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Sumari: 10 anys sense l’Ovidi

L’esfondrament del túnel de
maniobres de la Línia 5 del metro
al seu pas pel barri barceloní del
Carmel ha deixat 34 famílies sense
casa, 700 persones més que espe-
ren en hotels tornar a casa seva -
quan els tècnics els assegurin que
no hi ha perill que el seu edifici
s’ensorri- i moltes preguntes sobre
les causes i les responsabilitats de
tot el que ha succeït. I és que sem-
bla cada cop més clar que, en la
construcció del túnel, les empreses
constructores es van estalviar

diners en els materials, i aquesta
podria ser una de les conseqüèn-
cies de l’esfondrament. Derivada,
al seu torn, de la política massa
habitual de subcontractació, que
que manté l’execució de les obres
públiques lluny del control de les
institucions. I mentrestant, els
polítics al Parlament de Catalunya
s’han esbatussat sense aportar
solucions ni trobar responsables
polítics del que va succeir.
L’anomenada crisi del Carmel, tot
i que té una magnitud més àmplia

del que és habitual, no és un cas
aïllat. Al barri de la Teixonera
també denuncien l’aparició d’es-
querdes per culpa de la mateixa
Línia 5 i el barri de l’Estació de
Sallent s’està esfondrant perquè es
va construir sobre les cavitats de le
antigues mines. La major part d’a-
questes realitats tenen un punt en
comú: són barris populars on les
administracions acostumen a dedi-
car pocs recursos.
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Del 7 al 12 de març Barcelona va
viure una setmana de lluita con-
tra els decrets autonòmics i esta-
tals que regularan la coexistència
entre les difereents tipologies de
conreus. La distància entre els
transgènics per una banda i els
convencionals i ecològics per
una altra serà només de 25
metres. Aquesta és una de les
principals denúncies de la
Plataforma Transgènics Fora
(PTF) que reclama un debat
obert i transparent sobre la qües-

tió. Entre altres accions, els acti-
vistes de la PTF han estat penjats
davant del Departament
d'Agricultura del govern autonò-
mic i han ocupat temporalment la
seu de l'empresa Novartis, líder
en el sector agroalimentari mun-
dial i que realitza experiments a
diversos punts del nostre país. A
altres punts com a Mollerussa
també s’han realitzat manifesta-
cions.
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El Carmel vol solucions
abans de tornar a l’oblit

Setmana de lluita
contra l’agricultura
transgènica

Ovidi Montllor fa deu anys que ens va deixar i va marxar “de vacances” / Foto: Pilar Aymerich

L’esvoran obert al Carmel ha obert moltes preguntes sobre la inversió als barris populars / Foto: Dani Codina Activistes de la Plataforma penjats davant del DARP / Foto: Oriol Clavera

Finalment s'han acomplert els 10 anys
de la mort del cantautor d'Alcoi, però
l'any Ovidi continua. Malgrat els
escassos esforços institucionals (espe-
cialment sagnants a Alcoi), no s'ha
pogut silenciar aquest aniversari des-
prés d'haver silenciat l'Ovidi en vida.
Des del brillant reportatge que va apa-
rèixer a la revista Folc, i que també ha
emès TV3, fins l'homenatge que li ret
Toti Soler (el seu guitarrista) amb l'es-
pectacle "Deu catalans i un rus" pas-
sant per iniciatives més modestes, ha
estat la gent qui ha hagut de demostrar
que no tan sols existeix allò que
alguns volen veure, i que l'Ovidi té el
respecte i l'admiració de certs sectors
(els bons, com deia ell mateix) que li
agraeixen la combativitat, el compro-
mís, l'expressivitat i la capacitat per a
caracteritzar a cada cançó un tros de
vida. L'homenatge que l'Ovidi mereix
és restar a la memòria dels catalans i
les catalanes amb aniversaris i sense
ells, per a recordar-nos tot el que està
per construir.
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