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PROGRAMA MUNICIPAL EN FAVOR DE LA CONVIVÈNCIA

BCN orienta les comunitats 
de veïns que tenen conflictes

HELENA LÓPEZ
barcELONa

q
uan van venir a veure’m 
per primera vegada em 
vaig pensar que es tracta-
va d’una estafa. Aquí no 

estem acostumats que facin aques-
tes coses per nosaltres», se sincera 
Sonia García, veïna del carrer de 
Marsala, al barri del Besòs, molt a 
prop de la Mina. Aquesta perruque-
ra transparent com l’aigua es refe-
reix a la visita que li van fer Carles 
Fajardo i Isabel Blanch, els dos edu-
cadors del Programa d’ajuda a les 
comunitats de veïns, de l’àrea de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, que té  
la funció d’acostar-se a les comuni-
tats sensibles i parlar amb els veïns 
porta per porta per orientar-los so-
bre els recursos per gestionar el dia a 
dia a la comunitat i resoldre els con-
flictes més freqüents.
 Tot i això, a vegades l’Administra-
ció sorprèn els ciutadans. I de mane-
ra positiva, com va passar en el cas 

Dos educadors 
visiten escales amb 
problemes i ajuden 
els presidents 

de Sonia García. «Quan vaig agafar la 
presidència de l’escala patíem mol-
tíssima morositat. El 50% dels ve-
ïns són immigrants, i el problema és 
que molts dels propietaris d’aquests 
pisos han tornat als seus països d’ori-
gen i els han llogat a un munt de 
compatriotes que tenen molt clars 
els seus drets, però no gaire els seus 
deures», lamenta sense embuts. En-
cara que, tot seguit, afegeix: «Gràci-
es a aquesta iniciativa la situació ha 
millorat molt. Sempre que hi ha un 

problema truco al Carles i la Isabel, i 
m’ajuden en tot. Estic molt conten-
ta amb ells».

SOLUCIONS / «S’escullen escales con-
flictives, però que se sàpiga que te-
nen solució. Busquem un efecte de 
contaminació. És a dir, que si s’ar-
reglen els problemes en una comu-
nitat, aquests veïns comparteixin 
els trucs apresos amb els de la comu-
nitat del costat», explica el director 
de Prevenció de l’ajuntament, Josep 

Maria Lahosa.
 Les eines que ofereixen aquests 
educadors –que de moment només 
són dos, però amb la idea d’ampli-
ar-ne el nombre– són senzilles, pe-
rò efectives, i ja s’han aplicat en 15 
comunitats de diferents barris de 
la ciutat. «A vegades són coses tan 
tontes com penjar un paper en què 
es recorden les normes bàsiques de 
convivència a l’escala, o fer un car-
tellet amb el torn de neteja que rodi 
de porta en porta», explica Blanch. 

«I la resposta a la nostra interven-
ció és molt positiva en la gran ma-
joria dels casos», afegeix Fajardo, el 
seu company. Malgrat tot, tots dos 
reconeixen que al principi és dur. 
«Els primers dies penjàvem al portal 
les normes i al cap d’unes hores el 
paper havia volat. Sort que aquests 
nois pensen en tot i tenien quatre fo-
tocòpies per anar-les reposant», re-
corda García.
  «D’ajuda, se n’ha ofert sempre 
a les comunitats de veïns, sobretot 
en barris amb polígons de vivenda 
pública. La diferència és que ara tot 
aquest coneixement acumulat es re-
cull en un projecte concret», explica 
Lahosa.

BUSCAR L’AUTONOMIA / Amb les experi-
ències recollides en aquest primer 
any d’activitat, l’ajuntament ha edi-
tat 5.000 exemplars d’una guia de 
suport per organitzar les comuni-
tats de veïns. D’aquestes guies, 3.000 
es repartiran entre les oficines de vi-
venda dels diferents districtes, men-
tre que les altres 2.000 es distribui-
ran en el treball de camp. «Es tracta 
d’un llibre de text amb tot el materi-
al necessari per organitzar una co-
munitat», explica Gemma García-
Miquel, tècnica de Prevenció de 
l’ajuntament.
  «La idea és que les comunitats de 
veïns siguin autònomes. Les menys 
complicades en poden tenir prou 
amb la guia. Les més complexes re-
quereixen una intervenció directa 
dels educadors, encara que la idea és 
que l’actuació no s’eternitzi. Les co-
munitats han de poder volar soles», 
explica García-Miquel.
 La guia, bilingüe, inclou concep-
tes bàsics, com  ara la Llei de la propi-
etat horitzontal, un model de docu-
ment de convocatòria d’una assem-
blea o una junta de propietaris i un 
full de control de pagament de quo-
tes d’escala. H

L’ajuntament 
ha editat 5.000 
exemplars d’una 
guia amb consells

33 Els educadors carles Fajardo i Isabel blanch (al fons), i la veïna del besòs Sonia García, dimecres. 
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tROBALLA INEsPERADA A L’EIxAMPLE

El món del teatre s’interessa 
pels retrats trobats del Goya

P. CASTÁN
barcELONa

Al marge dels retrats i records del Te-
atre Goya que han anat a parar a do-
micilis particulars després que els 
actuals propietaris els cedissin gra-

El Centro Aragonés 
recupera alguna de 
les imatges perdudes

tuïtament al mig del carrer, algunes 
entitats del sector han reaccionat 
i han aconseguit quedar-se amb al-
guns béns que no van arribar a tre-
pitjar la via pública.
 Com va informar EL PERIÓDICO 
divendres passat, els nous propieta-
ris del bar Cristi de l’avinguda de Ro-
ma van trobar nombrosos records, 
en forma de retrats, cartells, vestu-
ari i peces d’escenari al seu magat-

zem. Després de trucar a diverses 
institucions i no aconseguir cap res-
posta, van optar per treure al carrer 
una part dels quadros, que ràpida-
ment van ser rescatats pels vianants. 
La resta va anar a parar a conteni-
dors, i algunes peces es van salvar a 
l’interior del bar.
 Després de conèixer la història 
per aquest diari, algunes entitats 
vinculades amb el món del teatre 

van anar al bar divendres per veu-
re si podien aconseguir alguna pe-
ça. Els més interessats eren els res-
ponsables del Centro Aragonés, ja 
que són els propietaris de l’edifici 
on s’ubica el Teatre Goya, als baixos. 
Després del tancament del recinte el 
2004 (reobert per Focus el 2008) van 
veure desaparèixer els records, i els  
havien seguit la pista fins i tot a tra-
vés de mercats de segona mà.
 Els titulars del bar han cedit al 
guna peça al Centro Aragonés, molt 
interessat a preservar el patrimoni 
històric de l’edifici. També l’Institut 
del Teatre, que no havia estat alertat 
del cas, es va mobilitzar per salvar 
les troballes. H33 Imatge rescatada del Goya.


