11,2 9,7 8,3 7,6 8,8 5,9

w
-.....)
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TAULA NQ 2

HOMES DONES

I

42,8 57,2

{PADROL'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE

ENQUESTA 36,1 63,9

I

43,9 56,1

[PADRO,

GRACIA ,

ENQUESTA 35,7 64,3

I

45,1 54,9

[PADROLA CIUTAT VELLA

ENQUESTA 42,7 57,3

,

46,5 53,5

[PADROLA SAGRERA .

ENQUESTA 43,2 56,8

;

48,7 51,3

[PADROLES ROQUETES
ENQUESTA 44,9 55,2

;

[PADRO
41,9 58,1

SANT GERVASI

ENQUESTA 43,2 56,8

I

[PADROBARCELONA ------------�

ENQUESTA

47,8 52,2

40,3 59,7
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En aquesta variable es produeix un biaix : el percentatge de

dones entrevistades és superior,en tots el barris i barria-

des, al de la població total. I

L'explicació d'aquest biaix cal cercar-la en la forma d� -

rrostratge. La determinació de la mostra pel sistema d'i tine-

raris augmenta la probabilitat d'escollir una dona. Mentre

que moltes dones d'edat avançada viuen soles, són molt es-

cassos els homes que viuen sols en un e sta t'qe , Quan la porta

a la qual es truca correspon a una dona que viu sola, aques-

ta té el 100% de probabilitats d'ésser escollida; en canvi,

quan a la porta a la qual es truca viu una família, homes

,

i dones. es reparteixen la probabilitat de ser triats corn a

element mostral.

En incrementar el nombre d'entrevistes lluny de disminuir el

biaix, aquest augmenta, ja que l'error és imputable al proce

diment d'elecció.

Els resultats de la comparació es detallen a la taula nQ 2.

3. ESTAT CIVIL

Per aquesta característica de la població ha estat més difí-

cil la comparació entre els resultats de la mostra i els de

l'univers. No es compta amb l'estat civil desagregat per

edats, en el Padró municipal; per tant per a poder comparar
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SOLTERS CASATS VIDUUS SEPARATS

[PADRÓ 32,4 58,- 8,6 1, -

L'ESQUERRA DE L'EIXAMPLE--

. ENQUESTA 25,4 63,1 10,7 1, -

I

[PADRO
31,- 60,- 8 0,8

,

GRACIA

ENQUESTA 21,2 66,8 10,2 0,5

[PADRÓ
33,6 55,- 10,- 1, -

LACIUTAT VELLA

ENQUESTA 27,- 62,- 10,- 1, -

[PADRÓ 24,- 70,- 6,- 0,4
LASAGRERA

ENQUESTA 18,2 75,- 6,4 0,5

I

25,-

[PADRO
69,- 5,- 0,4

LESROQUETES
ENQUESTA 17,- 79,- 4,- -,-

I

36,- 6,4

[PADRO
56,- 1

SANT GERVASI

ENQUESTA 34,5 55,4 7,2 2,9

BARCELONA [PADRO--------------�

ENQUESTA

30,- 162 7

24,- 70,- 10,- 1

W
--.J
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ambdues distribucions s'ha introduït el supòsit que tots els

menors de 18 anys són solters,supòsit que inclou un error, en

cara que mínim, en incrementar el nombre de persones solteres

ja que no considera les persones casades menors de 18 anys.

La comparació de la distribució es mostra a la taula nQ 3.

Les desviacions suposen, per a tots els barris i barriades,

major percentatge de solters a la població que a la mostra.

4. LLOC D'ORIGEN

En aquest cas s'hagut de comparar la distribució de la mostra

amb la de la població total sense poder extreure'n �ls menors de

18 anys. Naturalment és entre aquests on es donen proporcions

més elevades de nascuts a Barcelona i especialment en els .bar

ris o barriades de forta immigració.

Així ,··a la taula número 4 I es pot observar corn el

percentatge de nascuts a Barcelona que resulta del Padró està

per sobre del de la mostra en tots els casos. La diferència -

és molt acusada en el barri de Roquetes, com a conseqüència

de ser un barri d'immigració.

Resumint: les diferències existents entre la distribució de

les característiques mostrals i les de la població total indi

quen l'existència de certes desviacions, a tenir en compte, pe



TAULA NQ 4

BArtCÈL0NA
,�"

.p ••�('1 ... .;.�.

Ç¡U:rAT,
RESTA DE

CATALUNYA

RESTA

D'ESPANYA
FORA

D'ESPANYA

',1

,

--{PADRO
55, 14 28 3

L'·ESQUERRA DE L'EIXAMPLE

ENQUESTA 43 21 31 4

I

26 2[PADRO
60 12

,

GRACIA

ENQUESTA 56 15 40 3

I

[PADRO
48 10 40 2

LACIUTAT VELLA

ENQUESTÀ 42 15 40 3

/

[PADRO
52 9 36 3

LASAGRERA

ENQUESTA 46 8 42 4

/

[PADRO
40 2 56 2

LESROQUETES
ENQUESTA 20 1 79 1

I

rADRO
59 13 23 5

SANT GERVASI

ENQUESTA 60 12 20 8

52 3
BARCELONA

/

[PADRO-----------1

ENQUESTA 3

10 35

45 13 38

w
-.....)
\..D



rò absolutament acceptables tant a nivell de barri i barria

da com a nivell de ciutat; més quan en cap cas modifiquen

l'estructura de la distribució.
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RESULTATS OBTINGUTS
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El nombre d'elements de la mostra és de 1.315 elements, que

corresponen al nombre d'entrevistes validades.

La mostra el subdivideix en sis subconjunts, corresponents�

a� sis barris elegits, que consten cada un d'ells dels se -

güents elements:

L"Esquerra de l'Eixample, 252

G
... .

racJ.a e-e ••••••••• 284

la Ciutat Vella 255

la Sagrera 220

Roquete s ••••••••••••••••••••••••••• 165

Sant Gervasi 139

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 l 5

Observi's que l;únic cas en què la mostra està relativa-

ment per sota de les necessitats que teòricament s'havien

establert, és el de la barriada de Sant Gervasi.

Els impediments trobats per accedir als estatges,primer,i a

les persones,després,en aquesta zona de Barcelona, dificultà

i dilatà tant el procés de recollida de dades que, en acabar

el període considerat apte per a la realització de les entre

\¡Jstes, no s'havia aconseguit el nombre previst
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idèntic criteri que el que es va utilitzar en elaborar-lo.

L'anàlisi dels resultats de l'enquesta s'ha realitzat seguint

Per a cada un dels temes estudiats es comenten en primer

lloc els resultats globals i , d=prés, els corresponents a ca

da un dels barris i barriades.

A continuació es considera la influència de les variables in-

dependents en els resultats obtinguts.

-

L.'exposició dels resultats obtinguts s'ha estructurat de la se

güent manera :

1. Coneixement, satisfacció i utilització dels barris per part

dels veïns

2. Coneixement i imatge de les Associacions de Veïns

3. Infuència de les AA.VV en el coneixement i en el grau de sa-

tisfacció dels veïns respecte els seus barris

4. Anàlisi de les variables independents quantificades a partir

de l'enguesta

5. Resum i conclusions de l'enguesta



2.2. CONEIXEMENT, SATISFACCIÓ

l UTILITZACIÓ DELS BARRIS

PER PART DELS SEUS VEïNS



-

3"83

CONEIXEMENT QUE ELS VErNS TENEN DEL SEU BARRI

Coneixement del nom del barri

Els resultats obtinguts en aquesta pregunta queden reflec -

ti ts a la taula nQ 5

TAUIA NQ 5
nom utilitzat

per l' A.VV

nom po-

pular
nom sub
barri

CONEIX

NOM

NO CONEIX

NOM

l'Esquerra de .t'Eix. 35 12 4 51 49

Gràcia'· 93 O 1 94 6

la Ciutat Vella 48 3 25 76 24

la Sagrera 93 2 - 95 5

les Roquetes 19 76 - 95 5

Sant Gervas i 79 O 7 86 14

BARCELONA 62 13 7 82 18

Una de les contribucions de les Associacions de Veïns en el re-

sorgiment de la personalitat dels barris àe Barcelona, ha es

tat la recuperació dels noms històrics d'aquests.Resten per�

encara, i tenen en alguns barris importància, denorninacions-

nacions es refereixen a zones més àmplies que el barri o bar-

que popularment han estat utilitzades. Sovint aquestes denomi

riada. Tal és el cas de. l'Esquerra de· l'Eixample, que molta -



gent denomina simplement Eixample, o el del Casc Antic-Gò -

tic -la Ciutat Vella- que molta gent anomena la Barcelona

Vella.

La influència de l'Associació de Veïns ha estat tal que,en

no existir una A.VV pròpia del barri, la gent ha utilitzat

corn a nom del barri el de l'Associació de Veïns que compre-
,

nia el seu territori. Es aquest el cas del barri de les Ro-

quetes que un 76% dels entrevistats anomenen el Verdum. Fins

'fa poc temps els veïns d'aquest barri no comptaven amb una

Associació pròpia i anaven a la del Verdum.

En els casos de Gràcia i de Sant Gervasi la denominació de

l'A'1SS9!:iacié) de veïns. -nom històric de la barriada- coinci-

deix amb la denominació popular.

Dels subbarris ja se n'ha fet esment en tractar de l'evolu-

ció dels que foren municipis independents i quan s'ha expli-

cat el mapa de barris i barriades de Barcelona. La no exis -

tència d'AA ..VV pròpies dels subbarris fa que poca gent

els tingui corn a punt de referència.

Un cas especial el suposa la Ciutat Vella on els barris que

s'han considerat en el mapa " -el Casc Antic i el Gòtic- són,

de fet, un conjunt de barris més petits
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Observi' s a la taula nQ 5 com en el cas de la Ciutat Vella,
,

TAULA NQ 6
límits que
dóna l'AVV

límits
més amolis

límits
més reduïts

SAP ELS
,

LIMITS

NO SAP
,

ELS LIMITS

hi ha un important percentatge (25%) dels entrevistats que

té el subbarri com a punt de referència, mentre que a Sant

. Gerva·s i, tot i exi s tint subbarris tan t importants com 1 a Bo

nanova o el Putxet, només un 7% en fa referència.

El més sobresortint de la taula nQ 5 és l'ampli coneixe

ment que els veïns de Barcelona tenen del nom dels seus bar

ris (un 82%) . Dels veïns entrevistats, els que més es sepa

ren d'aquesta de la mitjana són els de l'Esquerra de l'Ei -

xarnple, dels quals un 49% ignoren el nom del seu barri i

els de la Ciutat Vella, amb un 24% de veïns que el desconei

xen.

Coneixement dels límits del barri

Un coneixement més acurat del barri el suposa saber quins -

són els seus límits. La taula nQ 6 sintetitza les respostes

que s'han obtingut:

l'Esquerra de l'Eix . 17, 4 2 23 77

Gràcia 37 - - 37 63

la Ciutat Vella 26 2 14 42 I 58

la Sagrera 38 2 - 40 I
60I

I

les Roquetes 39 4 - 43 i S7I

Sant Gervasi 35 - 9 44 I S6
I

32 2 4 38 61 I



La primera comprovació que hom fa a la vista dels resultats

és que el percentatge de respostes "correctes" a aquesta

pregunta és molt inferior a les de l'anterior: solament un

32% dels entrevistats va donar els límits coincidents amb -

els de l'A.VV, i dels qui havien fet constar com barri de -

referència, un subbarri, únicament un 4% sap donar-ne els -

límits (1). En conjunt un 38% es pot dir que coneix fins a

on arriba el seu barri.

Observant les diferències entre el coneixement dels lí

mits per part dels veïns dels diversos barris, es pot afir-

mar que són els de l'Esquerra de l'Eixample i els deIa Ciutat

Vella els que menys informació tenen.

Si es comparen els entrevistats que han donat el nom correc -

te del seu barri amb els que n'han donat els límits, s�obté

que,a l'entorn d'un 50% dels qui coneixen el nom, saben els

límits,excepte en el cas de Gràcia , on solament els

han dit correctament un 39% dels qui sabien el nom del seu bar

ri. Caldrà cercar-ne les raons que expliquin aquesta diferèn-

cia.

(1) Certament, cal dir que, si els estudiosos del tema de barris -i en al
guns casos mclús les pròpies AA.VV.- no havien aconseguit posar-se
d'acord amb els límits dels barris i barriades de Barcelona, era difí
cil que els veïns poguessin tenir-ne un coneixement més exacte.

L'escàs poercentatge de persones que en donar el nom d'un subbarri sa

ben, després, concretar-ne els límits, respon al que ja abans, en trac-
tar del mapa de barris i barriades s'ha exposat: la inexistència d'u

na A.VV fa que el coneixement dels límits sigui escàs o inexistent.
De tota manera, en el cas de la Ciutat Vella, el barri de la Ribera,que
és com s'ha dit un dels del Casc Antic, si té AA.VV i límits ben defi
nits. En el cas de la Barriada de Sant Gervasi, algun barri, corn el Put

carac t.er Ls t í.que s topogràf iques està també definit,
A.VV pròpia.
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Tant el coneixement del nom del barri o barriada, corn el sa

ber quins són els seus límits no solament depèn del barri on

es realitzen les entrevistes, sinó també de les caracterís -

tiques personals dels entrevistats. Així l'an�lisi de les

respostes, segons atributs dels entrevistats, resulta interes

sant.

La taula nQ 7, recull, resumint-les, les respostes que s'han

donat a les dues preguntes fins aquí comentades, distribuïdes

segons característiques personals.

Observant la taula es comprova que

1. Que el coneixement del nom l dels límits dels barris i bar

riades és major en els homes gue en les dones". La diferèn

cia respecte al coneixement del nom no és gaire acusada :

un 15% de dones i un 20% dels homes saben el nom del barri

en el qual viuen. Aquesta diferència entre les respostes -

donades pels homes i les dones augmenta, en el que fa ·re -

ferência als límits del barri: 15 punts separen el percen�

tatge d'homes que sap els límits del de les dones

2. El coneixement, tant del nom del barri corn dels límits,

augmenta amb l'edat.

3. Els qui tenen major coneixement del nom dels barris, clas

sificats els veïns segons la seva activitat, són els co -
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TAULA NQ 7

característiques sap el

nom

no sap
el nom

sap els

límits

no sap
els límits

SEXE
Dones 80 20 32 68

Homes 85 15 47 53

18 a 24 anys 84 16 45 55

25 a 29 " 89 11 51 49

30 a 34 " 86 14 37 63

EDAT 35 a 39 " 85 15 40 60

40 a 44 " 86 14 37 63

45 a 49 " 77 23 34 66

50 a 54 " 81 19 36 64

55 a 59 " 80 20 36 64

més de 59" 77 23 30 70

D ire. ,Empres. ,Prof l ib. 84 16 51 49

quadres in te rme.d is 65 35 12 88

ACTI- comerciants 87 13 41 59

VITAT obrers qualificats 85 15 42 58

obrers no qualific:its 84 16 35 65

mestresses de llar 79 21 28 72

jubilats 75 25 32 68

estudiants 83 17 52 48

altres 90 10 50 50

cap 63 37 19 . 81

primaris 84 16 33 67
ESTU- formació professional 84 16 48 52
DIS batxillerat elemental 85 15 41 59

batxillerat superior 83 17 47 53

carrera mitjana 82 18 47 53

carrera superior 81 19 48 52

ANYS menys d'un any 73 27 25 75

RESI- de 1 a 3 anys 75 25 39 61
, de 4 a 6 anys 83 17 41 59DENCIA

BARRI més de 6 anys 82 18 37 63

des de sempre 85 15 44 56
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merciants (un 87% dels entrevistats d'aquest grup, saben

el nom del barri). El màxim coneixement sobre els límits

el tenen, en canvi, els estudiants i els empresaris-di -

rectius, professionals liberals i funcionaris alts. (més

del 50% dels entrevistats d'aquest grup coneixen els lí

mits)

El contrapunt el suposen els quadres intermedis, grup que

ha resultat ser el menys coneixedor tant del nom corn dels

límits dels seus barris

4. La correlació entre el nivell d'estudis dels entrevis

tats i el coneixement del nom i limits dels barris mos

tra que, en la informació sobre el nom, solament els qui

no tenen cap estudi , la tenen menor .. -Quant
- al conei-

xement dels límits els qui més els desconeixen són els -

qui no tenen estudis i els que solament tenen ensenyament

primari. Per als altres nivells d'instrucció no es donen

diferències comentables.

5. Finalment la variable "anvs de residència al barri", té

rellevància únicament per la distinció que permet fer en

tre els .que fa menys d'un any aue viuen al barri i la res

ta, sent, òbviament els primers els qui tenen una informa

ció menor sobre el nom i límits del seu barri.



Els problemes del barri

La pregunta sobre els problemes del barri tenia una doble

funció: d'una banda suposava un índex orientatiu de la preo-

cupació dels veïns per al seu barri, d'altra banda es tracta

va de detectar què era el que més preocupava els ciutadans

de Barcelona.

La taula nQ 8 recull les respostes donades (es permetia que

cada entrevistat cités dos problemes, els que li semblessin

més greus, del seu barri) .

TAULA NQ 8

NOMBRE ABSOLUT

DE RESPOSTES

% SOBRE TOTAL

DE RESPOSTES

485

296

58

9

20
250
32

39
32

97

233
26

223
14

55

109

183

114

manquen espais verds i jardins
manquen escoles i guarderies
manquen centres assistencials
està molt allunyat
està mal comuniciat

hi ha soroll i/o fums

manquen centres de vida social

manquen centres culturals
hi ha pocs centres esportius
hi ha molt escàndol a la nit
hi ha problemes de seguretat
tot és molt cari hi ha poques botigues
el barri està molt deixat i brut
no hi ha cinemes ni llocs de diversió
ningú no es coneix, no hi ha vida de barri

pocs problemes
altres
no consta, no ho sap

21

13
3

1
11
1

2

1

4

10
1

10

1

2

5

8

5

problemes determinats: manca de zones ajardinades, manca d1es-

Observi1s la concentració de les respostes a l'entorn d'uns

390

I
i
I
I

I
I
I
I
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coles, excés de soroll i de fums , problemes de seguretat ciu

tadana i deixadesa i brutícia.

La llista dels problemes més citats a cada barri es recull a

la taula nQ 9. Els aspectes més sobresortints són els se

güents :

1. Els barris de classe alta o de classe mitjana alta asse

nyalen com a problemes prioritaris els de tipus genèric:

soroll, fums, seguretat, ningú no es coneix, tot i reco

neixent que els barris tenen pocs problemes. Observi's ,

tant el cas de l'Esquerra de l'Eixample com el de Sant

Gervasi.

2. Algun problema, com el de la brutícia, tot i sent notat a

cada un dels barris, cobra especial força en un d'ells:

és a la Ciutat Vella on constitueix la preocupa -

ció més sentida pels veIns (17%)

3. El problema de la manca de zones verdes i de jardins .és

considerat, especialment, pels veïns de la Sagrera,

les Roquetes, Gràcia i l'Esquerra de l'Eixample. Cal

dir que la barriada menys densa i amb menys problema d'e�

pais verds és, efectivament, Sant Gervasi. El que ja pot

semblar més estrany, és el percentatge relativament baix

de veïns de la Barcelona Vella que fan referència a la

qüestió, però cal no oblidar que solament es permetia ci -

tar dos problemes del barri, i que, efectivament,el Gòtic

391



TAULAN°9

l'Esquerra
de l'Eixam.

Gràcia la Ciutat

Vella

la Sagrera les Roquetes Sant Gervasi TC

[uenespaisver�s i jardins � .� � (i!] � [!Q]
[uenescolesiguarderies � � � � � �
[uencentresassistencials l 2 3 3 [)] 2

Imoltallunyat O O O O 2 l

Imalcomunicat l O O O 4 l

hihasorolli/ofums § � � [] 2 � [ill
manquencentresdevida social 4 O O l l 4 l

manquencentresculturals l 3 2 l 2 3 I 2

hihapocscentresesportius l 3 l 2 l 3 I l

hihamoltescàndola la nit 2 2 � l 2 ITJ 4

hihaproblemesdeseguretat [I] ITJ � � � � �
totésmoltcar¡hiha poques botigues 2 l O O O 5 1

elbarriestàmoltdeixat i brut GJ [!¡] [!7J � Ci] [I] �
nohihacinemesnillocs de diversió O O O l l O O

� 0 l l 2 O G 2ningunoesconeix,

pocsproblemes [!] 4 2 0 2 [I] ITl
altres � � � 4 3 � rnnoconsta,nosap � [§] G GJ 2 4

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

w
<o
:'0
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i el Casc Antic tenen problemes més greus que el de la man

ca de zones lliures i d'espais verds.

4. La manca d'escoles i de guarderies és denunciada sobretot

a Roquetes i a la Sagrera, encara que també a Gràcia els -

veïns pensen que aquest és un problema dels més greus del

barri (un 15% de les respostes dels entrevistats diaques -

ta barriada, l'han citat).

Resulta curiosa la similitud de les respostes donades a -

Sant Gervasi i a l'Esquerra de l'Eixample: quasi el mateix

tant per cent, i baix (5,6 i 5,9, respectivament). La rea

litat, en canvi, mostra que l'Esquerra de l'Eixample és

molt més deficitària en aquest equipament. L'explicaci6 es

troba, segurament, en l'escassa 'consciència de barri que, ':-:'

com s" anirà veient, tenen els veïns' de l'Esquerra de l'Ei

xample i ells, individualment, ja tenen els fills escola -

ritzats a Sant Gervasi o a Sarrià o a Pedralbes.

5. La mala comunciació no sembla considerar-se problema greu,

ni en el cas de Roquetes, que és el barri que realment ho

està, segurament perquè la gravetat dels altres problemes

fa que no es citi aquest.

6. La seguretat ciutadana sembla ser un problema generalit

zat a tots els barris i barriades, solament a l'Esquerra
de l'Eixample i a Gràcia sembla preocupar menys els veïns.

Tot i així un 6% i un 5%, respectivament, dels entrevis-



tats d'aquestes barriades,l'han citat també com un dels -

més greus que tenen plantejats, (1)

",.

Es a la Ciutat Vella on hi ha major proporció de respostes

que fan referència a la seguretat ciutadana: un 15%, sent,

junt amb la deixadesa del barri, el que més preocupa els -

qui hi viuen.

En general els problemes assenyalats responen a la problemà -

tica que, objectivament·, té èada un dels barris i barriades

·a l'Esquerra de l'Eixample soroll-fums l manca d'espais

verds

- a Gràcia manca d'espais verds, d'escoles, soroll i deixa-

desa

- a la Ciutat Vella: deixadesa, problemes de seguretat,
,

escan-

dol a la nit.

a la Sagrera manca d'espais verds, d'escoles i pro�lemes
de seguretat

a les Roquetes manca d'espais verds, d'escoles l problemes

de seguretat

- a Sant Gervasi: molta més dispersió respecte a l'opinió so-

bre els principals problemes, que a la resta de barris i bar

riades, conseqüència dels problemes molt menys greus amb els

que compten. S'assenyalen com a més importants els de manca

d'espais verds, soroll i fums, i seguretat.

(1) La por de la gent ha estat un greu obstacle a l'horade realitzar les
-- ..... ----..: - ..... -- ,

a estat tant més com majors són els percentatges
nyalen la seguretat corn a problema del seu barri.
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Per a poder comprovar quina és la influència de les variables

exògenes sobre l'apreciació dels problemes dels barris i bar

riades, s'ha elaborat la taula nQ 10 que recull, resumida l

en termes percentuals, la informació. A les taules de l'anex

es pot trobar la informació exhaustiva.

De l'anàlisi de la taula se'n deriva:

1. Les diferències en les respostes donades pels homes l per

les dones són mínimes, pel que es pot afirmar que la va -

riable sexe no és rellevant a l'hora de judicar els pro -

blemes que un barri té.

2. La ca.racter'Ísi tca -edàt sí influencia algunes de les valo

racions:
.

certs problemes són considerats més o menys greus

segons l'edat dels qui responen.Així, el màxim percen�at

ge dels qui citen corn a problema del barri el de la manca

d'escoles i guarderies es troba entre els 30 i els 34 anys,

una quarta part dels entrevistats d'aquestes edats dóna -

el problema de la manca d'escoles corn a prioritari. übser

vils que són els veIns que més necessiteh-d'.aquest equipa

ment. Per contra els que menys esmenten la manca d'escoles

corn problema del barri són els qui tenen més de 59 anys:so

lament per a un 5% és important.

El soroll i la brutícia i poca cura del barri, amoIna es -

pecialment els majors de 40 anys, en canvi, els més joves

creuen que hi ha problemes més greus que el de la brutícia.
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3. L'anàlisi de les respostes segons l'activitat dels entre

vistats complementa i matisa el que s'acaba de veure.

Activitat i edat, en estar relacionats, fan variar pa-

ral.lelament les respostes:

Efectivament, si per edats s'ha vist que els veïns més

preocupats pel problema de la manca d'escoles són els que

tenen entre 30 l 34 anys, ara, en analitzar la influència

de l'activitat es comprova que són les mestresses de

casa junt amb els obrers -qualificats i no qualificats -

els grups que més esmenten aquest problema. Paral.lelament,

els qui menys interès mostren per la qüestió són els ju -

bilats.

Pel que fa a les relacions de veïnatge existents -o millor,

dit, no existents a la majoria dels barris i barriades-, -

els únics que mostren certa preocupació són els professio

nals liberals, directius i empresaris, els quadres inter -

medis i els estudiants.

4. Poca relació existeix entre el nivell d'estudis i les res

postes donades sobre els principals problemes dels barris.

Únicament la preocupació per la inexistència de relacions

veïnals sembla tenir certa correlació amb el nivell d'ins

trucció dels qui responen : a mesura que va incrementant

el nivell d'estudis I s t-a·to�ga importància a aquest problem.a.



Resumint, els problemes dels barris són'coneguts pels seus

veïns -sense que sigui possible una quantificació del nivell

d'aquest coneixement- i la importància que es dóna a una de

terminada problemàtica depèn, sobretot de les pròpies ne -

cessitats del grup que respon .

, ..

PREFERENCIA DELS VEINS PER CONTINUAR VIVINT EN EL SEU BARRI

.-

Es una pregunta que s'ha considerat bàsica: coneixement

utilització i satisfacció, són tres elements que es consi-

derava que anaven plegats i calia esbrinar la correlació

existent entre ells.

La taula nQ 11 dóna els resultats globals obtinguts de les

entrevistes, respecte a la satisfacció dels veïns (1)

TAULA N°lI
I

SATISFACCI.O DELS VErNS RESPECTE

AL SEU BARRI

preferència
barri actual

preferència
canvi de barri

l,,'E�querra de l'Eixample 71 29

Gràcia 81 19

la Ciutat Vella 54 46

la Sagrera 75 25

les Roquetes 73 27

Sant Gervasi 77 23

TOTAL 71 29

(1) La pregunta que se'ls formulava és: "Si hagués de canviar de domici
li preferiria trobar-ne un al barri o fora del barri"
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Del conjunt dels entrevistats, el 71% responen que preferirien

continuar vivint en el mateix barri, el que implica un grau de

satisfacció elevat respecte del lloc on habiten.

Observant 'les diferències entre les \ respostes dels veïns d'uns i

altres barris es comprova que tots els barris estan per sobre

la mitjana, excepte la Ciutat Vella. En aquesta barriada, so

lament un 54% dels veïns responen que els agradaria romandre -

hi, i un 46% desitjaria anar cap à un altre indret de la ciu -

tat si haquê's d e.. canviar de domicili.

Relacionant el grau de satisfacció amb les condicions objecti-

ves dels' barris i barriades .

, els problemes que els' veïns

consideren que tenen cada un d'ells, �i el grau de satisfab�i6

respecte 'a:'-�!a u_bicàci6 de l' habi tatge, s'observa que la prefe

rència respecte al propi barri està en relació directa amb el

grau de coneixement del nom del barri, incrementant-se quan en

ell hi ha pocs problemes (veure gràfic nQ 1). Dit d'una altra

manera, els problemes poden suposar una preocupació pels veïns

però no condicionen la satisfacció de viure en el barri, o la

condicionen poc. � El desig de romandre en un mateix barri sem

bla sobretot relacionat amb el grau d'integració dels veïns.

Efectivament, la Ciutat Vella, que és la que comptabilitza un

percentatge major de veïns que preferirien canviar de barri,

compta amb tants problemes, encara que d'un altre caire, corn

Roquetes, que té, en canvi, un coneixement major per part dels

seus veïns del nom i dels límits - element que de moment pre-
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nem corn a índex d'integració

L'Esquerra de l'Eixample, que és la que comptava amb un me

nor percentatge de veïns que sabessin el nom de la barriada

és, després de la Ciutat Vella, la que menor índex de prefe

rència pel barri registra, tot i que, segons les afirmacions

dels propis entrevistats, té pocs problemes, (un 11% dels qui

contes�en el qliestionari donen aquesta resposta). Certament,

però -i precisament pels pocs problemes que comparativament

té la barriada-, el nivell de satisfacció dels veïns és su -

perior al que cabria esperar de la seva escassa-integraci6

Gràcia, que és la que té major percentatge de veïns que es -

mostren satisfets de viure en aquesta barriada, un 81%, és

també la que major coneixement del nom ha registrat.

També en l'aspecte satisfacció respecte al propi barri hi ha

variacions segons les característiques dels entrevistats. La

taula nQ 12 sintetitza aquesta informació.

Observi's que, excepte en el cas del nivell d'estudis, totes

les altres característiques influencien la respota donada:

1. Les dones mostren una preferència superior als homes per con

tinuar vivint en el mateix barri , tot i que també aquests

són majoritàriament favorables a poder restar en el barri

on viuen.
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TAULA NQ 12

, ,

PREFERENCIA PREFERENCIA

BARRI ON PER UN ALTRE

VIU BARRI

-{
Dones 74 26

SEXE·

Homes 67 32

18 a 24 anys 67 33
25 a 29 "

67 33

30 a 34 " 69 31
35 a 39 "

69 31
EDAT

40 a 44 " 77 23

45 a 49 "

75 25
50 a 54 "

71 29
55 a 59 "

75 25
+ de 59 " 74 26

empres. , directiu, pro-
fe'ssionals liberals 63 37

quadres intermedis 50 50
.ACTI- comerciants 74 2ó.
VITAT obrers qualificats 71 29

-' obrers no qualificats 79 21
mestresses de llar 75 25

jubilats 73 27
estudiants 61 39
altres 75 25

cap 69 31

primaris 77 23
ESTU- formació professional 72 28
DIS batxillerat elemental 65 35

batxillerat superior 64 36

carrera mitjana 73 27
carrera superior 60 40

menys d"un any 61 39
ANYS de 1 a 3 anys 65 35

RESID. de 4 a 6 anys 62 38
BARRI

....

de 6 74 26mes anys
des de sempre. 72 28
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2. Es dóna una certa correlació, tot i que dèbil, entre l'edat

dels entrevistats i la preferència per continuar vivint en

el mateix barri. Així, mentre la tercera part dels entre-

vistats de menys de 30 anys es mostraven partidaris de can

viar de barri, solament la quarta part dels de més de qua-

ranta pensaven que,si haguessin de canviar d'estatge, els -

agradaria trobar-ne un en un altre barri.

3. La relació entre preferència per al barri i el_tipus d'ac-

tivitat desenvolupada és especialment destacable en el cas

de les mestresses de llar , jubilats i obrers no qualifi -

cats.

4. Els anys de residència al barri influeixen positivament so-

bre la satisfacci6 respecte al barri.

I

DTILITZACIO DEL BARRI

Es tractava d'esbrinar la utilització que els veïns fan de llur

barri a partir de dues preguntes concretes:

- lloc on compra habitualment els aliments

- lloc on està emplaçada la perruqueria (1)

En la primera pregunta es distingia entre mercat i botigues del

barri i de fora del barri. Els resultats obtinguts estan resu -

rnits a la taula nQ 13.

, '-��e�a de la perruqueria a què s'havia anat la dar-
eod

í

f í.cava la resposta segons estés emplaçada en el
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TAULA NQ 13 LLOC DE COMPRA D'ALIMENTS

botigues
barri

mercat

barri
botigues
fora

mercat

fora

indistint

TOTAL 17 73 8 2

l'Esquerra de 1 "Eixam. 30 54 13 3

Gràcia 13 85 2

la Ciutat Vella 6 89 - 4 1

la Sagrera 18 70 1 8 3

les Roquetes 12 85 1 3

Sant Gervasi 24 45 4 23 4

El primer que s'observa -, a la taula és la concentració de res-

postes a "botigues i mercat del barri". Solament en els casos

de l'Esquerra de l'Eixample i de Sant Gervasi té importància

el nombre de persones que es desplacen a mercats de fora del

barri.

Les raons donades per al desplaçament (vegi's taula de l'a-

nex) apunten cap a uns desplaçaments motivats pels preus molt

elevats dels mercats del propi barri. Certament, en les dues -

barriades on la gent es trasllada més, els mercats són cars, pe

rò hom creu que no és aquesta l'única raó. La correlació entre

el nivell sócio-econòmic dels barris i barriades i els despla-

çaments fora d'ells fa pensar en l'existència d'altres factors

com poden ser una major facilitat de transport (mestresses de

llar que tenen cotxe).

Si es compara la utili tzació de les fonts de subministre del bar-



ri es comprova que la major utilització de les botigues es dó-

na a l'Esquerra de l'Eixample i a Sant Gervasi. Aquest fet re

�orça el que abans s'ha comentat sobre les motivacions de com-

pra fora del barri.

L'al tra pregunta per a mesurar la utili tzació que es fa de cada

barri o barriada per part dels seus veïns és l'emplaçament

de la perruqueria. Es cercà un tipus de servei que fos fre

qüentment utilitzat i que estés present a tots els barris, pe

rò que fos fàcilment substituïble per establiments semblants

situats fora del propi barri.

Les respostes es transcriuen a la taula següent :

TAULA NQ 14 EMPLAÇAMENT PERRUQUERIA
UTILITZADA

al barri
barri

fora
del barri

no hi
va

14

l'Esquerra de l'Eixample 61 26 13

Gràcia 75 12 13

la Ciutat Vella 66 18 16

la Sagrera 71 20 10

les Roquetes 82 3 15

Sant Gervasi 60 23 17

17TOTAL 69

Les dades són prou clares : la majoria de la gent utili tza la

perruqueria del propi barri. Els qui menys van a la perruque -
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els de l'Esquerra de l'El'rla e seu arrl son, novament,

xample i els de Sant Gervasi.

A partir de l'anàlisi que s'acaba de fer es pot afirmar que

la utilització que els veïns fan de llur barri és decreixent

a mesura que s'incrementa el-nivell sócio-econòmic.
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