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aminant per Joaquim Costa giro a
l’esquerre i arribo a una plaça
plena d’arbres i sec en un banc de
pedra. Els gossos corren, juguen i
borden com qualsevol gos del
món; paren, es miren, s’oloren i
reaccionen de maneres diferents.
A la dreta uns nois juguen a la
pilota, un gos passa pel costat i es
caga. El seu amo, en comptes de
recollir la merda li torna a llençar
la pilota, al cap d’una estona un
dels nois que xutava la bimba tre-
pitja “allò”. Bona sort, pudor o
potser falta de civisme? En canvi,
la nova Ordenança Cívica se cen-
tra en els col·lectius més vulnera-
bles per fer invisible a la societat
una realitat que forma part de ella.
S’expulsa als “sense sostre” men-
tre el que necessiten és recolza-
ment; la penalització júridica de
la venda ambulant no accepta la
seva realitat: la supervivència; es
margina la prostitució en comptes
de fer-la més digne; l’art del grafit-
ti es tradueix en vandalisme; i el
dinamisme dels skatters i patins
passa a ser conformisme. No
fotem! Que el carrer és de tothom!

NELSON HAUSMANN
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El carrer

El llibre

‘E
l cielo está enladrillado’ és un llibre
construït gràcies a l’esforç col·lectiu
de grups veïnals, activistes socials i a

la generositat i el compromís d’Edicions
Bellaterra. Nosaltres volem que el contingut
del llibre es converteixi en una eina contra la
violència immobiliària i urbanística. Amb
aquest objectiu us convidem a adherir-vos a
la Carta de Mesures —inclosa al llibre—, a

difondre-la i a desenvolupar iniciatives de
desobediència civil per aplicar-la.

En aquest context us convidem a la pre-
sentació del llibre el proper divendres 5 de
maig a les 19:30 hores al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Direcció: plaça
Nova, número 5. En l’acte intervindran
Jaume Asens, del Col·legi d’Advocats;
Manuel Delgado, antropòleg; Pere Pujol,
d’Arquitectes Sense Fronteres; Vanessa
Valiño, de l’Observatori Desc, i un ampli
grup de persones i col·lectius implicats en la

lluita contra la violència immobiliària i urba-
nística. La presentació serà el punt de partida
de la distribució gratuïta del llibre i el tret de
sortida d’una campanya de mobilitzacions
per fer efectiu el dret a l’habitatge i a la ciu-
tat.

Taller contra la Violència
Immobiliària i Urbanística,

www.bcnviu.org
violenciaurbanistica@sindomnio.net

envia’ns la teva carta a nnoovvaacciiuuttaattvveellllaa@@bbllaannqquueerrnnaa..uurrll..eess o al carrer Valldonzella, 23 entresol Barcelona 08001

fe d’errates
En el número passat d’abril, a totes les pàgines de la revista hi deia el que hi havia hagut de dir llevat de l’article de la pàgina 30 titolat ‘D’Eto’o

al ‘campillo’, que parlava de la Fundació Adsis amb alguna terminologia incerta. De moment, recordem que la seva wen correcta és: www.fun-

dacionadsis.org. En el proper número relaborarem un altre reportatge amb el torneig que estan celebrant contra el racisme gràcies al Fondo Contra

el Racismo en el fútbol, una inciativa de dues fundacions privades. Demanem sinceres excuses als implicats. No repetirem mal.
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