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Sí rotund al dret a decidir, però sobre tot

6

Ja ho varem dir, però ara ho volem re-
afirmar perquè estem en moments de-

cisius per a la nostra ciutat, per al país i 
per a Europa. Els ciutadans i ciutadanes de 
Barcelona han decidit escollir un nou Ajun-
tament amb un missatge molt clar, que re-
clama menys desigualtats, més democràcia 
real, serveis públics de qualitat gestionats 
transparentment i amb participació, habi-
tatge social,... en definitiva: una vida digna 
per a tothom, justícia social i que a la ciutat 
mani la ciutadania i no els que tenen més 
diners i poder. 

Han decidit això i que la seva represen-
tació sigui més plural i, per tant, també 

obliguen a una fase de pactes i enteses que 
permeti governar als guanyadors, però sen-
se prepotències. Sembla que algunes “for-
ces econòmiques”, acostumades a manegar 
més del que els toca, estan nervioses pel nou 
panorama. Els demanem que es calmin, la 
voluntat popular reclama “només” posar per 
davant de tot la dignitat de les persones i la 
democràcia: no poden treballar amb aquests 
paràmetres? Adaptin-se, segur que poden.

El 27 de setembre el poble català també 
podrà decidir el seu futur. Ho farà en 

llibertat, amb responsabilitat i amb tot el 
seu dret sobirà a triar el seu futur nacional 
i polític. Alguns ens volen negar el nostres 
drets i, de fet, ataquen contínuament (amb 
escandalosos silencis còmplices d’altres) 
la llengua catalana, l’autogovern, les nos-
tres lleis, i ens neguen els recursos que 

justament ens pertocarien. Davant d’això 
creiem que tothom ha de participar en 27-S 
per dir la seva. Tots tenim dret a decidir i 
ningú ens el pot negar. Exercim-lo i defen-
sem-lo. Si volem un país digne, just i lliu-
re, ningú ens el farà, l’hem de fer cadascú 
de nosaltres, primer votant i després, si és 
el cas, implicant-nos en el procés constitu-
ent que es faci per assegurar-nos que ningú 
el pugui manipular per afavorir els de sem-
pre. Ens hi juguem el futur.

A nivell europeu també exigim el dret a 
decidir. La tramitació de l’anomenat 

TTIP és totalment antidemocràtica i ex-
tremadament perillosa per a la democrà-
cia. Exagerem? Informeu-vos i veureu que 
no. Veureu que no és una norma qualsevol 
que es pugui canviar posteriorment, si tira 
endavant pot representar un nou “atado i 
bien atado” que redueixi dràsticament la 
qualitat democràtica dels països europeus 
i que perjudiqui encara molt més els drets 
laborals, mediambientals i socials. Alguns 
diuen que pot ser com un “cop d’estat” a la 
democràcia. 

Informeu-vos i després de l’estiu farem 
un debat per valorar entre tots si és així 

o no, però, en tot cas, és un tema tan i tan, 
important que reclamem “el dret a decidir” 
també en això i condemnem que PP, PSOE 
i CiU hagin votat en contra de fer un re-
ferèndum sobre aquest assumpte. Exigim 
dret a decidir sobre tot l’important! Exigim 
democràcia!l
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En sanitat hem anat molt enrere: 

A finals del 2010 es constitueix l’ac-
tual govern de CiU, que, amb el 

suport parlamentari del grup d’ERC, 
ha governat aquets darrers quatre anys. 
Amb una estratègia molt pensada de fa 
temps per la patronal de la sanitat, el 
Sr. Mas-Colell, el Sr. Boi Ruiz i el Sr. 
Padrosa s’han dedicat a retallar recur-
sos del Sistema Públic de Salut, fent-li 
perdre qualitat, accessibilitat i equitat, 
tot com a coartada per anar enfortint la 
privatització de la salut.
Aleshores, tots els sindicats de la sanitat ja 
van avisar, “han posat el cap de la patronal 
com a conseller de sanitat”, “han posat el 
llop a guardar el ramat”. I així ha estat.
En el 2011 comencen les retallades for-
tes, al CatSalut es retallen els pressu-
postos en un 10% aquell any, tot dient 
el Conseller: “feu-vos d’una mútua, que 
desgravareu a hisenda”, “els treballa-
dors de la sanitat han de treballar més 
(eficiència) per compensar les retalla-
des”, “la salut és una qüestió individu-
al”, “els metges pensen més en la seva 
butxaca que en la sanitat pública”, “hem 
de treure greix del Sistema, no múscul”.
Tal com calia preveure, amb les retalla-
des es disparen les llistes d’espera de tot 
tipus, els treballadors del sistema veuen 

Els 4 anys de retallades de Boi Ruiz
Font: Pep Martí, Marea Blanca 

disminuir els seus ingressos i són acomi-
adats els eventuals i substituts, es perd 
qualitat i accessibilitat, es tanquen plan-
tes d’hospitalització, quiròfans, CAPs, 
serveis d’urgències, es produeixen col-
lapses en aquests darrers, fins a arribar, 
darrerament, a constatar els pitjors resul-
tats en salut (amb l’augment de morta-
litat, dolor i pèrdua de qualitat de vida).
Només en els primers sis mesos de re-
tallades del 2011, les llistes d’espera 
quirúrgiques dels 14 procediments de 
garantia pugen de 56.600 pacients a 
70.000 (augment del 23%) i durant els 
11 primers mesos d’aquest any es fan 
21.500 intervencions menys (-6,5%), 
que vol dir 100 intervencions menys 
cada dia en el sistema públic. La pre-
ocupació ciutadana per aquesta política 
sanitària a Catalunya passa, en les en-
questes, al tercer lloc, desprès de l’atur 
i la situació econòmica. A la primavera 
del 2012, l’augment de les llistes d’es-
pera ja és del 43%.
En aquests quatre anys de destrucció, el 
Sistema Sanitari Públic de Catalunya ha 
perdut 1.500 milions d’euros de pressu-
post (un 16% respecte al 2010), ha per-
dut 5.000 llocs de treball, s’han perdut 
2.000 llits hospitalaris d’aguts, s’han 
augmentat les llistes d’espera i darre-

rament s’ha perdut, per decisió del Boi 
Ruiz, el dret a reclamar i denunciar le-
galment les esperes de més de sis mesos 
d’11 procediments quirúrgics, passant 
tots a una espera “recomanada” d’un any 
(anem enrere!). A més, només en aquest 
darrer any 2014 s’han derivat des d’hos-
pitals públics a centres concertats 17.000 
pacients per operar, dels quals el 50% 
han estat derivats a centres amb afany de 
lucre, que fan negoci amb la nostra salut.

Encara podem anar a pitjor:
Perquè a aquest govern, ERC li ha donat 
sis mesos més de marge per continuar 
la seva política de destrucció d’allò que 
és públic, ara tenen pressa perquè veuen 
que se’ls acaba el temps de fer mal i en-
cara tenen pendents iniciatives de priva-
tització ja declarada. En front d’aquestes 
iniciatives, haurem de seguir denunciant 
i lluitant perquè no es duguin a terme. 

Haurem de:
1. Demanar ja la dimissió i les respon-

sabilitats pels danys a la salut del 
Conseller Boi Ruiz i del director de 
CatSalut, J. M. Padrosa.

2. Que ens tornin els 1.500 milions 
d’euros que ens han pres. Així po-
drem donar a l’Atenció Primària més 
i millor capacitat. Tornarem el poder 
adquisitiu i l’estabilitat als treballa-
dors de la sanitat. Tornarem a obrir 
els recursos tancats a la sanitat públi-
ca, millorarem les llistes d’espera i 
la qualitat i evitarem derivacions de 
pacients a la privada.

3. Que paguin els corruptes amb penes 
de presó i que tornin els diners.

4. Cal parar els Consorcis de Lleida (vo-
lem consulta ciutadana), Tarragona i 
Girona, la fragmentació de l’ICS, el 
consorci de l’Hospital Clínic ressus-
citat darrerament i les privatitzacions 
de serveis. Ni un euro més per fer ne-
goci amb la salut.

5. Diem no al projecte de venda de les 
nostres dades clíniques (VISC+)

6. No acceptarem cap tipus d’exclusió 
ni manca d’equitat en sanitat. l
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Professionals de l’Hospital Clínic, 
persones usuàries i estudiants, tots 

units en l’assemblea Tancada Clínic, 
han presentat 4.000 al·legacions als es-
tatuts del nou consorci Hospital Clínic 
Barcelona que està impulsant la Gene-
ralitat. Asseguren que els estatuts obren 
la porta a la privatització del servei que, 
concreten, podria arribar al 49%.
El consorci estarà format per la Ge-
neralitat, a través del Servei Català de 
la Salut, i la Universitat de Barcelona. 
Però segons Tancada Clínic els estatuts 
permetrien l’entrada de grups privats. 
En l’article 1.2 dels estatuts s’hi diu 
que “les bases del consorci permeten 
que es pugui ampliar amb entitats pú-
bliques o privades sense ànim de lu-
cre”. En l’apartat 3.2 s’hi llegeix que 

No al nou intent 
de privatitzar el 
Clinic

“per desenvolupar les seves activitats 
el Clínic pot formalitzar convenis amb 
altres institucions”.
Per a l’assemblea aquest redactat con-
solida el model Barnaclínic, la branca 
privada del Clínic que dóna atenció as-
sistencial utilitzant les instal·lacions de 
l’hospital. I que, a més, permet ampliar 
la privatització. També lamenten que 
en cap cas hi consti la universalitat del 
servei i que, en canvi, s’hi parli de “ren-
dibilitat, economia i productivitat” com 
els principis que han de regir.
Per tal que aquest projecte no pugui tirar 
endavant, Tancada Clínic demana a la 
Universitat de Barcelona que se’n retiri. 
Segons la Generalitat, la creació del con-
sorci permetrà donar un servei més efici-
ent, el comitè mèdic de l’Hospital també 
és favorable a la creació del nou ens. 

Per a mes informació:
.http://www.btv.cat/btvnotici-
es/2015/05/22/professionals-usuaris-
i-estudiants-contra-el-consorci-de-
lhospital-clinic/ l
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Avui parlarem de les diferents for-
mes d’entendre la justícia. Les 

constitucions de tots els països (al-
menys de tots els països democràtics) 
fixen drets fonamentals dels seus ciu-
tadans difícils de modificar. És per 
això que les constitucions es coneixen 
com a Lleis de Lleis, i és per això que 
la seva modificació requereix unes 
grans majories parlamentàries per can-
viar-les. 
Aquí posarem tres exemples de sen-
tències de tribunals constitucionals, 
totalment diverses, que afecten els 
pensionistes de tres països diferents i 
les pensions dels seus ciutadans, i ho 
fem perquè vosaltres mateixos pugueu 
jutjar quina mena de gent ens governa, 
i amb quina sensibilitat social, ètica i 
moral actuen en relació amb els nostres 
drets i les nostres vides.
El primer d’aquets exemples és el de 
Portugal. A mitjan 2013, el Tribunal 
Constitucional d’aquell país va tombar 
la retirada de les pagues extres als fun-
cionaris i pensionistes per considerar 
que allò no respectava la Constitució. 
Però el Govern va insistir i va intentar 
una vegada més la baixada d’un 10% 
de les pensions dels funcionaris per 

Els atacs a les pensions m’afecten
equiparar-les a la resta de treballadors 
jubilats. Una vegada més, el Tribunal 
Constitucional els va barrar el pas tot 
dient-los que allò estava fora del marc 
constitucional.
El segon exemple és el d’Itàlia. Allà es 
va donar el cas que la Troika, fa ara uns 
cinc anys, d’una forma totalment anti-
democràtica, va nomenar un govern 
tecnòcrata presidit per Mario Monti. 
Aquest Govern, seguint les instrucci-
ons de la mateixa Troika, va decidir 
retallar les pensions de milions de ciu-
tadans. Doncs bé, recentment, el Tribu-
nal Constitucional d’Itàlia ha dictat una 
sentència tan dura contra aquesta reta-
llada que ha obligat el Govern actual 
a posar immediatament 2.500 milions 
d’euros per abonar als pensionistes el 
que de forma tan injusta els havien tret.
L’últim exemple és el del nostre país, 
Espanya. Aquí i ara, després de la gran 
corrupció que inunda totes les insti-
tucions (des de la monarquia a molts 
ajuntaments), després del rescat de la 
banca de més de 70.000 milions, des-
prés de dir mil vegades que no reta-
llarien les pensions, després que tota 
l’oposició presentés un recurs contra 
la congelació de l’any 2012, el Govern 

de Rajoy fa, no una, no, tres reformes 
del Sistema Públic de Pensions. I què 
diu el Tribunal Constitucional espa-
nyol? (Un tribunal nomenat pels propis 
partits polítics en funció del seu pes al 
Congrés, els membres del qual viuen 
amb salaris de més de 80.000 euros 
a l’any, cotxe oficial i xofer a la seva 
disposició, i tot pagat per nosaltres). 
Doncs diu que està bé, que el Govern 
pot fer el que li doni la gana, que tant 
se li’n dóna com viuen els pensionistes 
del seu país, que a ells no els afecta-
ran les retallades, tot això amb milers 
de pensionistes vivint amb pensions 
de 425 euros... Això sí, és de justícia 
assenyalar que la sentència té quatre 
vots particulars que la deixen per ter-
ra. Però també és de justícia fer palès 
que cap membre del Parlament, ni cap 
partit polític dels que van presentar el 
recurs, han dit res després que aques-
ta sentència hagi vist la llum, per què 
serà? El més lògic és pensar que ja els 
va bé, que això els aplana el camí per si 
vénen mal dades. Així, quan governin, 
si arriba aquest dia i han de prendre 
decisions dures, ja tindran una part del 
camí fet, ho hauran fet uns altres, no 
ells. Així ens va. l
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Ens ha semblat oportú reproduir aquesta carta d’una ciutadana xilena, (Grabiela Jorquera, 
que viu actualment a Espanya), publicada a eldiario.es, que deixa ben clara quina és la 
deriva que prenen les pensions a casa nostra si entre tots no hi posem remei.

carta d’una ciudadana

“El esfuerzo que se le pide a una persona pobre para mejorar sus condiciones de vida es muchísimo más grande que el que necesita 
alguien con recursos económicos altos.

Gabriela Jorquera - Coordinadora EAPN Madrid @gabyjorque

Crecí en Chile, uno de los 20 países más desiguales del mundo. Vine a España antes que la crisis reventara las costuras y mostrara la enor-
me fragilidad del crecimiento económico. Veo el avance de la desigualdad desde la perspectiva de quien ya ha vivido lo que está por venir.

¿Cómo es vivir en un país desigual? Es vivir en un país donde los derechos son bienes transables a un alto precio. El acceso a la salud, 
a la educación, a la jubilación, depende de cuánto tengas en el bolsillo y eso, no es ningún mérito personal. El esfuerzo que se le pide a 
una persona pobre para mejorar sus condiciones de vida es muchísimo más grande que el que necesita alguien con recursos económicos 
altos. En la escalera social, los primeros peldaños miden un metro y medio. Los últimos, pocos centímetros.

Pero en un mercado amplio, hay opciones para todos los bolsillos. ¿Pobre? Al “Todo a Cien” de derechos. Estudia, verás qué divertido. 
Si has cursado un bachillerato de saldo, puedes estudiar una carrera barata, y/o una que tu capacidad de deuda pueda pagar. O ninguna, 
claro. En las carreras que piden notas altas en las mejores universidades se sientan, en abrumadora mayoría, los mismos traseros que 
ocuparon los asientos de colegios de pago. Quienes logran colarse en el sistema universitario lo hacen aceptando una deuda larga como 
una condena. Mi generación aún está pagando por créditos universitarios de carreras que acabaron quince años atrás.

Vivir en un país desigual es que la principal preocupación de las personas entre 50 a 65 años sea encontrar un trabajo después de la 
jubilación, y donde la mayoría de los pensionistas trabajan porque su jubilación no les da para vivir. No es por falta de trabajo (sólo 
hay un 6% de paro) sino exceso de trabajo precario. Los bajos salarios se transforman en bajas pensiones y en una edad de jubilación 
efectiva que es varios años posterior a la real. Ser mayor es sinónimo de ser pobre.

España aún no está enferma de desigualdad, pero ésta ha iniciado un ascenso cuyo fin es difícil de prever. La desigualdad trae consecu-
encias nocivas al bienestar de las personas y a la cohesión social. Es mejor no recorrer ese camino. Pero para evitarlo necesitamos ser 
conscientes del riesgo al que nos enfrentamos y del papel fundamental que la resistencia ciudadana tiene. Es mejor prevenir que curar.” l
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Ja sabeu que les obres del primer tram 
dels túnels que s’han de fer (el que va de 

Castillejos a Granada, l’altre tram és el de 
Granada a Rambla Poblenou) van començar 
una mica tard, ja en ple abril, però ha estat 
i és de la màxima importància que les obres 
ja estiguin licitades i en marxa. També ha 
estat positiu (encara que hagi tingut una 
vessant electoralista) que l’enderroc de l’antic 
edifici de Patates Barluenga (Independència-
Meridiana) i d’alguns dels antics magatzems 
dels Encants que hi havia a prop, s’hagin fet 
pocs dies abans de les eleccions perquè això 
permetrà ampliar aviat la zona d’urbanització 
provisional i avançar una mica en la 
preparació del sòl de cara a la construcció del 
parc definitiu (que intentarem que comenci, 
en aquest sector, durant l’any que ve).

Entre tots hem de fer que continuï a bon ritme i amb consens
Tots els partits (i sobretot els que tenen ara més representació) 
han manifestat clarament la voluntat de complir el Compromís 
per Glòries i millorar-lo per consens en el que calgui o es pu-
gui. Per tant, estem tranquils des d’aquest punt de vista, però 
en el que ara intentarem incidir és en el fet que el “rodatge” 
d’un nou equip de govern municipal, amb un plenari amb més 
forces polítiques, no comporti la paralització de res important 
(túnels, equipaments en construcció, etc.) i que els propers 
passos (aprovació del projecte constructiu del parc, modifi-
cacions urbanístiques molt concretes que s’han de fer, etc.) es 
facin de forma àgil i mantenint els consensos.

El 30 de juliol en parlem amb un refresc a la mà?
Si hi ha novetats ja les anirem publicant a www.glories.
cat, però creiem que fins al final de setembre no es con-
vocaran noves reunions públiques. El que sí que farem 
serà una tertúlia el dijous 30 de juliol, a les 8 de la tarda, a 
la guingueta (“xiringuito” en castellà) que s’ha posat a la 
urbanització provisional (a prop d’Independència-Meridi-
ana). Serà com a final de temporada i per comentar el que 
vosaltres vulgueu (si plou, ho farem al bar de La Farinera). 
Cadascú es paga la consumició (estem molt pobres), però 
creiem que pot estar bé i ser interessant. Ah!, i mentrestant 
ja sabeu on estem, per si hi ha algun dubte o problema.l

Les obres del túnel seran llargues però valdrà la pena

Pl. Glòries: molta feina a fer durant aquest mandat
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La primera fase de la zona verda de Trinxant-Meridiana 
es va obrir en plena campanya electoral, i també es van 

enderrocar les finques de Degà Bahi, cosa necessària per po-
der-hi fer la segona fase i així evitar que hi quedés un racó 
problemàtic. Massa tard, però, en fi, millor tard que mai.
El que s’ha pogut comprovar és que alguna de les temences 
que teníem s’han confirmat: el conjunt queda massa “dur” i al-
guns dels arbres, al menys de moment, poden fer un efecte de 
barrera visual que no sembla convenient. També s’està veient 
que alguns aspectes que ens van dir que no serien problemes 
(el desnivell dels forats on hi ha les zones d’arbres, la manca 
de barreres que frenin el soroll de la Meridiana) sembla que sí 
que ho som i hauran de mirar de solucionar-los o minimitzar-
los. Intentarem que així es faci, però en tot cas no compartim 
algunes visions que creiem excessivament negatives sobre tot 

El 15 de juliol quedem per veure què cal millorar. 

Zona verda Trinxant-Meridiana: millorable
això. Estem contens s’haver aconseguit que en lloc d’un apar-
cament de cotxes hi hagi la zona verda i l’escola bressol. Que 
s’hagués pogut fer millor i abans? Segur, sobretot si més gent 
hagués vingut a ajudar i a treballar en tots els aspectes. 

Els que vulguin opinar en relació amb aquest tema i 
informar-se sobre les noves fases que s’han de desen-
volupar en tot el procés de transformació global de 
la zona poden venir a la reunió oberta que es farà el 
dimecres 15 de juliol, a les 8 del vespre, a la mateixa 
zona verda. De totes maneres creiem que fins després 
de l’estiu, quan estigui en marxa el nou govern muni-
cipal, no es podrà decidir executar res de nou. l
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EL DIMARTS 8 DE SETEMBRE: 
ACTE PÚBLIC AMB ELS PARTITS. 

El divendres 8 de maig es va fer 
la segona manifestació per exi-

gir l’obertura durant aquest any de la 
residència-centre de dia i perquè sigui 
de gestió pública i participada. Vam ser 
unes 70 persones, (entre les quals n’hi 
havia també d’alguns partits: ERC, 
PSC, Bcomú) i va anar des de l’edifici 
de la residència fins al Districte. Espe-
ràvem ser-ne més, però l’important és 
que el tema ja és molt conegut i que 
hi ha la determinació de no parar fins 
aconseguir-ho.
No desmenteixen una possible gestió 
privada!
Pocs dies abans, el 28 d’abril, vam tenir 
una nova reunió amb Benestar Social 
de la Generalitat i amb l’Ajuntament, 
i la veritat és que no vam sortir gens 
tranquils. Per una banda, ja no parlaven 
d’obrir “a principis de 2016” sinó “du-
rant el primer semestre” i, per tant, el 
tema s’allarga. De fet, això no és el més 
preocupant, sinó que el tema el prete-
nen deixar per després del 27-S i això hi 
afegeix una incertesa molt i molt gran: 
quin govern hi haurà? Quan s’aprovarà 
un nou pressupost? (si és que es fa, el 
poden anar prorrogant i llavors tot seria 
molt més difícil) ....? Moltes incògnites, 

massa incerteses. Per això exigim al Sr. 
Mas que ho aprovi tot ara, perquè tot 
serà molt més difícil després.
Però no és només això, sinó que sabem 
que el Sr. Mas i el seu “govern dels mi-
llors” són capaços de privatitzar qual-
sevol cosa: són capaços de cedir a una 
empresa de neteja la gestió d’un ambu-
latori o d’una escola bressol, són capa-
ços de cedir qualsevol servei públic es-
sencial a qualsevol empresa amb ànim 
de lucre i això pot ser fatal per al servei 
a les persones, tal com s’acabi donant, 
i això sense comptar que sovint no es-
tan gens clars els temes econòmics per 
falta de transparència i participació. No 
volem que això passi amb un servei tan 
bolcat a les persones més vulnerables, 
no volem que ningú tregui profit de re-
tallar el bon tracte que es mereix la gent 
gran. Per això vam preguntar al respon-
sable de la Generalitat, Sr. Baiget, so-
bre aquest tema i la resposta va ser molt 
inquietant: “aquestes empreses, segons 
la llei europea, poden accedir a aquests 
tipus de concursos de gestió”. O sigui: 
que no ho descarten, no hi veuen pro-
blema i (ves a saber) potser ja compten 
que “és més interessant” que ho porti 
una empresa gran d’aquest tipus, que 
“van per la pela i la resta són roman-
ços”. La veritat és que esperàvem una 

Sr. Mas, Sr. Rajoy, Sra. Colau : exigim que 
Alchemika s´obri aquest any i  que no es privatitzi  

resposta més “diplomàtica”, dient que 
“valoren la gestió de les entitats sense 
ànim de lucre del tercer sector que s’hi 
dediquen” o alguna cosa així, però ni 
això. Ells ho veuen com si cedissin un 
“xiringuito” de platja: fem un concurs, 
qui faci la millor oferta econòmica (en 
quins sentits?...?) que guanyi “i santes 
pasqües”. Si aquests “senyors” decidei-
xen qui ha de gestionar la residència-
centre de dia ja podem tremolar (pen-
sant amb els avis que hi vagin i amb 
els diners públics que s’hi destinin). 
Sr. Mas, li exigim que ho faci ara i amb 
transparència i participació del barri!

QUE AL 8-S ELS PARTITS PARLIN 
CLAR I CONCRET. 
Els hem convidat a venir a un acte pú-
blic per explicar tot això davant la resi-
dència, i en el mateix acte, a la segona 
part, es parlarà de la resta de propostes 
que faran de cara a les eleccions catala-
nes: aspectes socials (sanitat, educació, 
etc.), futur polític del país (independèn-
cia si-no, etc),.... Però en la primera part 
ha de quedar molt clar el compromís de 
cada partit respecte a l’obertura i la ges-
tió pública d’Alchemika.

L’acte es farà a les 7 de la tarda, 
a la placeta del davant de l’edi-
fici. Hi haurà cadires.
Us hi esperem, no ens falleu!

Aquest acte creiem que pot ser determi-
nant per al futur immediat d’Alchemika 
i per tant és molt important que tots hi 
vingueu. Podreu interpel·lar els polí-
tics dels diferents partits (qui vingui, és 
clar, i esperem que hi siguin tots) molt 
concretament i molt directament sobre 
aquest assumpte i sobre d’altres d’inte-
rès del barri o social. Entre tots hem de 
pressionar perquè el que ha costat tants 
anys i recursos públics per fer-se sigui 
aviat i realment profitós per a la gent 
gran, i no sigui un negoci per a qual-
sevol inversor ben relacionat. Ens hi 
juguem molt.l

No perdeu aquesta oportunitat, veniu a ajudar el barri



En aquest article hem recollit les 
propostes, per al Clot-Camp de 

l’Arpa, de les set candidatures muni-
cipals que han tingut representació a 
l’Ajuntament. Ho fem per a la infor-
mació general i com a base per poder 
intervenir en les converses que hi hagi a 
partit d’ara i en l’elaboració dels plans 
oficials municipals per al mandat 2015-

Propostes dels partits per al barri a les municipals

2019: PAM-Pla d’Actuació Municipal, 
PAD-Pla d’actuació del Districte i PIM-
Pla d’Inversions Municipals.
Per manca d’espai només recollim pro-
postes concretes referides i/o més fàcil-
ment aplicables al barri, i en un format 
breu. Els punts normals (-) provenen 
dels programes publicats per les candi-
datures, però també n’hi ha alguns de 

recollits en les declaracions fetes en els 
dos actes que vam organitzar: -d.A.- per 
als que es van explicitar al debat fet a 
l’AVV el 5 de maig, i -d.G.- per als del 
debat sobre Glòries del 29 d’abril. En 
algun cas veureu que hi ha molt pocs 
punts perquè no hem localitzat gaires 
concrecions referides al barri, ja que el 
programa era molt genèric.
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Barcelona en Comú
 • Obrir tan aviat com sigui possible la residència i centre de dia per a gent gran Alche-

mika.
• Fomentar la creació d’un parc públic d’habitatges amb els pisos públics i els pisos 

desocupats dels bancs. 
• Construir habitatge públic als dos solars municipals edificables del carrer de Bolívia, 

entre Àlaba i Badajoz, per destinar-lo a les persones afectades dels barris de l’entorn 
(Glòries, etc.) i a d’altres sol·licitants del registre públic. 

• Construir habitatge públic en diversos solars dels barris.
• d.A.- Cal parar i evitar els desnonaments.
• Els pisos que es construeixin a la zona de Trinxant/Meridiana que no siguin necessaris 

per a reallotjar les persones afectades es destinaran a lloguer públic per al veïnat del 
barri (joves, etc.). 

• Realitzar l’obertura del carrer del Concili de Trento i la reforma dels carrers de la 
Verneda i de Sant Joan de Malta. 

• Fer una connexió per a vianants entre el parc de Can Miralletes i el carrer de Rogent, 
que passi per la plaça de les Tortugues (Pl. Sant Josep de Calassanç) i connecti aquest 
parc amb el parc del Clot.

• Promoure un acord per construir una escola d’idiomes. 
• Estudiar la construcció d’escoles de música municipals.
• Finalitzar les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar.
• Instar a la desprivatització dels centres d’atenció primària, al retorn del personal espe-

cialitzat (salut mental, dermatologia, etc.) i a l’avaluació continuada de la gestió dels 
CAPs per part de les persones usuàries i de l’administració local. 

• Implementar mesures per pacificar el trànsit als principals carrers (passeig Maragall, 
carrer Mallorca, carrer València, avinguda Meridiana i Gran Via. 

• Redefinir la planificació educativa a la frontera de districtes. 
• d.A.- Sí al centre de formació professional a Glòries.
• d.G.- Sí a complir el Compromís per Glòries (equipaments de barri, etc.) amb visió 

global de ciutat i actualitzant-lo amb nous consensos (sí a centre públic d’F.P., ...).
• d.G.- Sí al parc públic de lloguer (a nivell ciutat: 4000 de nous + 4000 de recuperats).
• d.G.- Sí a continuar i millorar els túnels, però més per a transports públics i menys 

per a cotxes.
• Consensuar l’actuació definitiva a l’entorn de Glòries i prevenir-ne la possible “gen-

trificació”. 
• Connectar el tramvia per la Diagonal
• Reduir els impactes negatius del turisme mitjançant el desenvolupament del Pla de 

Turisme. l

Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Vetllarem per la posada en marxa de la residència i centre de dia per a gent gran a 

Alchemika.
 • Estudiarem l’adquisició de Costa i Font per a equipaments. 
 • Punt verd de barri a Can Miralletes i dotar-lo d’una aula mediambiental.
 • Defensarem els comerços històrics i emblemàtics del barri en tant que patrimoni cultural 

del barri. 
 • Promourem la creació de la Comissió de Turisme. 
 • Impulsarem la reforma dels jardins de can Miralletes. 
 • Estudiarem fer zona de vianants per a l’ús dels veïns/es al carrer Guinardó. 
 • Efectuarem la 2a fase de la reforma del carrer Xifré. 
 • Farem zona de vianants a l’entrada del CEIP Antoni Balmanya al carrer Fresser. 
 • Impulsarem la millora en la freqüència de pas de la línia de bus 192. 
 • Treballarem per avançar en el compliments dels objectius de qualitat de l’aire, tant de la 

UE com de l’OMS. 
 • Revisarem la distribució de l’espai i l’arbrat de Can Robacols. 
 • Impulsarem les fases pendents de Trinxant/Meridiana. 
 • Dotarem d’una aula mediambiental el punt verd del barri al Parc del Clot. 
 • Impulsarem les inversions acordades del Compromís per Glòries. 
 • Impulsarem la ubicació de tallers d’història a la Torre del Fang. 
 • Encetarem la creació d’un pla de protecció del patrimoni històric del barri. 
 • Estudiarem la ubicació d’una biblioteca al barri. 
 • Impulsarem la implementació de APEU (Àrea de Promoció de l’Economia Urbana). 
 • Defensarem el teixit comercial històric i emblemàtic del barri en tant que patrimoni 

cultural del propi barri.
 • Impulsarem el soterrament de totes les línies elèctriques. 
 • Millorarem el manteniment dels carrers, posant especial atenció als del casc antic del barri. 
 • Estudiarem la reforma dels espais i carrers més degradats. 
 • Revisarem la xarxa de carrils bici actuals, estudiant la seva millora i ampliació
 • d.A.- Sí a sanitat 100% pública.
 • d.A.- Sí al parc públic de lloguer.
 • d.G.- Sí a tirar endavant tot el que està en el Compromís per Glòries.
 • d.G.- Sí a acabar els túnels, però és tècnicament complicat que estiguin del tot en el 2019. l

CUP – Capgirem Barcelona
• Alchemika (residència-centre de dia per a gent gran): obertura i gestió pública de la resi-

dència dins d’aquest any.
• Pacificació de Meridiana: semàfors que prioritzin els vianants, reducció del trànsit i estrè-

nyer el seu espai, millorar la visibilitat dels carrils bici.
• Neteja: punts verds, més i més oberts a la sensibilització i tasca pedagògica; revisar els cri-

teris de gestió dels serveis de neteja al barri; recollida porta a porta de la fracció orgànica.
• Impulsar horts urbans comunals en aquells solars públics o privats sense un pla arquitec-

tònic definit.
• Ampliar les zones de protecció urbanística.
• Exigir el compliment amb els usos del sòl dedicats a equipaments per als barris.
• Exigir el diàleg i el pacte amb les entitats dels barris per tal de fer-los protagonistes dels 

projectes de remodelació. 
• Prou batudes al Parc del Clot.
• Xarxa d’Economia Solidària a Sant Martí. Crear Xarxes d’Intercanvi.
• Lluita contra la “gentrificació” social, mesures per a la preservació del petit comerç, pro-

tecció i preservació d’habitatges antics.
• d.A.- La gestió dels equipaments públics ha de ser mancomunada (usuaris, treballadors, etc.).
• d.A.- No desnonaments, recuperació dels pisos dels bancs rescatats i cooperatives d’ha-

bitatges.
• d.A.- La participació ha de ser decisòria (Consell de barri, etc.), no un tràmit.
• Glòries és una prioritat: els equipaments i espais/comerços de dins del parc han de ser 

populars i públics.
• d.G.- Sí al compliment del Compromís i als túnels, però sempre amb processos partici-

patius amplis, amb més transport públic i més bicicleta, més habitatge social, sense es-
peculació ni gestions privades, sense massificació turística i amb condicions dignes per 
als treballadors.

• d.G.- Sí a pantalles informatives sobre contaminacions, però l’important és reduir-les dràs-
ticament. l

12 juny 2015

Propostes dels partits per al barri a les municipals



Convergència i Unió 

• Remodelarem els Jardins de Can Miralletes, millorant-ne les zones de jocs infan-
tils i la seguretat, i hi instal·larem un punt verd.

• Finalitzarem la reordenació de l’espai Trinxant-Meridiana.
• Millorarem la il·luminació de la plaça de Can Robacols i la plaça de l’Oca.
• Durem a terme un Pla de Millora Integral del carrer de la Muntanya.
• Estudiarem la possibilitat de construir pistes esportives d’accés lliure per a joves 

a l’entorn de les Glòries.
• Treballarem per poder desenvolupar l’eix cívic Rambla del Poblenou-Rogent.
• Obrirem la Residència per a la Gent Gran a l’Alchemika.
• Cercarem un espai per traslladar la Biblioteca Josep Benet del DHUB a l’interior 

del barri.
• Estudiarem, conjuntament amb el districte de Sant Andreu, obrir la Torre del 

Fang per compartir usos.
• Ampliarem el Centre Poliesportiu La Nau del Clot amb la millora de les zones de 

vestuaris i la generació d’una nova zona de vestíbul i sales polivalents.
• Construirem un espai lúdic per a famílies amb nens al parc del Clot.
• Estudiarem ampliar el servei de la ludoteca el xalet del Clot amb un espai fami-

liar de 0 a 3 anys.
• Instal·larem jocs infantils i per a la gent gran als jardins de Leonor Serrano.
• Millorarem la il·luminació a la plaça de Font i Sagué i la plaça del Canonge Rodó.
• Estudiarem l’adquisició de l’antiga fàbrica del carrer de València amb Navas.
• Impulsarem la creació d’un espai per a adolescents a la Farinera, com a servei 

del casal de joves.
• Desenvoluparem el Pla de Turisme del Districte de Sant Martí per aconseguir 

que hi hagi elements emblemàtics d’atracció.
• Continuació de la transformació de la Plaça de les Glòries per tal que esdevingui un 

parc amb els equipaments acordats amb els veïns. Acabar els túnels. Construir-hi 500 
pisos de lloguer social. Finalització prevista dels equipaments: any 2016, centre de 
barri polivalent, escola de música i auditori; any 2019, habitatge públic, edifici admi-
nistratiu, centre de formació professional i residència de gent gran l

Partit Popular 

• d.A.- Acabar i obrir la residència-centre de dia d’Alchemika tan aviat com sigui possible.
• d.A.- En sanitat i educació, les competències són de la Generalitat.
• d.A.- Sí a continuar el compliment del Compromís per Glòries.
• d.G.- L’acabament dels túnels de Glòries és prioritari.
• d.G.- A Glòries s’ha de seguir pels habitatges i els equipaments de barri. l

Ciutadans 

• d.A.- No estem per la titularitat privada dels equipaments.
• d.A.- En educació, la prioritat és una bona política de les beques, l’educació trilingüe 

i que sigui de qualitat i pública.
• d.A.- Sí a la Torre del Fang amb l’arxiu històric i hort, i que sigui patrimoni nacional.
• d.A.-Sí al parc públic de lloguer i a parar els desnonaments.
- d.A.- Sí a la participació, però no a assemblearisme.
• d.G.- A Glòries és prioritari l’habitatge públic, les zones verdes i els equipaments 

de barri. l

Esquerra Republicana de Catalunya 

• Posarem en marxa els equipaments per a la tercera edat a Alchemika (residència i 
centre de dia).

• Construirem pisos de lloguer públics a Trinxant-Meridiana.
• Dotarem el Camp de l’Arpa del Clot d’un punt verd fix.
• Ampliarem l’oferta de cicles formatius a l’Institut Juan Manuel Zafra.
• Revisarem la pavimentació del carrer Rogent, en especial per a prevenció d’accidents 

de vianants en episodis de pluja.
• Finalitzarem el Pla Trinxant-Meridiana.
• Promourem que les noves formes de cooperativisme (consum responsable, bancs del 

temps) s’instal·lin físicament en els edificis de les antigues cooperatives del barri.
• Dotarem el pla Glòries d’habitatges assistencials per a discapacitats i altres necessitats 

socials.
• Planificarem i construirem la biblioteca pública del Clot a l’antiga Fàbrica del Plom.
• Construirem el gimnàs de l’Escola Farigola.
• Construirem el Casal de Gent Gran de Glòries.
• Obrirem, a la Torre del Fang, l’arxiu històric de l’antic municipi de Sant Martí de 

Provençals.
• Modificarem el pas de vianants de la cruïlla València-avinguda Meridiana, banda Llo-

bregat.
• Dotarem el barri com a mínim d’un institut que obri i faci batxillerat nocturn en les 

quatre modalitats.
• Durem a terme l’obertura del carrer Concili de Trento.
• Dotarem les Glòries d’equipaments de barri: centre integral de formació professional, 

escola de música, auditori de cinema i residència-centre de dia per a la gent gran.
• Remodelarem els carrers Sant Joan de Malta, Freser, Bassols, Ripollès, passatge Ro-

bacols, Muntanya, i en garantirem l’accessibilitat.
• Transformarem els carrers Bassols i Xifré, entre València i Mallorca, en zona de vianants.
• Millorarem de manera integral el passatge Ca dels Seguers.
• Transformarem la Meridiana en bulevard en el tram entre València i plaça de les Glò-

ries, amb un estudi previ, per tal de facilitar l’acoblament del trànsit a la plaça de les 
Glòries.

• Consolidarem el projecte de parc a la plaça de les Glòries i el connectarem amb el 
front marítim, amb un Meridià Verd Urbà com a parc central distribuidor de l’eix verd 
entre el mar i el Besòs.

• d.A.- Sí al centre públic de formació professional a Glòries.
• d.G.- Sí al compliment i actualització consensuada del Compromís per Glòries, 

acabant els túnels i prioritzant els equipaments públics de barri (educació, sanitat, 
habitatge), englobant-lo dins de les prioritats socials i d’inversió a nivell de ciutat.

• d.G.- Connexió dels tramvies de la Diagonal amb uns sistema potent (tramvia o bus 
elèctric). l

Fins aquí les propostes per al barri, més o menys con-
cretes, que hem pogut recollir dels partits. Si algú té 
més informació (publicada abans de les eleccions), que 
ens ho faci arribar, si us plau. Amb tot plegat hem d’in-
tentar que, malgrat les circumstàncies, aquest mandat 
sigui molt profitós per al barri, la ciutat i la justícia 
social. Ens ajudes? (Ja saps on som).

Propostes dels partits per al barri a les municipals
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En el número de febrer d’aquest But-
lletí ja es va fer una descripció general 
del que és i el que representa l’Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió 
(TTIP). A causa de la influència trans-
cendental que pot tenir aquest acord en 
el nostre futur i en el de les següents 
generacions si s’aprova, creiem que 
cal aprofundir en els efectes que aquest 
tractat pot tenir en diferents aspectes de 
la nostra vida diària, com poden ser els 
drets laborals, el medi ambient, els ser-
veis públics o la sobirania alimentària, 
però també en la pròpia independència 
dels estats, temes que anirem ampliant 
en successius lliuraments.
Però, ¿sabem realment com s’està ges-
tant aquest tractat? Aquest és un dels 
punts que hauria de fer-nos sospitar 
que alguna cosa no va pel bon camí, 
com molt bé diu el premi Nobel d’eco-
nomia Joseph Stiglitz.

Des que al juliol de 2013 van començar 
formalment les negociacions entre els 
EUA i la Comissió Europea (que cal re-
cordar que no és un organisme triat de-
mocràticament), poc se n’ha sabut, dels 
acords aconseguits, i fins i tot el mandat 
dels negociadors és confidencial.
Els eurodiputats del Parlament euro-
peu, aquests sí, triats democràticament, 
poden accedir a una misteriosa sala de 
lectura després de passar per una sèrie 
d’estrictes controls on han de deixar 
totes les seves pertinences, incloent-hi, 
per descomptat, bolígrafs, telèfons mò-
bils, càmeres, carteres i qualsevol altre 
aparell electrònic. Tenint en compte la 
quantitat ingent de documentació que 
genera setmanalment la negociació 
d’aquest tractat, resulta impossible que 
els eurodiputats puguin controlar tots 
els seus aspectes.
Però també se sap que solament estan 
disponibles els documents que encara 
no han estat aprovats pels Estats Units 
i que part dels informes s’eliminen de 
la documentació a la qual poden acce-
dir els eurodiputats.
Però no solament això, el negociador 
europeu ha assegurat que, a més, tots 
els documents relacionats amb aques-
tes negociacions seguiran ocults durant 
30 anys després de la seva signatura.
El que es busca amb el TTIP no és 
suprimir les barreres comercials tari-

fàries, que ja són baixes, sinó les nor-
matives, per harmonitzar dues legis-
lacions diferents, com són la d’EUA 
i la de la Unió Europea, però aquesta 
harmonització es farà a la baixa en de-
triment dels drets dels europeus, ja que 
la legislació americana és més laxa en 
molts aspectes.
La proposta que està darrere del TTIP 
diu que a més creixement més benes-
tar, la qual cosa és falsa. Com a pro-
va, el cas d’Espanya: és perfectament 
possible créixer sense crear ocupació, i 
encara menys de qualitat.
Per a la seva aprovació ha de passar 
pel Consell d’Europa, després pel Par-
lament Europeu i pels 28 països de la 
UE. Però se sotmetrà a votació amb la 
condició de mantenir el text acordat in-
alterable, no es pot canviar gens. L’úni-
ca resposta possible en aquesta votació 
serà sí o no. Hi ha països que diran que 
no, com Grècia, que així ho ha anunciat. 
N’hi ha uns altres, com Àustria i Alema-
nya, en els quals l’oposició és molt forta 
i hi ha un debat públic seriós. I després, 
països com Espanya, que actuen davant 
del TTIP merament com a bens.
Com a colofó, en aquest lliurament 
hem d’esmentar els partits de l’Estat 
Espanyol que recolzen la signatura 
d’aquest tractat, perquè sapiguem a 
qui votem: PP, PSOE, CiU, PNB, C’s 
i UPyD. l

TTIP : extremadament perillós 
per a tu i per a la democràcia
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El Comitè de Prevenció de Parcs i 
Jardins i la Federació d’Associaci-

ons de Veïns de Barcelona van convo-
car una roda de premsa per traslladar 
la petició que Barcelona esdevingui la 
primera gran ciutat europea a prohibir 
la utilització del glifosat -recentment 
qualificat de “probable carcinogen” 
per l’OMS- en les tasques de jardineria 
que es desenvolupen a la ciutat. 
El passat mes de març es feia pública la 
notícia que l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), havia decidit inclou-
re el glifosat a la llista de “probables 
carcinògens” arran de les conclusions 
d’un estudi desenvolupat per científics 
d’11 països a partir de dades recolli-
des a Canadà, Suècia i els EUA. És la 
primera vegada que l’OMS admet la 
perillositat d’aquest principi actiu de-
senvolupat per la multinacional nord-
americana Monsanto l’any 1969 i que 
actualment podem trobar en centenars 
de productes de jardineria, incloent-hi 
el popular RoudUp, l’herbicida més 
utilitzat del món. Sobre els riscs del gli-
fosat i, particularment, de l’exposició 
al RoundUp, l’OMS ha trigat dècades a 
pronunciar-se malgrat el col·lectiu mè-
dic, científic i ecologista que fa molt 
de temps que alerta sobre la vinculació 

GLIFOSAT... NO, GRÀCIES!!!
entre aquest principi actiu i els greus 
problemes de salut com ara disfunci-
ons hormonals, problemes renals, di-
verses formes de càncer i una major 
ràtio de parts prematurs en poblacions 
exposades a productes herbicides que 
contenen la creació de Monsanto.
Està previst fer una petició formal a 
l’Ajuntament per demanar la prohibi-
ció immediata de la utilització de l’her-
bicida glifosat en compliment del prin-
cipi de precaució que ha de prevaldre 
per sobre de qualsevol altra conside-
ració davant l’evidència científica de 
risc per a la salut de les persones que 
desenvolupen tasques de manteniment 
i jardineria, així com per al conjunt de 
la ciutadania. Malgrat que la normativa 
inclou l’obligació d’acomplir l’esmen-
tat protocol d’avís i senyalització, el 
Comitè constata que aquest sovint no 
es respecta, posant en risc la salut de 
la població exposada als productes em-
prats en aquest tipus d’operativa. 
Els professionals de la jardineria muni-
cipal i la ciutadania -representada per 
la FAVB- demanaran a l’Ajuntament 
un compromís ferm i real amb un nou 
model de jardineria pública a la ciutat 
de Barcelona, que desterri l’ús de pro-
ductes químics perillosos per a la salut 

de les persones, com el glifosat, i es 
fonamenti exclusivament en criteris de 
sostenibilitat, amb l’objectiu de substi-
tuir els plaguicides de síntesi que s’uti-
litzen actualment per altres tècniques 
de lluita biològica respectuoses amb 
el medi i la salut de les persones, tal i 
com ja han fet, per exemple, municipis 
com ara Mataró. 

Resum de peticions:
• Prohibició definitiva del glifosat, 

probable carcinogen segons l’OMS, 
als parcs, jardins i zones verdes de 
Barcelona.

• Respecte per part de l’autoritat mu-
nicipal i la direcció de Parcs i Jardins 
a l’obligació de preavisar la població 
amb 8 dies d’antelació sobre la rea-
lització de tasques de cura i mante-
niment que incloguin la utilització 
d’herbicides i altres productes fitosa-
nitaris.

• Informació acurada i puntual als i les 
delegades de prevenció sobre tots els 
detalls relacionats amb la realització 
d’operacions per part del personal de 
Parcs i Jardins i empreses subcon-
tractades on intervinguin productes 
fitosanitaris potencialment perillosos.

• Compromís públic per part de l’alcal-
dia i les candidatures que concorren a 
les properes eleccions municipals per 
un model de jardineria pública fona-
mentada en criteris de sostenibilitat 
ambiental. l

Roda de premsa de Comitè Parcs i 
Jardins i la FAVB denunciant la 

utilització del glifosat a Barcelona
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El Casal Tramuntana tanca
El Casal Tramuntana, vinculat a grups 
d’extrema dreta i d’ideologia neofei-
xista, ha anunciat que tanca. En un 
comunicat, els responsables de l’en-
titat diuen que ha estat una decisió 
“consensuada i meditada” i que s’ha 
“acabat una etapa”. “Després de tres 
anys i mig de lluita costant el Casal 
Tramuntana ha decidit cessar la seva 
activitat a finals d’aquest mes”, han 
indicat. El centre estava situat des del 
juliol passat al carrer Alcalá de Gua-
daira, al barri de Sant Martí de Pro-
vençals, després que la pressió veïnal 
i els moviments antifeixistes hagues-
sin aconseguit que tanquessin el local 
del carrer de la Independència, obert 
el gener del 2012, no gaire lluny i en 
el mateix districte de Sant Martí.

“Són diversos els factors que ens han 
portat a aquesta decisió, però el prin-
cipal es basa fonamentalment en la 
sensació que s’està acabant una etapa 
i que se n’ha d’iniciar una de nova. 
Comença una nova etapa i emergiran 
nous i grans projectes”, han assegu-
rat des del Casal Tramuntana. “Tan-
quem les nostres portes, sí, però la 
lluita continua”, han conclòs des del 
centre neofeixista, impulsat per mem-

bres de PxC, Democracia Nacional o 
el MSR. La Plataforma Unitat Contra 
el Feixisme i el Racisme ha estat un 
dels principals combatents del Casal 

Tramuntana –l’última ocasió, en una 
manifestació el 21 de març– i en un 
breu comunicat ha celebrat el tanca-
ment del “centre nazi”. l
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Loteria

PODEM ESTAR ATURATS O PARATS

Si tu vols... pots!!   

Racó del català

és una aturada. I no fa pas gaires dies hi va haver una atu-
rada general dels trens de Rodalies, oi?

Finalment, tots sabem que l’atur està baixant!

I tot això per arribar fins aquí: SI US PLAU, NO DIEU 
MAI MÉS QUE HI HA PARO! Perquè el paro en català no 
existeix. l

Què volem dir amb això? Doncs que aturat i parat són 
sinònims, és a dir, tenen el mateix significat i, per tant, 
ambdues expressions són vàlides per expressar la mateixa 
cosa: algú sense feina és un/a aturat/da o un/a parat/da. 
Igualment, aturem el cotxe o parem el cotxe, tant se val.

Però molt de compte quan ens referim al fet, per exemple, 
d’aturar la feina per una convocatòria de vaga, perquè això 

LA ROSA BLAVA

Aquesta rosa és blava

i no desentona amb la resta del jardí

que són vermelles, roses, blanques

i totes tenen las fulles de setí.

Aquella és blava i tu ets com ets

i tens un lloc en aquest món

aquí sense frustrar-te i competint

amb tots els colors

que al costat et posen

trobaràs a molts que entren i miren

et veuran a tu que sent diferent

la més harmoniosa del jardí.

La vida és així.

 SISET Narcís Aragall octubre 2014
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Racó de veïns i veïnes

“L’Assemblea de Joves del Clot-Camp de l’Arpa és un col-
lectiu obert a joves del barri amb l’objectiu de lluitar per un 
barri al servei de les veïnes i veïns a través de l’organització 
assembleària i la implicació directa en els moviments socials 
creant consciència social i política. 

Assemblea de joves de Clot 
Camp de l’Arpa 

Omple aquesta butlleta i fes-la arribar al carrer Sibèlius, 3, 08026 Barcelona. 

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS TITULAR

ADREÇA ENTITAT

ADREÇA OFICINA

POBLACIÓ

ENTITAT OFICINA D.C. NÚMERO DE COMPTEDATA DE NEIXAMENT D.N.I

CODI POSTAL

DATA

CODI POSTAL

Els prego que m’inscriguin com a soci 
o sòcia a l’Associació de Veïns i Veïnes 
del Clot -Camp de l’Arpa. 
Quota: 24€ al 2015, si estàs a l’atur 0 €

Associació de Veïns i Veïnes 
del Clot-Camp de l’Arpa

c/ Sibelius, 3 - 08026 Barcelona - Tel. 93 232 46 10

FIRMA

TELÈFONS

POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

PROFESSIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

Som una assemblea independent, sense afiliació a cap orga-
nització o entitat, un front de masses de caràcter juvenil, tot 
i que els membres de l’assemblea poden formar part d’altres 
organitzacions i entitats.

UN BARRI DELS VEÏNS/ES I PELS VEÏNS i VEÏNES!

Per a més informació contacteu amb l ‘Associació de Veïns i 
Veïnes de Clot camp de l’Arpa. l 
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