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• Inauguració del “Barcelona Peace Park”
• Rehabilitació urbana del barri al- Nasser
a la ciutat de Gaza (Autoritat Nacional
Palestina)

Barcelona promou actuacions concertades de pau entre
ciutats a partir del diàleg i la cooperació
Barcelona, 17 de març de 2005

L’alcalde de Barcelona inaugura el
Barcelona Peace Park a Gaza
• Joan Clos anuncia un projecte de rehabilitació
urbana del barri al-Nasser a la ciutat de Gaza
L’Ajuntament de Barcelona pràctica una cooperació internacional de caràcter
municipalista, que reforci les capacitats dels governs locals per fer front a les
necessitats del seus ciutadans.

Introducció
Les relacions amb Gaza neixen de l’Acord d’Amistat i Cooperació signat el
setembre de 1997 entre els alcaldes de Barcelona, Tel Aviv-Jaffo i Gaza.
Malgrat les dificultats de dur a terme projectes de diàleg i cooperació entre les
tres ciutats, en uns moments crítics en el conflicte al Pròxim Orient, Barcelona
no vol deixar d’estar present afavorint la pau.
L’Ajuntament de Barcelona considera que la millor manera de contribuir a la
pau a la regió és millorar la qualitat de vida dels ciutadans palestins, sense
renunciar a crear espais de diàleg entre les parts.
Després de la signatura dels acords d’Oslo, l’aleshores enviat especial de la
Unió Europea per al Pròxim Orient, Miguel Ángel Moratinos, va proposar
reforçar aquests acords, amb l’establiment de relacions ciutat a ciutat. Segons
la seva proposta, les relacions locals convenientment canalitzades a través de
ciutats europees intermediàries, podrien contribuir a establir nous vincles entre
les dues comunitats confrontades.
Seguint aquesta idea, i després d’un llarg treball, els alcaldes de les ciutats de
Barcelona, Tel Aviv-Yafo i Gaza van signar un Acord d’Amistat i
Cooperació (setembre de 1997), que pretenia establir un pont d’unió i de
treball conjunt entre els seus habitants. Aquest acord es concretava en unes
actuacions anuals conjuntes en matèria de cooperació i/o d’intercanvis
professionals.
Entre els diversos projectes que s’han dut a terme amb el municipi de Gaza
destaquen, a més dels intercanvis professionals, la realització del Barcelona
Peace Park, un parc urbà al barri de Tal-al-Hawa. Més enllà de la pròpia
execució del parc, el valor afegit del projecte rau precisament a l’intercanvi
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professional que suposa aquesta proposta pel fet de treballar de manera
conjunta entre els tècnics de Gaza i els de Barcelona, i en la incorporació de
noves maneres de tractar l’espai públic urbà.
Aquest treball ha creat uns vincles entre les dues administracions, i també ha
generat una confiança mútua i un enteniment a l’hora de treballar, que pot ser
molt profitós i un valor important a l’hora d’establir noves relacions en els
camps culturals i/o tècnics i pot facilitar l’elaboració de propostes conjuntes
futures.
D’altra banda, el mes de juliol de 2001 va tenir lloc a Barcelona la primera
Trobada de Ciutats Europees Agermanades amb Gaza: Barcelona,
Dunkerque, Cascais, Torino i Tromso. Aquesta xarxa de ciutats naixia amb la
vocació de coordinar les actuacions en matèria de cooperació amb la ciutat
palestina.
Un dels primers acords va ser el d’intentar presentar un projecte col·lectiu de
caire clarament «municipalista» en el que poguessin treballar de manera
conjunta les diverses ciutats europees, aportant les diverses sensibilitats i
experiències en matèria de gestió municipal. Aquest primer projecte es
concretarà en el barri al-Nasser.

1. Ubicació geogràfica dels projectes
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La ciutat de Gaza
Gaza City és una de les ciutats més antigues del món, i al llarg de la seva
història va configurar-se com un espai de comerç i d’intercanvi molt important al
Medi Orient. La ciutat està localitzada al sud-est de la Mar Mediterrània i és la
més extensa de Palestina, amb aproximadament 45 km2. La població estimada
és de 400.000 habitants, en un 80% refugiats, d’acord amb els criteris
establerts per la UNRWA.
Quan es va crear l’Autoritat Nacional Palestina, l’administració de la ciutat va
passar a les seves mans, on oficialment continua en aquests moments. El
pressupost municipal és minúscul en comparació amb les tasques a les que ha
de fer front.
La problemàtica més urgent en aquests moments a la franja de Gaza és l’atur.
Les dades de Nacions Unides xifren en més d’un 78% el nombre actual
d’aturats.
Pel que fa a les condicions urbanístiques, la majoria dels carrers no estan
encara pavimentats. Amples zones de la ciutat pateixen grans deficiències en
matèria de serveis públics, com el subministrament adequat d’aigua potable, el
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clavegueram i la recollida d’aigua de pluja. També hi ha greus problemes pel
que fa al subministrament elèctric, i a l’enllumenat públic, a la recollida de
residus sòlids i al servei telefònic públic.
Fins i tot quan aquests serveis existeixen, estan en molt mal estat, envellits, i
són causa de problemes de salut de la població o d’agressió al medi ambient.
Cal destacar la importància que té l’espai públic en una ciutat de clima
mediterrani com és Gaza City.

2. Inauguració del “Barcelona Peace Park”
Durant l’acte de signatura del conveni d’amistat i cooperació signat el setembre
de 1997 entre els alcaldes de Barcelona, Tel Aviv-Jaffo i Gaza, Joan Clos
l’alcalde de Barcelona es va comprometre amb el seu homòleg de Gaza a la
creació d’un parc urbà en els terrenys que ocupava l’antic escorxador d’aquella
ciutat.
Diverses circumstàncies lligades al conflicte van acabar impossibilitant la
construcció del parc al lloc previst (en el vell escorxador s’hi van refugiar
policies palestins després del bombardeig de la seva seu).
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Barcelona Peace Park. Gaza City
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Vista inicial de l’espai on s’ha urbanitzat el Barcelona Peace Park

El Barcelona Peace Park s’ha construït al barri de nova construcció (i
densament poblat) de Tal-al-Hawa, la seva superfície és de 1,3 Ha (més del
doble de la de l’anterior parc). Ha calgut fer un projecte completament nou,
dissenyat per Carles Casamor, arquitecte de Projectes Urbans de l’Ajuntament
de Barcelona. El nou espai incorpora també instal·lacions esportives, amb la
idea d’oferir també espais de lleure als joves palestins. Es tracta d’un espai
amb un tractament modern i molt polifuncional, diferent al que són els parcs
(escassos) de Gaza.
Aquest projecte ha comportat intensos intercanvis entre els tècnics d’ambdues
ciutats entorn al tractament dels espais públics urbans.
El Parc s’inaugura el 17 de març de 2005, amb la presència a Gaza de
l’alcalde de Barcelona, Joan Clos. El seu pressupost ha estat de 300.000 euros
(el pressupost no s’ha alterat malgrat el canvi d’emplaçament i l’augment de
superfície).

Imatges de com ha quedat urbanitzat el Barcelona Peace Park
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Plànol general de la urbanització del Barcelona Peace Park

3. Projecte del barri al-Nasser
La primera Trobada de Ciutats Europees Agermanades amb Gaza (Barcelona,
2001) va permetre posar en marxa l’estudi d’un primer disseny del projecte de
treball urbanístic i social en una àrea concreta de la ciutat de Gaza: el barri alNasser. Posteriorment, a partir d’estudis previs redactats conjuntament entre
tècnics municipals dels Ajuntaments de Gaza i Barcelona en juliol de 2002,
maig de 2003 i novembre de 2004, s’ha concretat en la proposta que ara es
presenta.

Vistes actuals del barri d’East al-Nasser

El barri d’al-Nasser està situat molt a prop del camp de refugiats de «Beach
Camp», al nord de la ciutat, i també molt a prop de la línia de mar. Els seus
límits venen marcats pels carrers al-Nasser, Palestine, Kamal Nasser i Omar
Bin al-Khatab.
Dins d’aquest perímetre s’han efectuat intervencions d’urbanització en els
carrers Said al-Ass i Ahmad Sadq així com en una plaça existent en la cruïlla
dels carrers Ahmad Sadq amb Kamal Odwan.
Els carrers objecte d’intervenció integral son: Ajnadeen st., Kamal Odwan
st., Atta Al Zeer st., Mohamed Youssef Alnagar st. (inclosa la plaça), Mohamed
Jamjon st., Mamdouh Saidam st., Fawad Hejazie st., Essam Saratawe st. i That
el-Sawarie st.

Barri d’East al-Nasser

Els carrers objecte d’intervenció parcial, donat que tenen part de les seves
calçades o voreres ja urbanitzades son : Palestine st., el-Nasser st. i Omar Bin
el-Kathab st.
Molts dels habitants d’aquest barri són famílies de refugiats que han pogut
aconseguir un habitatge fora del camp. Segons el cens facilitat per l’Ajuntament
de Gaza, el nombre d’habitants del barri ascendeix a més de 12.000 persones.
L’àrea objecte d’intervenció és d’uns 84.137 m2.
Pel que fa a les condicions concretes de la urbanització del barri, podem parlar
de moltes mancances estructurals, de manera que arriben a afectar molt
greument les condicions sanitàries de la població. En aquest sentit, cal
destacar molt especialment els serveis de clavegueram i de drenatge d’aigües
que són clarament insuficients, així com la manca total de paviments en
voreres i calçades de manera que és absolutament impossible establir
recorreguts diferenciats tant per als vianants com per als vehicles.

Objectius del projecte que ara es presenta


Millora de les condicions de vida dels habitants, dotant al barri de la
infrastructura necessària per al seu desenvolupament. Es en aquest punt on
radica l’importància de establir espais de relació entre els veïns, mitjançant
la definició de voreres amples i arbrades així com recuperar espais de
places per establir programes de joc i lleure.



Creació de llocs de treball tant pel que fa a la pròpia construcció com al
posterior manteniment (per posar un bon exemple, els carrers es
pavimentaran a ser possible amb llambordes i no amb el tradicional asfalt,
de manera que es puguin oferir més llocs de feina).
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Intercanvi d’experiències i coneixements entre els tècnics d’ambdós
municipis.

El projecte desenvoluparà els capítols d’obra següents: enderrocs i
moviments de terres; clavegueram (aigües pluvials i aigües negres);
pavimentació; mobiliari urbà; recollida d’escombraries; estructures i obra civil;
enllumenat públic; xarxa d'irrigació; jardineria; senyalització viària; afectacions i
nova xarxa elèctrica (baixa i alta tensió amb nous centres de transformació);
xarxa d’aigua sanitària; xarxes de telecomunicacions (telèfon i fibra òptica); i
optativament centres públics de captació d’energia solar.
Alhora també, s’establiran les condicions de treball segons el Pla de Salut i
Seguretat en el treball i la idoneïtat de l’execució de l’obra i els seus materials
segons el Pla de Control de Qualitat.
El pressupost és de 1,5 M €, en col·laboració amb el govern de la Generalitat
de Catalunya.

4. Projecte de salut mental – OMS (EPIC)
Es tracta d’un projecte promogut per la OMS de creació d’una xarxa de ciutats
europees, israelianes i palestines amb el suport de la Unió d’Autoritats Locals
israelianes (ULAI) i l’Associació Palestina d’Autoritats Locals (APLA). Aquest projecte
s’emmarca en les línies de treball EPIC (European, Palestinian, Israeli Cities).
Inclou un projecte de suport als palestins en matèria de salut mental, en oftalmologia
(amb l’ONG Ulls del Món), un seminari conjunt sobre assistència a víctimes de la
violència (amb Hadasah) i seminaris de formació per metges palestins en diversos
camps. Aquest projecte es troba en fase d’elaboració i està previst que comenci
aquest any i duri fins a finals del 2006.
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