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FRANCESC MELCION

Veïns de diversos barris de Barcelona van sumar-se a la protesta, en què van ser presents els del barri de l’Estació de Sallent i els de Tarragona

FRANCESC MELCION

El periodista de l’AVUI David Castillo llegint el manifest

L ’ I M P A C T E D E L E S I N F R A E S T R U C T U R E S

4.000 persones es manifesten
en solidaritat amb el Carmel
Evidencien la pèrdua de confiança en la classe política i demanen
les mateixes indemnitzacions per a tots els afectats

Carol Biosca
BARCELONA

Unes 4.000 persones van mani-
festar-se ahir a la tarda pel cen-
tre de Barcelona en solidaritat
amb els veïns del Carmel, per
exigir les mateixes indemnit-
zacions per a tots els afectats i
per posar de manifest la “greu
crisi de confiança” generada
envers la classe política, tant
per la gestió de les obres públi-
ques com per haver caigut en
l’enfrontament deixant en un
segon terme “el tema que hau-
ria de ser central”.

Sota el lema Contra la Barcelo-
na de risc: solidaritat amb el Car-
mel, la protesta, convocada per
l’Associació de Veïns del Car-
mel, la Federació d’Associaci-
ons de Veïns de Barcelona
(FAVB) i la Confederació d’As-
sociacions de Veïns de Catalu-
nya (Confav), va convertir-se en
un clam en demanda de “solu-
cions” per a tots els afectats dels
barris de Barcelona i Catalunya
que estan vivint situacions si-
milars en zones on s’han pro-
duït moviments de terra per
obres d’infraestructura que im-
pliquen el subsòl.

Veïns dels barris del Coll, la
Teixonera, Horta, el Turó de la
Peira, el Poblenou, l’Eixample,
Gavà i l’Hospitalet, entre d’al-
tres, van sumar-se a la protesta,
que va tenir una presència des-
tacada de ciutadans del barri de
l’Estació de Sallent (Bages) i del
carrer del Comte de Tarragona,
afectats també per esfondra-
ments i desallotjaments.

La manifestació va discórrer
des de la plaça Urquinaona fins
a la plaça Sant Jaume amb els
crits: “Els valors morals, per a
tots iguals”; “Seguretat sí,
nyaps no”; “Metro sí, corrupció
no”, i “Volem solucions, no
discussions”. Al final de la
marxa, el poeta, escriptor i pe-
riodista de l’AVUI David Casti-
llo va llegir un manifest que va
recordar els més d’un miler de
veïns del Carmel que han hagut
de ser desallotjats per l’esllavis-
sament de les obres del metro
en una “crisi sense precedents”,
i que va criticar les administra-
cions per preocupar-se més “pel
prestigi polític i per fabricar
una ciutat de disseny” que “per
la millora de les condicions de
vida dels habitants dels barris
anomenats perifèrics”.

Per damunt de tot, però, el
manifest va destacar “la greu
crisi de confiança en els polítics”
arran de la compareixença del

conseller Joaquim Nadal al Par-
lament. Els convocants van re-
cordar que aquesta comparei-
xença va deixar “molts interro-
gants oberts” i “una preocupa-
ció comuna relativa a la segure-
tat de les obres públiques”, i va
fer prevaler “la picabaralla”
política per damunt del resca-
balament dels veïns afectats.

Pèrdua de confiança
Al final de la lectura va pujar

a la tarima Fernando González,
president de l’Associació de Ve-
ïns del Carmel, entitat que
participava per primera vegada
en una manifestació de denún-
cia dels fets. González, que va
agrair la participació dels veïns
a la protesta, va respondre a la
petició de “confiança” llançada
pel president Pasqual Maragall
demanant-li que “demostrés”
que hi podien confiar, “perquè
fins ara no ens ho has demos-
trat”. Al conseller Nadal va ad-
vertir-li que “s’equivoca si creu
que els danys morals dels afec-
tats són diferents”.

La presidenta de la FAVB, Eva
Fernández, va insistir a recla-
mar “equitat i justícia” amb les
indemnitzacions de tots els
afectats i “transparència” en
l’adjudicació de les obres pú-
bliques, “tant per part d’aquest
govern com de l’anterior”.

Els veïns de
Sallent i de
Tarragona volen
el mateix tracte

E
ls veïns del barri de l’Esta-
ció de Sallent (Bages) i els
del carrer Comte de Tarra-

gona, que viuen situacions si-
milars d’enfonsament i desa-
llotjament de casa seva, van re-
clamar a les administracions el
mateix tracte que els veïns del
Carmel.

El president de la Federació
d’Associacions de Veïns de la
comarca del Bages, Rodrigo
García, va insistir que si els ve-
ïns del Carmel havien patit “un
atac de cor”, els del barri de
l’Estació pateixen un “càncer”
pels 10 anys que fa que casa
seva s’està debilitant “progres-
sivament”. Des de l’Associació
de Veïns Afectats del carrer
Comte de Tarragona, on hi ha
35 famílies desallotjades, Ra-
mon Ollé va demanar a Artur
Mas que “actuï” sobre l’Ajunta-
ment de Tarragona, de CiU, per
“donar resposta” als afectats.


