
Iolanda Guillamot

entrevista@setmanaridirecta.info

E
l moviment veïnal es va aca-

bar amb la cooptació dels

partits i els ajuntaments

dels anys 80?

IB: No es pot parlar de cooptació:

gent del moviment veïnal s’incor-

pora a les institucions democràti-

ques, però no ens agrada parlar en

termes de traïció. És cert que el

moviment veïnal va patir un mo-

ment de crisi entre les eleccions del

juny de 1977 i les de 1979. Crisi com

a cruïlla. El moviment arriba amb

una potència brutal, moltes propos-

tes i un discurs democràtic nou,

però viu un instant de paràlisi.

Molts militants que estaven lligats

a partits d’esquerres tenien les

associacions veïnals com a espai de

participació legal i van canviar les

prioritats quan van poder fer polí-

tica als partits.

AS: També hi va haver molta des-

mobilització i desencís perquè mol-

ta gent estava lluitant per una de-

mocràcia participativa i no només

per una democràcia representativa

pura i dura, sense més.

IB: Vázquez Montalbán, que va

militar al PSUC, ho diu clarament:

teníem por del basisme desestabi-

litzador que representava el movi-

ment veïnal. Era un moviment so-

cial no controlat pel poder polític

perquè era assembleari, horitzon-

tal i sense consignes de partit.

Les associacions veïnals van ser

una referència de la lluita anti-

franquista i dels primers anys de

la democràcia. Ara, però, cap on va

el moviment veïnal?

AS: La gent activista i jove d’al-

guns barris mostra un cert recel a

l’hora de participar a les velles

associacions de veïns. Les veuen

com una cosa del passat. Però es

pot arribar a punts de trobada inte-

ressants. Si preguntem als vells

militants de l’associació per temes

concrets del barri, trobarem res-

postes coincidents amb els joves

activistes. Cal trobar espais co-

muns. El nou moviment veïnal tri-

garà a ser un moviment social

potent, però ho aconseguirà. Un

dels reptes seria acostar-se a les

persones noves que han arribat a

viure a la ciutat i fer-les participar.

IB: El moviment veïnal ja va sortir

de la crisi als anys 90 i va plantar

cara al model Barcelona arran dels

Jocs Olímpics i, després, contra el

Fòrum de les Cultures. Ara hi ha

lluites interessants i potents: l’As-

sociació de Veïns de Ciutat Vella ha

destapat la trama de corrupció del

cas Palau, la gent de la Barceloneta

ha aturat el pla dels ascensors i l’as-

sociació de Nou Barris encara

manté una xarxa potent. S’acaba de

renovar la junta de la FAVB i la

CONFAVC continua convocant pro-

testes. Els barris s’estan movent. La

crisi és molt profunda, sobretot a

alguns barris: famílies desnona-

des, obrers sense subsidis, avis ve-

nent els mobles... El moviment veï-

nal està donant i continuarà do-

nant respostes davant la nova po-

bresa.

El barraquisme, simbòlicament,

té noves formes a Barcelona avui

dia?

IB: Sí, i tant! Salvant les distàncies.

Les persones sense recursos, si-

guin migrats o aturats crònics,

inventen estratègies de supervi-

vència per poder viure el més dig-

nament possible. I dignament vol

dir tenir un sostre: encara que sigui

un pis compartit amb deu o dotze

persones, dormir en una fàbrica o

al carrer. És un altre cop barra-

quisme, infrahabitatge o el feno-

men dels rellogats.

Avui, com als anys 60 i 70, encara

hi ha problemes greus en alguns

barris. D’on vénen?

AS: L’existència, actualment –o fins

fa pocs anys–, de barris marginals

com Can Tunis o La Mina és un pro-

cés que no té una relació directa

amb el franquisme. Això no s’ex-

plica tant per la dictadura com per

la democràcia. Hem de situar-nos

als anys 80, amb l’entrada de la

droga i el trencament del teixit

social que existia anteriorment.

Aquests barris, que havien aconse-

guit millores, tornen a viure en una

situació de gran dificultat. Encara

avui, en paguen les conseqüències

amb la sida i els joves a la presó.

Les associacions veïnals es troben

en una disjuntiva a les zones mar-

ginals: el veïnat pobre de la Vall

d’Hebron protesta contra els dro-

goaddictes de la narcosala; el del

Besòs no estima gaire la gent gi-

tana i el del Raval sovint xoca con-

tra el veïnat estranger.

IB: Cal reivindicar la cohesió so-

cial. Abans, als 60 o 70, també hi

havia problemes entre els veïns, la

immigració, l’incivisme o la degra-

dació de l’espai. El moviment veïnal

ha de dir la seva amb un discurs

propi. Quan parla de seguretat, no

ha de parlar només de presència

policial o de càmeres. Per exemple,

al Raval, amb la campanya Volem

un barri digne. Parlen de l’especu-

lació o de l’expulsió de veïns? Els

discurs veïnal ha de ser: “Estem

junts, anem junts”.

AS: Els conflictes als barris calents

existeixen, no es poden negar. El

problema és que ens equivoquem

amb l’enemic a batre. El culpable de

situacions de misèria i degradació

no sol ser el veí pobre del costat,

sinó un de més amunt.

Com es van solucionar aquests

conflictes veïnals als barris dels

anys 70?

IB: La por davant l’estrany no és

nova. Però, aleshores, la majoria de

la gent va veure que els problemes

no eren individuals sinó col·lectius.

Es van adonar que només amb una

acció col·lectiva podien solucionar-

ho. Abans, l’enemic era més evi-

dent: els constructors, la dictadura,

la policia franquista... I ells s’as-

semblaven més, es veien a si matei-

xos com a classe obrera. Ara, però,

la mobilitat de la gent, els barris

dormitori i la poca identitat de bar-

ri han canviat la situació.

AS: Van crear un lema magnífic:

“Ni tú ni yo somos nadie si tú y yo

no somos nosotros”.

Les historiadores Ivan Bordetas
(Rubí, 1981) i Anna Sànchez
(Barcelona, 1981) són dues de
les autores del llibre sobre el
moviment veïnal a Catalunya
titulat ‘Construint la ciutat
democràtica. El moviment
veïnal a Catalunya durant el
tardofranquisme’. Són joves,
investiguen des de l’acadèmia,
però, alhora, també actuen al
carrer. Formen part del col·lec-
tiu d’historiadors i historiadores
socials Praxis i treballen pel
Centre d’Estudis sobre les
Èpoques Franquista i Democrà-
tica de la UAB i, al mateix
temps, militen al moviment
veïnal del barri del Clot de
Barcelona.
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“La crisi és molt profunda,
però els barris s’estan movent” Montse Marien
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É
s possible que no sabéssiu

que el 3 de març va ser el Dia

Internacional pels Drets de

les Treballadores Sexuals. Fins i tot

als països on el treball sexual per si

mateix no és il·legal, les treballado-

res sexuals pateixen tàctiques

policials inadequades i, de vegades,

il·legals, incloses la violència física

i sexual, l’extorsió i la detenció

il·legal. Malgrat els obstacles, els i

les professionals del sexe a tot el

món s’estan organitzant per recla-

mar els seus drets.

Segons la Federació de Dones

Advocades de Kenya, a Kisumu,

les professionals del sexe han

sofert més abusos de mans de la

policia que dels clients. La situa-

ció a Kisumu va canviar quan

aquestes professionals van crear

l’organització KASH per lluitar

contra l’abús policial, que va

obtenir el suport del cap de la

policia provincial. Van triar deu

policies i deu treballadores per

formar-se com a educadors i van

organitzar tallers de consciencia-

ció, donant al projecte un efecte

viral. Els vint educadors es va

reunir cada dos mesos per discu-

tir les dades que havien recopilat i

dissenyar estratègies per fer front

als patrons d’abús.

Fins i tot en contexts en els

quals el treball sexual és il·legal,

totes les treballadores tenen drets

que han de ser protegits. La

investigació ha demostrat que la

criminalització del treball sexual

s’associa amb la violència contra

les seves treballadores, amb un

menor accés a serveis de salut,

amb els obstacles a denunciar els

abusos dels drets humans i amb la

manca de poder en la negociació

del condó. Els governs han de

reconèixer i abordar la relació

entre les lleis que criminalitzen el

treball sexual i les violacions dels

drets humans que resulten d’a-

questes lleis. El Dia Internacional

pels Drets de les Treballadores

Sexuals no es tracta només de

garantir els drets de les treballa-

dors del sexe, sinó de garantir els

drets humans.
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treballadores
del sexe
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Les professionals
del sexe a tot 
el món s’estan
organitzant 
per reclamar 
els seus drets
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“El nou moviment
veïnal trigarà a 
ser un moviment
social potent,
però ho
aconseguirà”


