
Barris que es pensen des de la sostenibilitat de la
vida: tenint cura de les arrels

“ Echar raíces quizá sea la necesidad más importante e ignorada del alma humana. 
Es una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz

en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de
una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y

ciertos presentimientos del futuro” 

Simone Weil, Echar raíces 1996

Assegudes  al  banc  semicircular  del

Torrent del Remei, encarades a la cara

oest i despoblada del Parc Güell, una

veïna  ens  fa  dirigir  la  mirada  a  les

arrels dels pins de la pujada del parc.

Sobresurten, patint per la inclinació del

terreny. Mostren que el seu entorn ha

estat  retocat  al  servei  dels  plans

urbanístics,  com  tants  racons  dels

carrers  que  ens  envolten.  Les  arrels

s’adapten  modificant  el  rumb,

entrellaçant-se  entre  la  pinassa.  Dos

nens juguen al  parc infantil  que s’ha

ubicat  entre  el  banc  i  la  pineda,  i

saluden a la veïna de lluny.   És una

oportuna coincidència  que l’àvia hagi

fet  referència  a  aquest  gest  de  la

natura  que  resulta  avui  tant

desaperçebut  com  concís  en  el  seu

significat: arrelar, desarrelar. 

Hem sortit  a l’encontre de les

veïnes de Vallcarca i altres barris de la

muntanya,  per  recollir  les  vivències

dels  darrers  anys  d’urbanicidi

premeditat  d’aquets  llocs.  Ens

semblava  rellevant  donar  veu  a

l’experiència d’aquelles persones que

han sofert el desarrelament en primera

persona  i  que  s’han  vist  forçades  a

marxar de la seva llar. 

Transitar els espais comuns i 

compartir el diàleg per generar 

narrativa des de l’experiència.  



En el model dels  determinants

socials  de  la  salut s’estableix

clarament  que  l’habitatge  i  les

condicions urbanes són un factor clau

en  la  salut  de  les  persones  i  la

comunitat  que  la  conformen.  De  fet,

condicionen la xarxa social propera i la

cohesió  veïnal  que  esdevé  un  agent

de salut fonamental.

 

En  el  nostre  humil  treball  de  camp

hem estat testimonis de la importància

d’aquesta  cohesió  entre  veïnes.

Certes persones de la comunitat, per

la seva naturalesa o situació concreta,

esdevenen  agents  de  salut molt

importants. Entenem 

agent com  a  ent  actiu,  amb

capacitat de promoure i que exerceix

un poder d’influència. Aquestes veïnes

interaccionen  amb  persones  amb

necessitats  diverses  i  detecten

problemes  de  salut  que  poden

solucionar-se en el si de la comunitat. 

En  són  clars  exemples  la

detecció de la violència de gènere i la

capacitat  de  protecció  o  denúncia

comunitària  d’aquesta;  el  fet  de

facilitar un mitjà de transport propi pel

trasllat  d’una  veïna  cap  a  l’hospital,

donar-se compte  de  l’aïllament  o  els

signes  d’alarma  de  malaltia  d’una

persona propera. 

Les veïnes del barri de seguida

donen  èmfasi  al  contacte  amb  la

natura  quan  preguntem  sobre  què

creuen  que  aporta  salut  en  el  barri:

“Estamos muy  cerca de la  montaña,

tenemos  oxígeno!”.  La  natura  ens

connecta  amb  la  vida  i  amb  les

necessitats bàsiques de l’ésser humà,

entre  elles  la  de  relacionar-se  i

vincular-se. Caminant per la muntanya

o passant una estona al parc és molt

més fàcil  que  ens  unim,  que  parlem

entre nosaltres, que ens relaxem i ens

alliberem…  una  naturalesa  que  ens

recorda  la  importància  de  sostenir

entre tots la vida.



Ens  acostem  a  l’edifici

imponent, propietat de l’ajuntament de

l’Avinguda  de  Vallcarca  on  van

reubicar  les  veïnes  desallotjades  de

les  cases  afectes  pel  pla  urbanístic.

Ha estat denominat edifici dels nínxols

per  l’estètica  que  evoca.  De  manera

curiosa resulta que un edifici que neix

com  a  producte  d’un  procés  de

descohesió  social  llueix  un  cartell

contundent  davant  la  porta  principal

que diu “No abran a desconocidos”. 

Però, parem un moment a reflexionar

sobre com s’ha construït aquest edifici.

Després d’un procés de desallotjament

de  les  cases  de  tota  la  vida,  es

desplaça  a  aquestes  veïnes  a  un

edifici  construït  sense  la  participació

d’aquestes  en  el  procés,  sense  tenir

en  compte  les  necessitats  i  les

característiques  de  les  persones  que

hi  aniran  a  viure.  És  una  expressió

més de la tendència a homogeneïtzar

els  espais  a  la  ciutat,  a  fer  tots  els

pisos  iguals,  tots  els  edificis  iguals,

tots  els  carrers  iguals.  És  un  edifici

construït sota la lògica de “guardar” a

totes aquestes veïnes a algun lloc que

ocupi poc, per a poder especular amb

el terreny lliure que deixaran les seves

cases. D’aquesta manera, es generen

espais  de  despersonalització  on  la

interacció social és dificil ja que no hi

ha espais comuns, i si n’hi ha, són tan

sols  espais  de  trànsit.  I  potser  es

tracta  d’això,  d’un  procés  de

destrucció  de  llaços  comunitaris  i  de

coneixença  en  virtud  d’un  aïllamet  i

recança entre la gent. La cultura de la

desconfiança com a residu. 

Seguint el nostre viatge pels barris de

la  muntanya,  trobem  altres  realitats

una mica diferents o que fins i tot han

seguit el procés contrari. Així arribem a

la plaça Raimon Casellas del Carmel

on les veïnes ens expliquen com s’ha

construït  el  barri.  Aquesta  història

comença  amb  el  desarrelament  físic

de les terres d’origen d’altres llocs de

la península.  Cap als anys 50, fugint

de la misèria, poc a poc van arribant i

construïnt  el  seu barri  de  barraques.

Com que no hi ha res, han de lluitar

per tot: sanitat, educació, urbanisme i

habitatge. Començant per visibilitzar el

barri  i  no ser uns oblidats més de la

“gran”  Barcelona.  Tot  aquest  context

dóna  lloc  a  processos  de  solidaritat

intra  veïnal  que  portarà,



progressivament,  a  la  construcció

compartida del barri. 

 

La plaça on ens trobem ara, és un bon

exemple de tot això. Aquí hi havia un

dels  tres  nuclis  de  barraques  de  la

zona, que gràcies a la lluita veïnal es

transforma  en  un  conjunt  d’edificis

dissenyats  per  les  pròpies  persones

que  hi  aniran  a  viure.  Són  edificis

pensats  desde la  comunitat  per  a

poder  seguir  fent-hi  comunitat.  Els

edificis estan tots ubicats entorn a la

plaça,  amb  finestres  i  portes  que

donen a la  mateixa.  Tota la  plaça té

grans  bancs  de  pedra,  on  hi  poden

seure  moltes  veïnes.  Els  cotxes

queden  lluny  i  encara  avui  podem

veure als  nens i  nenes jugant  sols a

“l’escondite”. 

Les ciutats han de ser ciutats també

per als nens, hem de protegir els seus

espais de llibertat i expressió, de la 

mateixa manera que han de ser ciutats

per  a  la  gent  gran  i  les  seves

necessitats  (de  mobilitat,  de  relació).

Unes  ciutats  pensades  desde  les

necessitats reals de la gent  i  no des

dels interessos econòmics dominants.

El  Carmel  és  un  barri  allunyat  del

centre,  “incòmode”  per  les  seves

pujades i baixades i del que encara no

s’ha  intentat  explotar  del  tot  la  seva

vessant  turística  (tot  i  que  ara  les

veïnes començen a estar preocupades

pel  tema  dels  Búnkers  i  la  seva

possible  massificació  i  turistificació).

Això i molts altres factors el mantenen

lluny  dels  processos  de  gentrificació

que  es  donen  a  altres  barris.  A

Vallcarca, a la plaça del metro, es pot

veure, dia a dia, rius de turistes anant

cap al Park Güell. Això afecta al barri

de maneres molt diverses i profundes,

una d’elles pot haver estat afavorir la

destrucció  del  petit  comerç  de  barri,

que  ens  relaten  algunes  veïnes.

També en l’ús de l’espai públic, que es

destina cada cop més a la circulació

de persones enlloc d’habitar-lo  per  a

crear comunitat. 

Aquesta trobada amb les veïnes ens

porta a repensar la importància de la

relació  que  hi  ha  entre  l’estructura

física  de  l’espai  (ja  sigui  públic  o

privat)  i  els  processos  de  disseny  i

construcció d’aquests. El crear espais

despersonalitzats,  on  les  veïnes  no

participen  de  la  seva  creació,  on

gairebé no es coneixen, on s’estimula

la  por  enlloc  de  la  confiança,  crea

maneres de viure més individualistes,

crea desconnexió social i afavoreix la



despolitització  de  les  persones

(perquè  lluitar  o  solidaritzar-se  amb

algú que no conec?). 

Recuperant l’experiència de la història,

quan les barraques eren enderrocades

durant  el  dia  i  reconstruïdes

comunitàriment  a  les  nits,  de  la

mateixa manera, el barri de Vallcarca

porta  anys  patint  un  urbanicidi

progressiu a la vegada que les seves

veïnes  s’han  anat  organitzant  per  a

fer-hi front. Han tornat a teixir la vida

comunitària  del  barri  a  través  de

recuperar  i  donar  vida  als  solars

enderrocats  (com  l’hort,  la  plaça

Farigola o la cantera). 

Veient  les  relacions  que  existeixen

entre  la  vida  quotidiana  de  les

persones  i  els  processos  urbanístics

que  les  atravessen,  podem  seguir

dinàmiques  d’arrelament  i

desarrelament  constant  al  llarg de la

història. I és que sentim que

 

 

Actualment, sentim que torna a aflorar 

en totes nosaltres aquesta necessitat

d’arrelament  i  de  fer  comunitat,  la

necessitat de formar part de la creació

dels espais on habitem. La ciutat i els

barris com espais que pensen la vida

des de la senzillesa que ens ensenya

la  vivència  de  la  naturalesa,  com

espais  orgànics.  Aquest  sentiment

d’arrelament, de suport i de comunitat

crea  espais  de  salut  i  cures  en  un

moment  com  l’actual,  on  aquests

elements  no  estan  al  centre  de  les

nostres vides. 
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l’arrelament és una necessitat bàsica 

de l’ésser humà, que es difumina en 

algunes èpoques on triomfa 

l’individualisme, el presentisme i la 

manca de valors comunitaris als que 

ens evoca el sistema capitalista i 

patriarcal.

Per a que creixin boscos de 

comunitat, cal cuidar-ne lles 

arrels.




