
quest cap de setmana han tin-
gut lloc a Madrid i a Barcelona
manifestacions a favor i en

contra del model polític que Fidel Cas-
tro va implantar a Cuba, un cop foragi-
tat del poder el president Fulgencio
Batista l’1 de gener del 1959 (per cert,
se’n va anar cap a l’exili enduent-se
una fortuna estimada en 100.000.000
de dòlars). A Barcelona, pel que sem-
bla, hi hagué enfrontament dialèctic
entre manifestants de signe oposat, pe-
rò no es pot dir que la sang arribés al
riu. Al marge de les alegries dels assis-
tents a aitals manis, unes perquè a Cu-
ba hi ha una dictadura marxista-leni-
nista, i les altres perquè algun dia
aquesta dictadura desapareixerà, quina
incidència han tingut les dues mobilit-
zacions, o les quatre per ser més exac-
tes, sobre els problemes de l’illa cari-
benya? Com han influït sobre la situa-
ció dels cubans, dels que no s’han mo-
gut de la seva pàtria i dels que viuen als
Estats Units? Sense entrar en polèmi-
ques, és a dir, sense valorar ni positiva-
ment ni negativament cap de les dues
realitats, la castrista i l’anticastrista,
penso que sortir al carrer aclamant o
dient pestes del règim de l’avi Fidel ha
fet el mateix efecte que haurien provo-
cat unes manifestacions a favor o en
contra de Darth Vader o del doctor Ma-
ligne. Perquè, en les de veritat, ni els
uns ni els altres van aconseguir res de
res, excepte l’intercanvi d’insults i dei-
xar com un drap brut algun polític de
per aquí. Si les manifestacions relacio-
nades amb els problemes que ens to-
quen de prop no commocionen la cons-
ciència del poder contra el qual clamen
o al qual exigeixen solucions, de què
poden servir les que s’organitzen a fa-
vor o en contra de realitats llunyanes,
per crues i punyents que siguin? Ah, sí,
les manifestacions contra l’abús de
força militar d’Israel a Gaza van servir
perquè els polítics de Tel-Aviv s’em-
prenyessin com mones. Sí, van desen-
cadenar exabruptes i somiquejos, però
res més. (No, perdó: i que algú expli-
qués als israelians que lamentar la mort
de tants palestins innocents no signifi-
ca, necessàriament, ser antisemita).

A
Manifestacions

la columna | JORDI SOLER
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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Àrea d’Alcaldia 
Gabinet d’Acció Territorial

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 26 de gener de 2009, va acor-
dar aprovar inicialment la Modificació del PGM al carrer Dr. Ferran, 24 / avinguda de
la Pallaresa, 104, d’aquesta ciutat.

La qual cosa s’exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l’article 83.4
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per tal que en un termini d’UN MES,
comptat des del dia següent al de l’última publicació obligatòria, hom pugui consultar
la documentació escrita i gràfica que integra l’expedient, obtenir còpies i presentar,
si escau, les al·legacions que estimi convenients.

L’expedient restarà a l’arxiu del departament d’Informació Urbanística i Cadastre, a
la plaça Olimpo, s/n (els dies laborables de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13
hores) i a la pàgina web de l’Ajuntament www.gramenet.cat, de conformitat amb el
que es preveu a l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

Santa Coloma de Gramenet, 30 de gener de 2009                     
La tinent d’alcalde executiva de l’àrea de Serveis Territorials, 
Carme Moraira i Reina
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Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Àrea d’Alcaldia 
Gabinet d’Acció Territorial

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada en data 26 de gener de 2009, va acor-
dar aprovar inicialment la Modificació de PGM al sector de l’antiga fàbrica de la CI-
BA, d’aquesta ciutat.

La qual cosa s’exposa al públic de conformitat amb allò que estableix l’article 83.4
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, per tal que en un termini d’UN MES,
comptat des del dia següent al de l’última publicació obligatòria, hom pugui consultar
la documentació escrita i gràfica que integra l’expedient, obtenir còpies i presentar,
si escau, les al·legacions que estimi convenients.

L’expedient restarà a l’arxiu del departament d’Informació Urbanística i Cadastre, a
la plaça Olimpo, s/n (els dies laborables de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13
hores) i a la pàgina web de l’Ajuntament www.gramenet.cat, de conformitat amb el
que es preveu a l’article 23 del Reglament de la Llei d’urbanisme.

Santa Coloma de Gramenet, 30 de gener de 2009                     
La tinent d’alcalde executiva de l’àrea de Serveis Territorials, 
Carme Moraira i Reina
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Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló

ANUNCI
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, celebrada en ses-
sió ordinària el dia 22 de gener de 2009, aprovà entre d’altres l’acord següent:
«Primer. APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de reparcel·lació de la UA-3,
anomenat La Rovirola, del municipi de Santa Maria d’Oló.
Segon. PUBLICAR aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’ajuntament i en
dos diaris d’àmplia difusió, amb la instrucció de recursos que es poden interposar.
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució als interessats amb la instrucció dels recur-
sos que s’hi poden interposar en contra».
En compliment del que estableix la normativa urbanística, publiquem la resolució
aprovada significant als interessats i afectats que poden deduir-ne els recursos se-
güents:
1. Recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà

de l’última publicació d’aquest anunci, davant l’Alcaldia.
2. Recurs contenciós administratiu directe en el termini de dos mesos, comptats

des de l’endemà de l’última publicació obligatòria d’aquest anunci.

Santa Maria d’Oló, 28 de gener de 2009
L’alcalde,
Ramon Vilar i Camprubí

és d’un centenar de perso-
nes va apropar-se ahir a la
tarda a l’Institut Català de
les Dones, on el president

de la Generalitat, José Montilla, va honrar
les dones que van actuar per aconseguir la
millora dels seus barris durant el règim
franquista. Dones que van feminitzar les
nostres ciutats. Dones que van ser les im-
pulsores de moltes escoles, mercats, jar-
dins, centres de salut i espais d’atenció a
les dones.

La sevillana Antonia Arjona Luque
n’és una. Va instal·lar-se a Tarragona, al
barri de Bonavista, a principi dels anys
seixanta. Mare de tres fills, mentre feia
feines de neteja a diferents llars va impul-
sar una de les xarxes de dones que es van
teixir al barri. Als anys setanta, des de
l’associació de veïns i veïnes, va treballar
per aconseguir el clavegueram, l’aigua i
l’enllumenat del barri. Més tard va lluitar

M per a la creació d’un ambulatori, una esco-
la i un centre d’ensenyament per a perso-
nes adultes. Ara, amb 79 anys, continua
reivindicant millores per a la seva ciutat.
Es queixa de la manca de flors i de les
llambordes trencades que no es canvien.

Sens dubte, la participació de les dones
en els moviments veïnals dels anys setan-
ta ha estat determinant en la construcció
del model de vida dels barris de les ciutats
i els pobles de Catalunya. La seva mirada
hi ha quedat plasmada. Però aquestes acti-
vistes també han jugat un paper important
durant la transició, un paper a favor de la
democràcia, i han reivindicat els drets de
les dones.

De fet, la vilanovina Assumpta Albà
Ricart, veïna del barri de Sants de Barce-
lona i impulsora de les escoles bressol
Bimbo i Esquirol, s’emociona quan recor-
da la seva lluita per aconseguir l’avorta-
ment lliure. «Fa uns anys només podien

avortar els rics, i des dels moviments fe-
ministes lluitàvem perquè tothom pogués
decidir què volia fer amb el seu cos», ex-
plicava ahir amb un colorit ram de flors a
les mans. «Les dones també vam crear
moviments per ajudar-nos i donar-nos su-
port entre nosaltres quan els marits eren a
la presó pel fet de pertànyer a moviments
sindicalistes», va afegir amb veu triomfa-
lista.

L’Institut Català de les Dones ha reco-
llit en un calendari la biografia i fotografia
de l’Assumpta i l’Antonia, i de deu dones
més que van liderar el moviment veïnal
dels anys setanta. «Vosaltres heu fet histò-
ria, però els llibres d’història no parlen de
vosaltres», va dir Carme Capdevila, con-
sellera d’Acció Social i Ciutadania, ahir a
l’acte. Un calendari no és ni de bon tros
cap llibre d’història, però ben segur que és
un primer pas per reconèixer la tasca
d’aquestes dones.

Dones que han fet història

la contra | SUSANA PÉREZ SOLER

La Generalitat ret homenatge a dotze dones líders del moviment veïnal dels anys setanta

El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat d’algunes de les dones que van liderar el moviment veïnal dels anys setanta. / A. PUIG


