CARTA AL SR. JOSEP MARIA MONTFERRER
Senyor:
El passat 8 de maig tal com vostè diu varem mantenir una reunió a local de la Associació
de Veïns i veïnes de La Mina. Vaig anar donant resposta a la trucada telefònica del seu
president Paco Hernàndez. En aquella reunió vostè va arribar a la reunió, sense saber jo a
dia d'avui a qui representava vostè: si estava a títol individual, com a Plataforma d'entitats
i veïns de La Mina, si com Arxiu Històric?
Això no es lo més important, sempre li he escoltat amb respecte més enllà de la seva
representativitat. Però si que em preocupa que agafi diverses parts de una opinió meva i
en faci una nova afirmació que no te res a veure amb lo que jo vaig expressar.
Però abans d'explicar com va anar-hi la reunió lo primer que vull dir es que com vostè sap,
la nostre cultura actual esta farcida d'expressions que provenen de la cultura catòlica i que
utilitzem de forma col·loquial: “pecat original” per dir que una cosa va començat
malament, “perdre el oremus” per dir que ha perdut el sentit comú, “portar la creu” per dir
que porta una carrega o que una persona pateix un estigma, “mala fe” quan s'actua de
forma que es vol fer mal, etc. Però de totes formes li demano disculpes si no he utilitzat
correctament una expressió, no entraré jo a debatre amb vostè qüestions teològiques que
vostè coneix molt millor que jo.
En relació a l'edifici de Venus la nostre conversa va anar-hi més o menys d'aquesta
manera: La meva opinió es que el futur enderrocament de Venus esta condicionat a un
crèdit públic, es a dir de una administració publica com la Generalitat per que el veïns
pugin pagar la diferencia de preu entre la taxació del seu habitatge de Venus i el nou
habitatge, a la administració pública i no a una entitat financera privada. Aquesta operació
de uns aproximadament 20 milions de euros està condicionada per la situació financera de
la Generalitat que no pot trobar aquest recurs econòmic. La seva opinió es que aquesta
realitat actual es una excusa i que amb la important inversió que ha fet el consorci la
solució de Venus s'hauria de haver fet d'una altre forma. A lo que jo li contesto que en la
meva opinió es aquí on està “el pecat original”: haver pensat fa 12 anys que els veïns i
veïnes de Venus podien afrontar un crèdit privat per pagar la diferencia i que pot ser
hagués estat més adient preveure un crèdit públic a les famílies amb els recursos públics
del consorci. Aquesta es la meva opinió, jo no he dit mai que el “pecat original” hagi estat
la previsió de enderrocar Venus. El objectiu de enderrocar Venus era i es a dia d'avui una
necessitat social pel barri de La Mina, i que lo que ha passat es que ningú va preveure la
crisis important que avui patim malgrat que en el diagnostic i redacció del Pla de
Transformació de La Mina, van participar autentiques autoritats universitàries del món
polític, social, econòmic i urbanístic.
Senyor Montferrer, la resta de les opinions sobre si soc de dretes, progre, d'esquerres,
conservador o tinc els peus aquí o allà, no em preocupen. Les opinions que tinc en
consideració son las dels meus companys i companyes de coalició (ICV-EUiA), i les
opinions de les persones que cada dia treballen des de el compromís i la implicació en
construir un mon més just i equitatiu, encara que es pugin equivocar.
En la seva carta fa referència a que cada vegada hi ha menys participació en el Consorci, li
recordo que en setembre del 2011, li vaig presentar, en una reunió on vostè era present, a
la associació de veïns i a la plataforma d'entitats i veïns una proposta per escrit aprovada

per l'equip de govern de l'ajuntament on s'especificaven, sota la nostre opinió, els reptes
futurs del barri, els objectius específics i una proposta de taules de participació on poder
treballar aquests reptes. Aquesta proposta va ser rebutjada per la Plataforma i la
Associació de Veïns. La proposta esta sobre la meva taula i quan vulgui la podem
recuperar, per que jo entenc la política des de la proposta continua de treball i el
compromís i no des de la posició i critica de tot allò que es mou i que jo no tingui
protagonisme.
Senyor Montferrer, des de les meves contradiccions i els meus errors, però també des de
la meva consciencia tranquil·la que en aquest procés no estic manipulant ni enganyant a
ningú, li demano que s'abstingui de nomenar-me amic en qualsevol de les seves properes
cartes, en la meva opinió els amics es miren als ulls i es diuen les coses des del respecte i
no des de la estratègia di situar-nos uns per sobre d'altres i donar lliçons ètiques i
moralistes.
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