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moviment veïnal de Casc Antic, Gòtic, Raval i 
Barceloneta que ha esdevingut la punta de llança de la 
reivindicació veïnal als barris del centre històric. 

Així doncs, seguirem lluitant perquè l'equipament 
comunitari del Forat de la Vergonya sigui gestionat pels 
veïns i veïnes, tal i com es va acordar en el procés 
participatiu, i no per una empresa privada. Seguirem 
recolzant que s'imposi el sentit comú tal i com defensa 
l'AMPA de l'escola Bressol Puigmal, privada de sol pels 
llapis d'uns arquitectes i uns gestors que porten als seus 
fills a escoles privades; seguirem lluitant per què el 
Casal de Joves de Casc Antic sigui realment dels joves i 
no d'una empresa externalitzada, per defensar els drets 
civils i socials dels veïns i veïnes de Ciutat Vella davant 
les retallades socials, implicant-nos amb les diferents 
accions que s'encetin per defensar-los (la vaga del 29 de 
setembre, el moviment en defensa de l'habitatge, dels 
drets de ciutadania...)

I finalment, afrontarem aquests reptes amb empenta, 
per què aquest 7 d'octubre la Sosi realitzarà una 
assemblea general on sortirà escollida una nova junta 
directiva que haurà d'encarar el futur. Sigui quina sigui 
l'elecció, pensem aquesta aportarà energies, força, 
imaginació i saba nova a la Sosi, ja que tot recordant les 
paraules del poeta Martí i Pol: “tot està per fer, i tot és 
possible”. 

Des de la Sosi encetem aquest nou curs amb 
satisfacció, il·lusió i empenta. Satisfacció per la feina 
feta en la lluita contra l'Hotel del Palau, que ara mateix 
encara la recta final als jutgats i que no s'hagués 
destapat mai si no hagués estat per tots aquests anys de 
lluita de formigueta; on la Sosi recurs rere recurs, acció 
rere acció, fermesa rere fermesa ha fet evident que el 
veïnat organitzat pot posar límits a la prepotència i el 
desori municipal. 

Satisfacció també, perquè un any més es va 
consolidant la Festa Major de Casc Antic com a espai 
de trobada d'un veïnat que sap sumar a partir de 
diferents generacions i procedències; un veïnat que vol 
viure al barri i el barri; que no es deixa entabanar per 
aquells que reclamen més ma dura, més càmeres de 
videovigilància com a solució a la crisi, sinó que creu 
que la millor manera per què infants, dones i gent gran 
pugui gaudir tranquil·lament de l'espai públic és que 
aquest esdevingui un pulmó de vida obert i acollidor.

Il·lusió, perquè els nous reptes que haurem d'afrontar 
aquest any són molts (des dels efectes de la crisi fins la 
mala gestió d'unes institucions que vetllen més per 
satisfer els interessos de la indústria turística que la 
qualitat de vida del veïnat), però lluny d'acovardir-nos, 
els afrontarem amb voluntat d'aprenentatge, energia i 
il·lusió renovades. Perquè durant els més de trenta anys 
de treball veïnal hem après que ningú sap fins on pot 
arribar la potència d'un cos social organitzat; que 
davant aquelles situacions on ens diuen que tot està 
donat i beneit i no té sentit rebel·lar-se, la creativitat 
social pot brotar sempre amb energia renovada. I 
sabem que en aquest camí no estem soles; comptem 
amb un veïnat que té ganes d'implicar-s'hi; amb entitats 
i col·lectius del barri disposades a fer pinya i amb la 
Xarxa de Ciutat Vella, espai de coordinació del 
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Salutació Festa Major 2010 del Casc Antic

Maria Mas Canals
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Benvolguda regidora, conselleres i consellers, 
amigues i amics que un cop més ens acompanyeu en 
aquest espai de trobada festiu i popular; en nom de 
l´Associació del Casc Antic us donen la benvinguda a 
aquest Sopar de Festa Major.

Ens sentim orgulloses de viure en un barri viu i divers, 
que atresora gran part de la história medieval, moderna 
i contemporánea que ha fet posible Barcelona. Aquest 
és un barri que compte amb un important patrimoni, 
format tant pels monuments històrics, com pel seu 
passat menestral i industrial. Un barri que viu amb un 
continu diàleg entre passat i present, que no pot captar-
se darrera la càmara fotogràfica de cap turista, perquè 
és un patrimoni viu que dia rera dia s'enriqueix amb 
totes aquellas persones que han vingut d'arreu del món 
i troben aquí la seva llar.

Ens sentim també orgulloses de viure en un barri 
reivindicatiu, i bona prova d'aquest esperit rebel són les 
continuas agressions urbanístiques amb que han 
intentar domar-nos: unes agressions que s'inicien amb 
l'enderroc d'una part del barri de la Ribera al segle 
XVIII, l'obertura de la Via Laietana i el Pla Comarcal. 
Peró no sempre han aconseguit els seus propòsits. El 
barri que avui gaudim, no hagués estat el mateix sense 
les múltiples lluites populars que han aconseguit frenar 
els intents de destrucció i que des de fa 36 anys han 
tingut a l'Associació de Veïns com una de les seves 
principals protagonistas: la lluita contra la prolongació 
de l'Avinguda Francesc Cambó i el carrer Méndez 
Núñez, la campanya per salvar el Born del seu 
enderrocament, l'elaboració del Pla Popular del Casc 
Antic, les campanyes per denunciar la pobresa existent 
darrera l'aparador olímpic i més recentment la lluita del 
Forat de la Vergonya i contra l'Hotel del Palau de la 
Música.

Des de l'Associació de Veïns treballem dia a dia per 
crear barri: fent xarxa amb altres entitats, assessorant 
els veïns que s'hi atansen per compartir els seus 
problemes, reivindicant serveis públics i de qualitat, 
fent sentir la nostra veu als órgans de participació i 
impulsant amb altres entitats del Districte la Xarxa de 
Ciutat Vella, com a espai de debat, coordinació i impuls 
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del moviment veïnal.

És partint d'aquest compromís amb una 
participació ciutadana real que aprofitant la 
presència de la regidora volen recordar aquells 
compromisos assolits amb els anteriors equips de 
govern i que consideren necesaria i urgents 
abordar:

Exigim l'anulació definitiva de la modificació del 
PGM de l'edifici de l'Hotel del Palau de la Música a 
la que es va comprometre l'anterior regidora Itziar 
González i recordem que aquesta permuta està sent 
investigada per la Comissió d'investigació del 
Parlament de Catalunya dins el cas de corrupció 
protagonitzat per en Fèlix Millet arran del recurs 
d'alçada i les al•legacions presentadas per 
l'Associació de Veïns i Veïns en Defensa de Ciutat 
Vella.

Exigim que es compleixin els acords arribats amb 
l'Associacions durant els processos participatius de 
Llei de Barris de Sant Pere i Santa Caterina per què 
el Casal de Joves de Case Antic i l'equipament 
comunitari de Pou de la Figuera siguen 
autogestionats per les entitats i els veïns i no es 
liciten a empresas privadas. Volen remarcar que 
ens sembla vergonyós que Ciutat Vella sigui l'únic 
districte de Barcelona on no hi ha cap equipament 
ni centre cívic que funcioni sota el model de gestió 
cívica. Esperen que aquest fet canvii durant el seu 
mandat.
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esforços, redoblant els esforços per millorar els 
recursos de les escoles públiques i augmentar el 
nombre de llar d'infants.

Finalment, no voldria acabar sense recordar a 
una amiga que malauradament avui no es troba 
físicament entre nosaltres, però de ben segur 
que ens està mirant. És l'Emília Llorca, 
presidenta de l'Associació de Veïns de l'Òstia 
incansable lluitadora veïnal i que mai es perdía 
un sopar o una activitat. Ella era l'ànima viva de 
la Barceloneta, irradiant entusiasme des del 
carrer Pescadors al conjunt del barri. Com 
l'Emília mai li van agradar els silencis, us 
demanaria que li dediquéssim un fort 
aplaudiment per què ens contagii la seva alegría 
de viure i estimar.

Moltes gràcies a tothom per haver vingut!
Visca la Festa Major de Casc Antic!

Demanem que siguin tingudes en compte les 
al•legacions presentades pel moviment veïnal en el Pla 
d'Usos i que aquest mantingui el seu esperit originari de 
fer dels barris de Ciutat Vella espais habitables, no 
sotmesos als capricis de la gentrificació ni de la 
indústria turística.

Així mateix, volem recordar a la regidora el context de 
crisi econòmica que travessem, una crisi que ha estar 
originada pels especuladors però que és soferta pels 
sectors més febles de les classes populars (dones, gent 
gran, immigrants, joves,...). És per això, que demanem 
un compromís ferm per part del Districte en 
desenvolupar unes polítiques socials actives, dotar un 
serveis públics de qualitat i no caure en el parany del 
populisme securitari. No volem més càmaras, sinó més 
recursos socials i un teixit veïnal fort, per qué la cohesió 
social i un teixit comunitari fort és la principal font de 
seguretat en un barri.

Alhora volem advertir d'un altre element que al nostre 
entendre és crucial per fer barri i darrerament veiem 
recular: el comerç de proximitat. En els darrers anys 
hem vist com creixien la invasió de terrases, la 
proliferació de go-cars amb les molèsties que causen 
als veïns, les botigues de restauració i els establiments 
orientats als turistes, mentre dequeia l'activitat 
comercial tradicional. Demanem polítiques fermes per 
defensar el petit comerç de proximitat i evitar la seva 
substitució per activitats orientades a turistes.

Tampoc podem oblidar-nos dels dos col•lectius que 
representen la memòria pasada i el projecte futur del 
barrí: la gent gran i la població infantil i la gent jove. 
Demanem que s'acceleri la construcció de la residència 
projectada i que s'inverteixin més recursos per la gent 
gran, un dels col•lectius que está patint fortament els 
afectes de la crisi. Així mateix, volem reconèixer el 
gran esforç que les escoles públiques del barri estan 
realitzant per acollir nous infants provinents d'arreu del 
món i donar una oferta educativa de màxima qualitat. 
Demanem a l'administració que recompensi aquests 
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Benvolguts veïns i veïnes, amics amigues, autoritats.
És per a mi un plaer estar aquí entre vosaltres en el marc 
de la Festa Major del barri del Casc Antic, i en 
particular a l’antic convent de Sant Agustí, avui Centre 
Cívic. Aquest barri forma part de les meves vivències 
personals i familiars, a més de les  vivències 
professionals com historiadora.

Us parlaré més de les primeres en un breu recorregut 
pels records personals i per la seva història. Al recordar  
els temps de la meva infantesa i joventut en venen a la 
memòria olors i sabors; el de les verdures i les fruites 
perfectament apilades al Mercat del Born i  a les portes 
del Parc de la Ciutadella; els olors de ginesta i flors de 
la processó de Corpus de Santa Maria del Mar; les 
palmes i palmons que trenaven i venien les dones de les 
cistelleries i esparteries properes al Passeig del Born; la 
dels salaons del carrer del Rec i els porxos d’en 
Fontseré; i finalment, l’olor i el fum de les fogueres, 
quasi clandestines, que nens i joves organitzaven al 
mig del carrer la nit de sant Joan.

No puc oblidar, tampoc, les sortides al Parc de la 
Ciutadella, l’únic espai verd  per l’esbarjo dels 
habitants grans i petits de la Ciutat Vella i l’Eixample.

Amb els anys  la meva professió em va portar a 
conèixer a fons la  història del vostre barri. Una història 
llarga que permet qualificar el Casc Antic com el 
veritable barri gòtic de la ciutat de Barcelona; d’un 
barri nascut arran de les vies romanes, i que  té bona 
part de la seves arrels en grans moments d’història 
convulsa; del barri de les neus on s’aplegaven els pous 
que fins el segle XIX guardaven la neu que des de les 
muntanyes del Vallés i el Moianés proveïa Barcelona.

La seva història no seria completa si no parléssim dels 
seus artesans i manufacturers aplegats en els carrers 
amb noms d’oficis a redós del pas del Rec i de les 
basses de Sant Pere; no hauríem d’oblidar que el casc 
Antic fou un barri d’industrials i obrers al llarg del 
segle XIX i bona part del XX, del qual encara algunes 
notables restes hi son presents (passatge Sert, Can 
Vilumara, La Seca).

PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 2010

Mercè Tatjer
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Barri d’entitats culturals i d’aprenentatge, des 
del Palau de la Música a la Biblioteca 
Bonmaison, sense oblidar la set-centista 
mateixa Acadèmia de Matemàtiques que forma 
part de l’actual Centre Cívic, o els  espais de 
formació i reunió de la classe obrera (Ateneu 
Polythecnicum, cooperatives).

El Casc Antic ha estat un barri de trasbalsos 
urbanístics al llarg del segle XX, des de la 
Reforma que encetada el 1908 per obrir la Via 
Laietana que va esventrar carrers, va enderrocar 
palaus i deixa a moltes famílies sense habitatge, 
seguida  pels bombardeigs de la guerra civil, 
fins a les reformes de finals del segle XX amb 
les seves llums i ombres.

El barri obert de sempre al món a través de la 
seva xarxa de camins de terra i mar, acull de nou 
a gent vinguda de terres diverses, i presenta 
nous problemes i necessitats. Ara, canvis 
d’usos, presència d’un veïnat foràni flotant i 
d’un turisme fortament agressiu, juntament 
amb propostes de noves activitats poc atentes a 
les necessitats del veïns plantegen nous reptes 
socials i urbanístics. 

Ha estat precisament gràcies a l’acció veïnal per 
la defensa del barri i de la seva gent que s’ha 
mantingut viva la història i s’han millorat les 
condicions de vida d’aquesta part de la nostra 



5

ciutat, que al llarg de les darreres dècades ha anat 
perdent la seva funció econòmica amb  la crisi dels 
magatzems i les petites indústries que hi restaven, el 
tancament del Born, i de les estacions de França i del 
Nord, i les activitats que l’acompanyaven.

Les lluites i reivindicacions més recents, com la 
denúncia contra el mobbing immobiliari, contra la 
construcció de l’hotel del Palau de la Música, o com les 
peticions continuades d’equipaments, son bona mostra 
de la  vostra vitalitat i compromís.

L’Associació de Veïns del Casc Antic fa 40 anys que ja 
defensava i projectava la ciutat del futur; una ciutat 
justa, democràtica, participativa sense exclusions 
envers tots els veïns. Esperem que segueixin fent-ho 
durant molts anys més, i que tots junts puguem cada any 
celebrar amb joia la Festa Major.

A
u
to

r:
 A

lv
a
r 

P
ic

o
 P

la



6

Comença la tardor, això vol dir que la nostra Festa 
Major ja ha passat junt amb l’estiu.
Però ens agrada recordar-la. Repassar tots els bons 
moments que hem passat junts, tots, petits i grans.
La nostra festa major va començar amb la tradicional 
Fira de comerciants al carrer Sant  Pere més Baix. El 
temps no ens va acompanyar però nosaltres tossuts, 
vàrem posar les taules. La Sosi també amb els nostres 
butlletins i revistes del barri. Molta gent es va aturar a 
parlar, a informar-se i a agafar butlletins. Nosaltres no 
venem res però hi som i ens agrada passar aquestes 
estones al carrer junt als veïns i els comerciants.
Poc a poc, el temps va milloran i les paradetes s’omplen 
de colors i olors i a la tarda, com sempre, passa la coral 
Nodamen i ens acompanyen les seves veus.
Al costat, als equipaments del Pou de la Figuera/Forat 
de la Vergonya comença l’Exposició Barcelona-
Madrid, lluïtes veïnals que romandrà fins l’ últim dia de 
la Festa Major.
En el marc del Claustre del Convent de Sant Agustí el 
divendres al vespre hi ha diferents activitats: primer es 
lliuren els premis al Campionat de Dominó, tot seguit 
la Mercè Tatjer va fer el pregó de Festa Major i poc a 
poc va arribant la gent  que venia a sopar.
Però abans de sopar la Maria Mas, Presidenta de 
l’Associació de Veïns fa un repàs de tot allò que ha 
passat durant l’any (hotel del Palau…..) i de tot allò que 
continuem i continuarem lliurant perquè encara ens 
manca (els equipaments del pou de la Figuera, la 
residencia per la gent gran i encara sobre l’hotel Palau 
on volem veure els nous equipaments..)
La nova regidora (i van tres de seguits) va fer el seu 
parlament que va ser de salutació i de primer 
apropament al barri.
Com que ja teníem ganes de sopar, vàrem sopar i molt 
bé, i després va haver-hi el ball.
El dissabte va ser la festa dels nens, molt existosa com 
sempre: música, tallers de pintura, de reciclatge, a 
l’hort contes de tots els països, els veïns vascos van fer 
un taller de Txalaparta. Varem trencar l’olla i berenar 
amb xocolata i galetes. Nens i pares.
Els joves també van tenir la seva música i concurs de 
grups joves.
El dilluns el temps ens va tornar a fer la guitza i la festa 

dels avis  es va de fer als equipaments perquè va 
començar a ploure. Tot i aixi els avis van poder realizar 
les activitats que amb tanta il·lusió havien preparat: 
poesía i música……i berenar tots plegats. Després mig 
plovent al començament es van poder fer les Havaneres 
i el Rom Cremat a la que també va venir molta gent gran 
i vàrem cantar i treure el mocador per “la bella Lola” i 
cantar ben fort “el meu avi”.
I la nostra Festa Major va cloure amb la xocolata i 
concurs de dibuixos infantils que any darrera any 
organitza la unió de botiguers de Sant Pere més Baix.
Però va faltar la nostra tradicional Paella popular al 

Passeig del Born !!! El temps que hem tingut pluja dia 
sí i  dia també ens la va fer anul·lar malgrat que ja 
teníem tot preparat era un risc fer-la, però la farem, és 
clar que la farem !!! . Ja us avisarem però serà aviat  i 
així el regust de la Festa Major ens durarà més....

FESTA MAJOR DEL CASC ANTIC

Mercè Queralt

Participants:
 300

150
 300
 200

 150         300

I al voltant de tots aquest events molta gent: 

Festa dels nens:
Festa de la Gent Gran: 
Festa joves:
Havaneres: 
Sopar: Ball: 
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PROMOCIONS D'HABITATGE PROTEGIT
LLISTA DE PREINSCRITS PER A BARCELONA 

Com a concreció de l'últim conveni entre la FAVB i 
l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona, mitjançant el 
qual es posa sòl a disposició de les Cooperativas 
Veïnals d'Habitatge per desenvolupar promocions 
d'habitatge protegit als barris de CASC ANTIC i EL 
GÒTIC, i en la consideració que a la Llista Única de 
Preinscrits (LUP) de Barcelona de la FAVB no hi ha 
massa preinscrits residents en aquests dos barris, s'ha 
optat per obrir temporalment aquesta llista LUP a les 
persones residents en els mateixos per tal de cobrir el 
percentatge del 50% corresponent a veïns del barri. 

Les promocions s'ubicaran concretament als carrers : 
Nou de Sant Francesc, 10-12; Sant Pere Mitjà, 64 i Sant 
Pere Més Baix, 92, amb un total de 17 habitatges dels 
quals 3 s'han de permutar amb l'Ajuntament, quedant 
14 habitatges per adjudicar als preinscrits de la LUP.

1 d' octubre de 2010
29 d' octubre de 2010

15 de novembre de 
2010

 
SOGEUR, SA.
Plaça de St. Agustí Vell 2-4, Barcelona.

Horaris: De dilluns a dijous de 15:30 a 18:30 h; 
divendres de 9 a 14 h. Tel: 934 882 010. 

HABITATGE PROTEGIT

Com s'ha dit, les promocions són d'habitatges protegits 
de preu concertat. Per tant els adjudicataris hauran de 
complir els requisits necessaris per adquirir un 
habitatge protegit. 

A títol informatiu i per a preveure els pagaments que 
s'hauran de fer per accedir a aquest habitatges, 

INICI PREINSCRIPCIÓ:
FINAL PREINSCRIPCIÓ:
DATA SORTEIG (ordenació): 

LLOC PER INFORMAR-SE I APUNTAR-SE:

http://www.sogeur.com/

avancem el preu mig aproximat i orientatiu 
corresponent a un habitatge protegit de preu concertat, 
d'aproximadament 68 m2:

AAVV Casc Antic AAVV Barri Gòtic

En la nostra web descarga:

1. Llista de Única de Preinscrits de la FAVB. Amb 
informació sobre als requisits per apuntar-se a la LUP.
2.  Fitxa de Dades Personals.
3. Requisits per accedir a un Habitatge Protegit de 
Preu Concertat.
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Gran Hotel Barcelona

Albert Sancho. Xarxa Ciutat Vella

El matí del passat dissabte 10 de juliol es va dur a 
terme l'itinerari "Gran Hotel Barcelona". Una ruta 
turística atípica en la que, enlloc de turistes vam anar-
hi els veïns i veïnes, enlloc d'esglésies, monuments o 
d'altres atraccions de Ciutat Vella, es va passar a 
visitar alguns dels hotels més significatius d'aquest ja 
malmès districte. Començant pel projecte actualment 
aturat del conegut com Hotel del Palau o "La Gallina 
dels ous d'or" i acabant per l'Hotel Barceló de la 
Rambla del Raval, "Una experiència de disseny 
enmig de la ciutat exclosa", aquest recorregut ens ha 
servit per per a conèixer millor i reflexionar plegats, 
sobre els impactes que està provocant el turisme en el 
teixit social, econòmic i urbanístic de la nostra ciutat.  
  

"Gran Hotel Barcelona" ha volgut ser una eina de 
visibilització i denúncia de les entitats que formen la 
Xarxa Ciutat Vella, recollint la feina feta en aquests 

darrers anys pel moviment veïnal de C.V.  amb 
campanyes com la d'oposició a l'Hotel Vela, a l'Hotel 
del Palau o al Hotel Magdalenes. La proposta fou fruit 
de constatar el gran impacte del sector turístic i com 
aquest incideix amplament en la vida dels veïns i 
veïnes  del centre la ciutat, modelant i determinant la 
forma i els usos de l'espai públic i dibuixant el nostre 
paisatge urbà, a la mida dels milers de persones que 
visiten cada any la nostra ciutat, i no de les persones 
que encara l'habiten. 

La Ciutat Vella de Barcelona, com tants altres centres 
urbans, està patint una sèrie de processos d'elitització 
(gentrificació )  que malmeten la qualitat de la vida 
veïnal dels barris, i desgasten la riquesa del seu 
patrimoni històric, cultural i paisatgístic. A tot 
Barcelona, i especialment en el seu Casc Antic, estem 
vivint un intens procés d'homogeneïtzació del territori 
urbà sense precedents a casa nostra, i que posa en greu 
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perill tot allò que l'havia feta singular fins ara. Els 
fluxos de població són cada cop més temporals i 
heterogènis en relació a la població que 
tradicionalment havia ocupat aquests espais de la 
ciutat ara "recuperats" per a un turisme depredador de 
la vida social i veïnal. En aquest Districte exercir el dret 
a la ciutat,  comença amb una intensa lluita per 
salvaguardar el dret de quedar-se i poder-se arrelar en 
el territori a partir d'un teixit social, comercial i cultural 
adreçat als residents.  

L'itinerari "Gran Hotel Barcelona" va ser un èxit tant a 
nivell de participació, amb més de 200 persones 
presents al llarg de tot el recorregut en un dissabte de 
juliol molt calorós; com a nivell de difusió, amb 
múltiples notícies i cròniques de l'activitat en diversos 

mitjans de comunicació.
  
Les parades i participants amb què va comptar la ruta 
"Gran Hotel Barcelona" van ser:

1 - L'HOTEL DEL PALAU, «LA GALLINA DELS 
OUS D'OR»  Juan José Lahuerta, arquitecte i professor 
d'història de l'arquitectura de l'ETSAB. Maria Mas, 
AAVV Casc Antic.

2 - L'HOTEL MAGDALENES, «GRÀCIES A LA 

LLUITA VEÏNAL AIXÒ NO SERÀ UN HOTEL» 
Jordi Gascón, Turisme Responsable. Anna Obradors, 
Espai Social Magdalenes.

3 - L' HOTEL VELA, «L'EXOTISME DE DUBAI A 
CASA» Zaida Muxí, arquitecta i professora 
d'urbanisme de l'ETSAB. Gala Pin, Plataforma en 
defensa de la Barceloneta.

4 - L' HOTEL MIRAMAR, «L'HOTEL DELS 
HORRORS URBANÍSTICS» Eduard Moreno, 
advocat i jurista especialitzat en urbanisme.

5 - L' HOTEL DRASSANES, «EL QUE EL RAVAL 
NECESSITA: 35 METRES DE TURISTES MÉS» 
Jordi Borja, sociòleg, geògraf i urbanista. Ada Colau, 
membre de l'Observatori DESC i activista pel dret a 
l'habitatge.
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És un dissabte de primers de 
setembre i un petit grup de veïns 
es troba per petar la xerrada. 
Cadascun ha portat preparat una 
mica de menjar per compartir. 

Aquest fet no té el més mínim interès per a la resta de 
mortals, si no és per què la trobada té lloc en un espai 
públic, dins d’un espai privat. I no és una juguesca de 
l’atzar, ni capricis dels déus, a Ciutat Vella solen passar 
aquestes coses i els veïns ens hem d’anar acostumant a 
aquest tipus de geometria impossible. 
Doncs bé, com us explico, aquest espai públic és un jardí 
ple d’ombra on els arbres centenaris que s’hi troben, 
també van donar aixopluc als jocs dels nens i de les 
nenes d’una petita escola de la República. 

De l’escola sols ha quedat el seu jardí per a un ús públic, 
la resta pertany a l’hotel Petit Palace Opera Garden que, 
a més, publicita el jardí com un servei exclusiu als seus 
clients i limita l’accés públic a fi d’evitar les tertúlies 
crepusculars dels veïns. Però els veïns, que són tossuts 
de mena i creuen que ja n’hi ha prou de privatitzacions, 
freqüenten aquest jardí per què saben que hi tenen dret. 

Una rotllana de cadires cerclen la taula parada i els veïns 
es van seient sense adonar-se’n de les anades i vingudes 
d’un cambrer que dubta, per finalment obrir la boca i 
preguntar si són clients de l’hotel. 
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El doble sentit de la pregunta fa callar de cop 
als veïns, el cambrer sap de sobres que no són 
clients, però vol posar de manifest que el ser 
client de l’hotel és molt més, que ser veí d’un 
barri on, al cap i a la fi, els turistes són els 
amos. 

La discussió no va trigar a encendre’s davant 
l’oferiment per part del cambrer a abandonar 
la taula i les cadires adduint que eren de l’hotel 
i per tant privades.  De sobte els veïns es veien 
asseguts a terra en el poc espai que deixaven al 
jardí públic l’ocupació del mobiliari privat.

Que no ens porti a confusions el petit relat 
verídic, l’espai públic no es pot privatitzar en 
benefici d’uns interessos econòmics que sol 
beneficien a uns pocs, l’espai que és públic, ho 
és justament per a ser un lloc de convivència i 
d’intercanvi en benefici de la comunitat.  
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Teresa Picazo
Associació de veïns del Barri Gòtic

MEMORIA HISTÒRICA DEL BARRI
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En aquest jardí van aprendre a jugar, compartir i a ser 
persones molts nens i nenes del barri, entre ells la meva 
mare. L’esclat de les bombes tant properes van obligar a 
tancar l’escola i mai més va obrir les seves portes i una 
ràbia continguda m’envaeix en veure com anem perdent 
identitat. 

Dedicat a Cruïlles
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REBOST DE LA SOSI
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La tardor ja ha començat, diuen que és la 
primavera de l’estiu, i per Tots Sants ja 
està prou avançada,  és l’hora dels fruits 
secs i les castanyes. Aquí teniu  la nostra 
primera recepte “Els Panellets” 

- Cal comptar sempre amb el mateix pes d’ametlles que de sucre.
- Un quilo d’ametlles ratllades
- Un quilo de sucre
- Tres ous
- Dues o tres patates mitjanes

Un cop tingueu les patates bullides i escorregudes, aixafeu-les i 
barregeu-hi les ametlles ratllades i el sucre. Cal treballar-ho 
bastant fins que les ametlles comencen a treure l’oli i la barreja 
es converteix en una pasta homogènia.
Els clàssics panellets de pinyons es fan amb aquesta pasta tal 

SI VOLS QUE EL BARRI MILLORI, FES-TE`N SOCI
Quota anual: 15 euros

Srs.,
Els prego que m`inscriguim com a soci a l`Associació de Veïns del Casc Antic. Els autoritzo a presentar 
els rebuts corresponents a les quotes de soci al compte bancari que especifico més avall.

Barcelona, a            de                                       de

Signatura:

Dades personals
Nom i cognoms
Adreça
Codi Postal i població
Nascut a 
Professió

Dades Bancàries
Banc o Caixa
Codi compte client
Agència
Núm. de compte
Titular del Compte

Dades per a l`entitat bancària

Banc o Caixa
Agència
Codi de compte client

Distingits Srs.,
Els pregem que, fins a nou avis, se serveixen deure al compte que consta al peu els rebuts a nom de que els seran
 presentats per l´Associació de Veïns del Casc Antic.
Atentament.

Data i signatura:

Telèfon
amb data de
DNI

Núm. d´oficina

Mercè Queralt
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com us ha quedat després de remenar els ingredients. Feu-ne 
boletes, arrebosseu-les amb pinyons, pinteu-les amb ou batut i 
poseu-les damunt d’una llauna untada amb mantega i 
espolsada de farina.
Els panellets es couen sobtant-los en el forn ben calent (210-
220) uns 10 minuts escassos.
Amb la mateixa pasta en podeu fer d’altres tipus com:
de cafè, afegint a la pasta una culleradeta de cafè molt,
de codonyat, incrustant a la boleta un bocí de codonyat,
de llimona, afegint a la pasta la pells d’una llimona ratllada
d’ametlla, arrebossant la boleta d’ametlla
de xocolata, afegint a la pasta una cullerada de cacau en pols
i molts d’altres que inventareu!
Abans d’enfornar-los arrebosseu-lo amb sucre excepte els de 
pinyons i ametlles.
Podeu acompanyar-los amb moscatell o la garnatxa 

BON PROFIT!!


