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EL COR ROBAT

CATHERINA AZÓN

Joaquim Forns

President de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de Torre Llobeta

“El pàrquing del 
Mercadona està 
construït en un 
terreny destinat 
a equipaments 
públics”PUYAL

Va néixer a Oriola (Alacant) i als quinze dies va emigrar amb els 
seus pares a Barcelona. El seu primer habitatge va ser al barri de 
Sant Antoni i posteriorment es va traslladar al Clot. Fa vuit anys 
que viu al barri de Torre Llobeta (Nou Barris). Té 61 anys i és jubilat 
de banca. Actualment és el president de la seva associació, que 

41 assemblea general de la Favb el mes de març vinent.

Com va començar l’associació?
La primera organització veïnal va ser com a “Asociación de 

Cabezas de Familia”, l’únic tipus d’associació que el franquisme 
permetia als barris. Després vam passar a ser associació de veïns.

On estava la seu en aquell moment inicial?

L’associació va rehabilitar mínimament la casa per poder fer-la 
-

I l’Ajuntament democràtic ho va acceptar?

-

Us vau quedar sense local?

llogar dos pisos, a un “mòdic” preu, davant mateix de la masia. 

Quines van ser les primeres reivindicacions?
-

Destaca alguna lluita recent.
La lluita, llarga i important, per recuperar per al barri els 

Quins equipaments s’hi han instal·lat?
Un equipament socio-sanitari, una biblioteca i un casal per a 

Llavors?

bàsquet provisionals.

Vau denunciar la construcció d’un pàrquing al carrer 
Petrarca.

clients del Mercadona!

Quin era el seu destí inicial?

residència per a la gent gran i un centre de dia. Ja veurem què 
és el que passa.

Un altre tema que porta anys endarrerit és la unió de les 
línies 4 i 5 del Metro...

-

les línies, a més, es milloraria molt el servei. Per la seva banda, 
les administracions s’han limitat a posar-hi una escala mecànica.

Els problemes s’eternitzen.

molt atenta però, quan intentes concretar, es “dilueix”. A l’associ-
ació ens ha rebaixat, sense avisar, un 33% de la subvenció.

Denúncia contra Agbar, 

l’Ajuntament i l’AMB

Breus

de barri

La Favb

informa

FAVB

Attac-Acordem, Ecologistes en Ac-
ció, Enginyeria sense Fronteres, la 
Federació d’Associacions de Veïns i 
Veïnes de Barcelona i la Xarxa Nova 
Cultura de l’Aigua, membres de la 
Plataforma Aigua és Vida i en re-
presentació de sectors socials, ve-
ïnals, de cooperació i ecologistes, 
hem presentat proves de presump-
tes delictes penals dels màxims 

responsables de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la multinacional Agbar-
Suez, en l’àmbit de la gestió de 
l’aigua.

Aquesta denúncia es presenta 
en el marc de la defensa de l’aigua 
com un dret fonamental per a la 
vida, tal com va proclamar l’Orga-
nització de Nacions Unides el pas-
sat 2010 i de la preservació del bon 
estat ecològic de les fonts d’aigua.

Al mateix any però, una sentèn-
cia judicial va posar en evidència 
que entre Agbar i l’administració 
“ni hi ha adjudicació del servei 
ni hi ha contracte”. Aquest fet té 
importants repercussions econò-

miques, socials i ambientals per a 
tota la població, doncs “l’actua-
ció de Agbar en tant que conces-
sionària del servei és una actuació 
il·legítima”, per tant “el preu és 
il·legal i, a més, constata que ens 
trobem davant “una fallida gene-
ralitzada de les garanties procedi-
mentals que assisteixen als usuaris 
del servei”.

Després d’haver sol·licitat a 
les administracions els documents 
acreditatius de la gestió duta a 
terme per Agbar i haver obtingut 
el silenci com a resposta, després 

d’evidenciar la total supeditació i 
connivència dels responsables po-
lítics als interessos privats amb la 
voluntat de crear d’una nova em-
presa mixta a l’Àrea Metropolitana 

degut a la total indefensió en què 
es troben les veïnes i els veïns, 
hem presentat un informe a la Fis-
calia Anticorrupció pels indicis de 
prevaricació de l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, així com pels indicis 
d’apropiació indeguda per part de 
l’empresa privada Agbar.

Es denuncia la 
supeditació dels 
responsables polítics 
als interesos privats en 
la gestió de l’aigua

REDACCIÓ

Les entitats i col·lectius que orga-
nitzen tres dels esdeveniments que 
porten anys celebrant-se a Nou 
Barris i que ofereixen una imatge 
positiva dels seus barris -el festival 
Sólo para Cortos, Carnestoltes i el 
festival de Sopes del Món Mundi-
al- denuncien censura i atacs a la 
llibertat d’expressió.

El festival de curtmetratges Sólo 

el seu cartell inicial perquè la im-
premta municipal l’edités. Sembla 
que el cartell no agradava a l’Ajun-
tament per l’actitud  “incívica” 
que mostrava el protagonista (???). 
La impressió del cartell del Carnes-
toltes de Nou Barris, que acostu-
mava a assumir el districte, l’haurà 
de pagar l’entitat organitzadora, la 
Coordinadora Cultural de Nou Bar-
ris, sense gairebé ajuts públics. Un 
carnestoltes que agrupa milers de 
veïns i veïnes. El motiu: haver col-
locat a l’ull del personatge princi-
pal del cartell, a mode de pegat, 
el logotip de la plataforma “Nou 
Barris Cabrejada, diu prou!” (9bca-
brejada.blogspot.com), denunciant 
l’ús de les nocives pilotes de goma 

per part dels Mossos.
Per acabar, els fulletons de pre-

sentació al veïnat del festival de 
Sopes del Món Mundial tampoc no 
seran impresos per l’Ajuntament. Els 
motius: apareixia de nou el logotip 
de la campanya “Nou Barris Cabre-
jada” i el text, jocós, parlava de “la 
Galia Nouibarrensis” (inspirant-se en 
els còmics d’Astèrix) i acabava amb 
la frase “per una Nou Barris irreduc-

tible i cabrejada, sopes, pocions i 
dolça lluita”. Tampoc no ha agradat. 

-
néixer la situació, s’ha ofert a editar 
els fulletons a un preu irrisori. Da-
vant la censura, solidaritat.

Marc Puig, un censor imputat

El districte dirigit per Irma Rognoni 
s’ha defensat de les acusacions de 
censura dient que ells no hi pinten 
res, i que la decisió la va prendre 
l’actual Director de Comunicació i 
Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament 
de Barcelona, Marc Puig. A Puig li 

cinema i el prohibeix. No li sembla 
bé que es critiqui el seu coreligio-
nari Felip Puig, responsable de l’ús 
de bales de goma, i ordena que no 
es pagui allò que es venia assumint 
de fa anys. Puig forma part del nucli 
dur de CIU i es gasta el diner muni-
cipal en allò que li agrada i no se’l 
gasta en allò que critica els seus. 
Però el diner municipal no és del 
partit que governa l’Ajuntament.

Per cert, Marc Puig està impu-
tat en el cas del saqueig del Palau 
de la Música. Se’l relaciona amb el 
desviament de diners cap a Con-
vergència.

Censura municipal 

a Nou Barris

Un dels cartells censurats

IGNASI R. RENOM


