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La mediocritat

8

Si avui en dia haguéssim de buscar una parau-
la per definir la situació política i social que 

ens envolta, sens dubte una que s’ajustaria molt 
a aquesta realitat seria mediocritat.

Mediocritat en tenim a Catalunya, amb uns po-
lítics que governen (potser hauríem de dir des-
governen?) fa gairebé cinc anys amb l’exclusiu 
objectiu de mantenir-se al poder i retallar ser-
veis, encara que això pugui significar la desfeta 
del país que tant pregonen defensar, perquè el 
país -no ho oblidem- no és la terra i les coses que 
hi ha en un espai determinat, són els ciutadans/
es que viuen dintre d’aquest espai o territori. 
Mediocritat en tenim en els que fent d’oposició 
-una part d’aquesta ha fet a la vegada d’oposi-
ció i de govern, es denomina d’esquerres però 
sosté a la oligarquia- no saben, o no volen saber, 
il·lusionar el poble amb altres polítiques i amb 
altres pràctiques, noves i ètiques, que trenquin 
d’una vegada el marasme general que patim.

Mediocritat en tenim a Espanya, amb un govern 
que, cavalcant a sobre del monstre de la majoria 
absoluta -i amb un President de plasma-, es dedi-
ca principalment a desmuntar l’estat de dret, sen-
se parar-se un moment a veure el dany present i 
futur que se’n deriva, ni el pou sense sortida en 
què ens està ficant, o les hipoteques de tot plegat 
que haurem de pagar. Mediocritat a l’oposició 
del Parlament espanyol -amb propostes com la 
de portaré el Senat a Barcelona mentre el poble 
està demanant que se suprimeixi- que, el mateix 
que a casa nostra, no té cap proposta ni cap pro-

jecte de futur que il·lusioni la gent i recuperi el 
prestigi institucional totalment enfonsat.

Mediocritat en tenim a l’opulenta Unió Europea, 
construïda d’esquena a la gent i totalment do-
blegada al capitalisme rampant. Incapaç de fer 
front a la crisi actual de la immigració -en part 
creada per ella mateixa-, ni a la crisi econòmica 
que patim fa sis anys i que està causant verda-
ders desastres humans en els països del sud. Una 
Europa que només es posa d’acord en la presa 
de decisions econòmiques favorables a les en-
titats financeres, i que deixa els seus ciutadans 
totalment desprotegits. Una Europa que governa 
d’esquena a la gent. 

I el pitjor de tot plegat és que aquesta mediocri-
tat es troba instal·lada en una part molt impor-
tant de la mateixa societat, tant pel que fa als 
ciutadans normals i corrents, com en els grups 
d’intel·lectuals amb capacitat de crear opinió i 
de provocar un gir social tan necessari. Una so-
cietat asseguda davant el televisor, consumista i 
alienada, que aborda els seus problemes indivi-
duals immediats, però que no treballa de forma 
organitzada i col·lectiva. Una societat que es 
deixa instrumentalitzar o enlluernar, moltes ve-
gades sense demanar arguments i raons de tot 
plegat, i que es mostra incapaç d’organitzar-se 
i lluitar pels drets que dia a dia li estan arrabas-
sant. Uns drets pels que molts s’hi van deixar la 
vida! 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. l
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L’Equip d’Atenció Primària Encants està situat a la 5a planta 
del CAP Maragall, al Pg. de Maragall, 52-54. Aquí convi-

vim amb uns altres tres equips, la línia pediàtrica, i l’atenció 
especialitzada. 

Creiem important que la comunitat de la nostra àrea d’influèn-
cia ens conegui i tingui informació de qui som i què fem, per tal  
que ens demanin ajuda segons les seves necessitats.

Som onze metges, onze infermeres, vuit administratius, una 
odontòloga, una treballadora social, una gestora de casos i dues 
auxiliars d’infermeria. Part de la nostra organització són les 
Unitats Bàsiques Assistencials (UBA3) formades per metge, 
infermera i administratiu. Atenem els problemes de salut de la 
població assignada major de 15 anys, ja siguin malalties agudes 
o cròniques, amb caràcter ordinari o urgent, tant a la consulta 
com al domicili, des d’una vessant biopsicosocial. 

A més de l’atenció i seguiment a la consulta, desenvolupem al-
tres activitats, com la prevenció de malalties i la promoció de la 
salut, l’educació sanitària, programes de seguiment de  la salut  
com el de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) 
o la Insuficiència Cardíaca (IC), i activitats comunitàries com 
el grup de Pacient Expert en diferents malalties (MPOC, IC, 
Diabetis, Deshabituació tabàquica), i el grup d’Activitat Física i 
el d’Ansietat. Dins de la nostra cartera de serveis, també oferim 
Crioteràpia, Cirurgia Menor, Espirometries... 

L’Atenció Primària és la porta d’entrada al sistema sanitari i 
l’eix vertebrador. És l’instrument bàsic d’una atenció global, 

integral i propera a les persones. L’evidència ens diu que un sis-
tema eficient passa per una atenció primària de qualitat, però la 
realitat ens demostra que ha estat la més afectada per les retalla-
des pressupostàries, degradant-se  en gran mida la qualitat assis-
tencial. La massificació i deteriorament dels serveis d’urgències 
és ja constant al haver-se convertit en la vàlvula de fuita de les 
ineficàcies de l’Atenció Primària i l’ Especialitzada.

1.Criteris fonamentals que volem defensar en l’àmbit de  l’Aten-
ció Primària en qualitat d’usuaris/es i al mateix temps  garants 
del sistema:
- Accessibilitat: amb equitat i qualitat, sense barreres ni discrimi-

nacions. Per a tothom, en funció de les seves necessitats. Que si-
gui la veritable porta d’entrada al sistema i que des de l’atenció 
primària es coordinin els recursos i guiïn als pacients.

- Integral: Amb una visió global de les persones i de la comunitat. 
Que tingui en compte les condicions socials i culturals, que tin-

Equip d’Atenció Primària Encants 

Manifest en defensa de l’atenció primària

Autoria: M
olt bèstia

L’odontòloga fa revisions bucodentals, ensenya a mantenir una 
bona higiene dental, tracta les infeccions i/o lesions bucals, i 
realitza les extraccions dentals necessàries. 

La treballadora social realitza el diagnòstic social tant a nivell 
individual com comunitari, per tal de dur a terme l’elaboració 
de plans d’intervenció que passen per informar, assessorar, re-
colzar i tramitar els recursos socials més adequats.

Els professionals administratius són els encarregats de la co-
ordinació assistencial amb la seva població de referència, així 
com de les tasques informatives i burocràtiques, per facilitar 
l’accessibilitat a l’equip.

Per accedir als nostres serveis heu de demanar cita prèvia:
Per Internet: www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
Per telèfon: 933298901 / 902111444
Presencialment: taulell de la 5a planta

Si us trobeu malament i no podeu esperar a la data de cita prèvia 
ens heu de trucar al telèfon 934462955, tant per a atenció do-
miciliària com per a visita espontània al centre. Durant la nit i 
els dies festius, podeu dirigir-vos al CUAP Dos de Maig (c. Dos 
de Maig cantonada Indústria). Per a urgències vitals i/o atenció 
domiciliària nocturna heu de trucar al 112. l

gui l’actitud, les eines 
i el temps necessaris 
per poder escoltar i 
entendre les persones 
i els seus problemes i 
ajudar-les a buscar les 
solucions més sanes.

- Resolutiva: L’Aten-
ció Primària ha de 
resoldre la majoria 
de patologies i ne-
cessitats de salut dels 
nostres veïns i veïnes, 
amb prevenció, pro-
moció de salut, diag-
nòstic, tractaments i 
rehabilitació. També 
ha de saber quan no cal un fàrmac o una prova, ha de fer un us 
raonable i equitatiu dels recursos.

/aquest text continua a l’altra plana 
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- Continuada i longitudinal: Atendre durant tota la vida a 
les persones de la nostra comunitat, les nostres famílies, els 
nens, avis; etc  en les diferents etapes vitals i en els diferents 
problemes de salut. Sempre que sigui possible volem ser 
atesos pel mateix metge, la mateixa infermera i la mateixa 
administrativa... La continuïtat en el lloc de treball i l’atenció 
fomenta la confiança i l’efecte terapèutic.

- Activa i treball en equip: No esperar a la malaltia, ser pro 
activa en prevenció i promoció de salut. Treball coordinat en 
equip de metge, infermera, treball social, administratius sa-
nitaris, salut mental. Però també ha de capacitar les persones 
a resoldre els seus problemes i a prendre decisions.

- Comunitària i participativa: Fer front als problemes de 
salut de la comunitat en el nostre territori (detecció i treball 
dels determinants de la salut) amb la comunitat i amb parti-
cipació real en el sistema i en la seva salut. Fins ara la parti-
cipació ciutadana en matèria sanitària s’ ha portat a terme de 
forma vertical, concebuda aquesta com un complement de 
decisions ja preses i no com una part essencial en el disseny 
i funcionament dels serveis.

- Coordinació amb altres serveis a les persones del territo-
ri: Facilitadora de l’organització dels serveis al voltant de les 
necessitats en salut de les persones, amb criteris de proximi-
tat, resolució i seguretat en l’atenció. Evitant desplaçaments, 
rederivacions i demores en la resolució (subsanació) global 
dels problemes de salut.

Demandes des de les entitats:
- Qualitat en la visita mèdica i infermera amb temps suficient per 

atendre adequadament i valorar amb els pacients les seves ne-
cessitats i les millors solucions. 

- Ocupació de totes les places vacants per jubilacions, incloses 
les previstes en el 2015. Adequació d’aquestes a les neces-
sitats reals.

- Cobertura de suplències en mesos vacacionals i baixes de 
llarga durada. 

- Revisió dels ràtios: metge/sa, infermer/ra, treballadora social, 
psicòlogues, etc., en funció de: edat de la població, morbiditat 
i indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.

- La sol·licitud de visita programada, per iniciativa del ciutadà, 
pel metge/sa, infermer/a de referència en el CAP, no pot de-
morar més de 48 h.

- Accés al propi metge de referència, en visita espontània (urgent).
- Provisió d’atenció domiciliària pels professionals habituals de 

les persones. Volem que el seguiment de visites a domicili, 
a la cronicitat, malalt fràgil complex, es facin pels metges/
es, infermers/res de referència. No a equips específics per a 
l’atenció domiciliària,  no a l’externalització.

- No a la dispersió i a la segmentació en l’atenció per patologies.
- Reobertura  de l’atenció continuada en el  CAP Guineueta.
- Recuperació del pressupost i personal dels equips al nivell del 

2010 i si és necessari, partida pressupostària extraordinària es-
tablint les prioritats. l
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La Marea Pensionista porta des de 2013 lluitant contra la congelació de les pensions. El 
seu portaveu, Domicià Sandoval, recorda que és un problema que afecta tota la societat i 
anuncia noves mobilitzacions de la plataforma per a aquesta tardor.

“Hem de fer entendre als joves 
que la pensió no és un regal” 

 Extret d’EL País 2015.07.25

La Marea Pensionista es va constituir 
a Barcelona el 2013. Dos anys després 
segueixen sent vigents les seves rei-
vindicacions?

• Estem en un moment crucial. El di-
lluns 13 de juliol ens vam reunir a Ma-
drid amb representants de plataformes 
similars de vuit comunitats autònomes 
per presentar a finals de setembre o 
principis d’octubre el programa de 
mobilitzacions de la Marea Pensionis-
ta de cara a aquesta tardor. L’objectiu 
és fer-ho de forma coordinada a nivell 
estatal tot i que ja sabem que els ju-
bilats són molt difícils de mobilitzar. 
Molts tenen molta por a perdre la 
pensió o tenen limitacions per raó de 
salut, per exemple. De totes maneres 
confio que això començarà a canviar 
quan l’IPC comenci a pujar i les seves 
pensions es mantinguin en el 0,25.

Per què diu també que a partir de 
2019 serà encara pitjor?

• Perquè a l’any 2019 entrarà en vigor 
la clàusula d’estabilitat aprovada en 
l’última reforma del govern Rajoy 
que introdueix per primera vegada un 
element nou a l’hora de reconèixer la 
pensió que li correspon al treballador: 
l’esperança de vida. Això fins ara no 
es tenia en compte. Fins ara t’incorpo-
raves al sistema a partir dels 65 anys 
i en funció dels anys cotitzats et cal-
culaven la base reguladora. A partir de 
2019, l’esperança de vida de la socie-
tat serà un dels factors més importants 
per fixar el criteri de la pensió. Ara 
l’esperança de vida a Espanya es con-

sidera que està al voltant dels 85 anys 
per a les dones i dels 83 per als homes.

Les dones viuen més. Això vol dir que 
seran les més perjudicades a l’hora 
de calcular les seves pensions?

• Efectivament. I això ja és un argument 
de pes per rebutjar la mesura del go-
vern Rajoy perquè és anticonstitucio-
nal. La Constitució no permet discri-
minacions per raons de gènere.

És per aquesta raó que s’han mobi-
litzat ara i no quan Felipe González 
va començar amb les seves reformes?

• Des de fa quaranta anys que sentim a 
dir que el sistema públic de pensions 
és insostenible i això és mentida. El 
que passa és que sobre aquest siste-
ma públic de pensions hi ha moltes 
pressions. La raó principal de les 
mobilitzacions actuals és la congela-
ció de les pensions a partir del 2012. 
Zapatero ja va introduir la jubilació 
progressiva fins als 67 anys, però Ra-
joy va ser pitjor perquè va incomplir 
una de les seves promeses electorals 
estrella: va dir que no tocaria les pen-
sions i al novembre les va congelar 
quan l’IPC havia pujat un 2,9%. Això 
va provocar les primeres demandes 
de la mà del Col·lectiu Ronda. La 
meva demanda va ser la primera. Ens 
mobilitzem per aturar-ho perquè no-
saltres no ens creiem que el sistema 
públic de pensions sigui insostenible. 
L’exemple és que fins al 2011 el fons 
de reserva del sistema seguia creixent 
fins als 70.000 milions d’euros. Ara 

el fons de reserva està en uns 38.000 
milions d’euros.

Per què aquesta disminució?

• D’una banda pressiona la reforma la-
boral de Rajoy. El sistema públic de 
pensions espanyol és de repartiment: 
els que treballen cotitzen per als que 
cobren. En aprovar la reforma laboral, 
els contractes han passat de ser fixos 
a ser temporals, de salaris dignes hem 
passat a salaris de misèria ... En dismi-
nuir les cotitzacions per aquesta pre-
carietat, el sistema se n’ha ressentit i 
el govern ha hagut de recórrer al fons 
per servei. L’altre factor que pressiona 
sobre el sistema són els bancs. Sempre 
estan demanant al govern de torn que 
introdueixi mesures fiscals perquè aug-
mentin les contribucions dels ciutadans 
als sistemes privats de pensions. La 
pregunta és: com pretenen que els ciu-
tadans tinguin plans de pensions privats 
amb els sous de misèria que s’estan pa-
gant? ¿I amb quines garanties? Perquè 
tenim els exemples de Xile o d’Estats 
Units, on aquests sistemes han fet falli-
da i han obligat a molts jubilats a tornar 
a treballar amb 75 anys perquè no tenen 
prou ingressos per viure.

Vostè argumenta que les retallades de 
les pensions tenen una raó política, no 
econòmica. No obstant això, el discurs 
oficial que diu que el sistema és insos-
tenible ha arrelat a les noves genera-
cions. Com es pot lluitar contra això?

• El discurs ha calat, lamentablement, 
però si es lluita es pot revertir la situ-
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ació. El que és un contrasentit és que 
l’Estat faciliti via impositiva l’obertu-
ra de plans de pensions privats i digui 
al mateix temps que no hi ha diners 
per pagar les pensions. O que faciliti 
als empresaris tarifes planes de 100 
euros quan tothom sap que fent això 
es minven les cotitzacions socials. 
Després hi ha un tercer argument: per 
què les pensions han de venir només 
de les cotitzacions socials? Per què 
les pensions no contributives es fi-
nancen amb el sistema de la Seguretat 
Social? Si són no contributives, per 
què no les financen els pressupostos 
de l’Estat? No es mantenen la Casa 
Reial, l’Església Catòlica i l’Exèr-
cit amb els pressupostos generals de 
l’Estat? Doncs amb més motiu s’han 
de mantenir les pensions.

Vostès sostenen que hi ha un milió de 
famílies que malviuen només de la 
pensió dels avis.

• És cert. No vull ni pensar què passaria 
si això s’acabés. A Espanya hi ha uns 
nou milions de jubilats i la pensió mit-
jana és d’uns 900 euros.

I en aquest escenari de congelació, 
¿quin perfil de pensionista és el que 
surt més perjudicat?

•Tots surten perjudicats, però les pensi-
ons de viduïtat encara més.

Insisteix que cal implicar els joves 
en la lluita de la Marea Pensionista, 
convèncer-los que no és una protesta 
d’un grup de jubilats que es queixen 
de les seves pensions congelades. Com 
aconseguir que facin seves les reivin-
dicacions quan estan cobrant sous 
miserables o no troben feina?

• Hem de fer entendre als joves que la 
pensió no és un regal, és un dret ad-
quirit després de molts anys cotitzant.

La plataforma exigeix que les pensi-
ons s’actualitzin amb l’IPC, que es 
restableixi l’edat de jubilació als 65 
anys i que les jubilacions no baixin 

dels mil euros. Creu que són reivin-
dicacions realistes en època de crisi?

• Nosaltres creiem que sí. Estem en 
any d’eleccions i els jubilats sempre 
han estat un col·lectiu prioritari per 
als partits. Nosaltres esperem fer fora 
Rajoy perquè qui decideix sobre les 
pensions és el govern de Madrid. Per 
això demanarem als jubilats que votin 
formacions que defensin el sistema 
públic de pensions. A nivell munici-
pal també es poden prendre decisions 
que ens ajudin, com, per exemple, 
abaixar impostos locals o establir 
ajudes per poder pagar el rebut de la 
llum. Tot ajuda. l

El líder català dels pensionistes vol mobilitzar la societat en la seva lluita / ENRIC CATALÀ

7novembre 2015

Pensions



Fa unes setmanes, va saltar a les panta-
lles dels nostres televisors el drama de 
l’arribada a Europa de refugiats de Síria 
i altres països del Pròxim Orient. Des 
de la comoditat de les nostres llars hem 
vist com havien d’anar sortejant els dife-
rents obstacles geogràfics i humans que 
s’anaven interposant en el seu camí, com 
creuar mars i estrets en barques poc se-
gures, que provoquen víctimes, la imatge 
de les quals romandrà per sempre en la 
nostra memòria, caminar a peu llargues 
distàncies per creuar diferents països, 
sortejar filats i barreres policials. Els que 
s’ho poden permetre paguen quantitats 
molt elevades a les màfies, que sempre 
s’aprofiten de les desgràcies dels altres.

La crisi de la població refugiada
Realment no fa falta molta imaginació 
per comprendre els motius que impul-
sen aquesta gent a enfrontar-se a aquests 
contratemps, fugen d’un perill molt més 
gran: guerra, gana, malalties i mort.

No entrarem, aquí i ara, en les causes 
d’aquest drama. El Pròxim Orient és un 
camp de batalla on es dirimeixen inte-
ressos molt dispars i inconfessables, que 
haurien d’avergonyir-nos, als ciutadans 
d’Europa. La Unió Europea, juntament 
amb EUA, és responsable de la major 
part de les sagnies que es produeixen en 
aquests països, i ara tanca les portes a 
les persones que fugen d’aquell infern. 
Tinguem en compte que aquestes perso-

nes que demanen asil suposen solament 
el 0,027% de la població de la UE.

Un altre efecte secundari que s’està pro-
duint és l’increment del racisme, la dis-
criminació i la violació de drets humans 
en diversos països.

Hem vist com els governs europeus es-
tan tenint una reacció lenta i mesquina 
a l’hora d’organitzar l’acolliment de 
refugiats. Una vegada més, és la mos-
tra que la Unió Europea és inoperant 
en qüestions polítiques, no deixa de ser 
més que una unió mercantil i mone-
tària, com s’ha demostrat en la forma 
d’afrontar la crisi grega, solament me-
sures econòmiques, cap mesura políti-
ca. És aquesta l’Europa que volem? El 
govern espanyol es va negar al principi 
a acollir cap refugiat, però després va 
canviar d’opinió.

Davant d’aquesta inoperància dels go-
verns, s’han multiplicat les iniciatives 
per part de particulars per acollir a les 
seves cases aquests refugiats. Quines 
organitzacions es dediquen a aquesta 
tasca?, quins passos hem de donar per 
acollir o ajudar els refugiats?.

Ja que no existeix un programa per co-
ordinar les iniciatives privades que van 
sorgint i distribuir els sol·licitants d’asil 
en habitatges particulars, el primer que 
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podem fer és posar-nos en contacte amb 
alguna de les organitzacions especia-
litzades en l’acolliment de refugiats, 
com l’agència de l’ONU, ACNUR, o la 
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CCAR). A través d’elles podem conèi-
xer la situació dels refugiats i quants 
són els que necessiten ser acollits per no 
tenir cabuda en els centres d’aquestes 
organitzacions.

Des del punt de vista legal, els refugiats 
o sol·licitants d’asil estan autoritzats a 
romandre a Espanya mentre s’estudia el 
seu expedient. A més, l’Estat Espanyol 
garanteix 6 mesos d’assistència a qual-
sevol persona la sol·licitud d’asil de la 
qual s’hagi acceptat a tràmit. Des del 
moment en què els refugiats sol·liciten 
l’asil és perfectament legal acollir-los.

Hem de tenir en compte que aquestes 
persones han sofert situacions molt difí-
cils, sobretot els nens, i precisen atenció 
psicològica, per la qual cosa no n’hi ha 
prou amb la bona voluntat.

Una de les iniciatives que més acolli-
ment ha tingut ha estat la de l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau, en proposar la 
creació d’una xarxa de Ciutats-Refugi, 
a la qual s’han unit Madrid i altres grans 
ciutats com València i Còrdova (fins a 
un total de 55 municipis), o comunitats 
autònomes com Navarra, Extremadura, 
Galícia o Castella-Lleó.

En el cas de Barcelona, s’estan canalit-
zant els missatges de col·laboració dels 
ciutadans a través del correu electrònic 
ciutatrefugi@bcn.cat fins que es creï la 

xarxa definitiva Ciutat-Refugi i un re-
gistre de famílies disposades a acollir 
refugiats.

Per la seva banda, la Generalitat ha cre-
at el comitè operatiu d’acolliment a les 
persones refugiades. Un dels seus pro-
jectes és crear un banc de recursos on 
ajuntaments i particulars puguin regis-
trar els mitjans i possibilitats de què dis-
posen. En el cas dels particulars, l’ajuda 
també es pot prestar acompanyant a les 
famílies perquè coneguin el seu nou 
entorn o introduint-les en els costums i 
l’idioma.

Mentre s’engeguen totes aquestes ini-
ciatives, hi ha altres formes de col-
laborar, com fer donacions a ACNUR, 
CCAR i altres organitzacions que treba-
llen sobre el terreny, com la Creu Roja, 
Metges sense Fronteres, UNICEF o 
Save the Children, o amb el voluntariat 
a les organitzacions especialitzades en 
l’atenció a refugiats.

Amb tot, si pensem una mica ens ado-
narem que fa dies que ja no es parla 
d’aquest assumpte en els mitjans de 
comunicació. Per això, una altra forma 
d’ajudar és no oblidar-nos d’aquest dra-
ma i seguir pressionant els nostres go-
verns perquè es posi fi a la dramàtica 
situació als països d’origen i aquesta 
gent pugui tornar a les seves cases, que 
és on en realitat desitgen estar. l
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Us presentem un seguit d’actes i activitats que durem a terme durant la Festa Major i a 
on esteu tots i totes convidats 

Us convidem a visitar L’ EXPOSI-
CIÓ: 40 ANYS  I SEGUIM LLUITANT 
EL BARRI EL FEM TOTS I TOTES.

Amb aquesta exposició fotogràfica 
volem donar a conèixer els  canvis 

que ha experimentat el barri gràcies a les 
lluites veïnals. Aconseguir fer realitat  
Can Miralletes , el Cap Maragall, el Parc 
del Clot, l’escola Farigola; lluitar  pel 
rebut de l ‘aigua … Molts de vosaltres 
heu estat presents en molts d‘aquests fets 
i per aquest motiu l‘exposició vol rendir 
homenatge a totes les veïnes i veïns que 
des de fa 40 anys han estat contribuint a 
fer un barri més digne i millor.  

L´EXPOSICIÓ ESTARÀ OBERTA AL  
NOSTRE LOCAL,  DES DEL DIA 9 
AL  27 DE NOVEMBRE, DE DI-
LLUNS A DIJOUS, DE 18 A 20 H. 

El dia 12 de novembre, a les 19 h, 
es farà una XERRADA-DEBAT 
SOBRE EL MOVIMENT VEÏNAL

Comptarem amb la presència de dife-
rents persones coneixedores d’aquest 
moviment : Andrés Naya, membre de la 
junta de la FAVB i Quim Cervera, soci 
fundador de l’AVV.

UNS CONVIDEM A LA MOSTRA DE 
PUNTES AL COIXÍ

Per als més joves, dir-vos que  les puntes 
al coixí són un art tèxtil que consisteix a 
elaborar unes filigranes fines i comple-
xes a partir de l’ús d’un patró de cartoli-
na, fil, boixets, agulles i un coixí.  

Des de fa molts anys, un grup de dones  
s´han estat reunint a “la soci”  i  s’ha 
de dir que fan autèntiques obres d´art.
Podreu visitar LA MOSTRA ELS 
DIES 11 AL 15 DE NOVEMBRE. 

ELS HORARIS SERAN:

- Dies 11, 12  i 13 (dimecres, dijous i di-
vendres ), de 17 a 20 h. 

- Dies 14 i 15 (dissabte i diumenge), d’11 
a 13 h i de 18 a 20 h.

BENVOLGUDES VEÏNES I VEÏNS,  US FEM 
SABER QUE “LA SOCI” HA FET 40 ANYS!!! 
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Podreu veure també com les puntaires fan 
meravelles amb el coixí i els boixets en 
viu i en directe.  

Des d’aquí volem agrair a la professora 
Conchita la seva feina, la cura, l’esforç 
i la seva perseverança per mantenir viu  
aquest treball artesanal que acaba origi-
nant unes autèntiques obres d´art.  

EL DIA 21 DE NOVEMBRE, A LES 19 
H, AL CENTRE CULTURAL LA FARI-
NERA, CONCERT  D’ANIVERSARI

Aquest concert és un homenatge a les 
sòcies i socis que des de fa molts anys 
estan fent possible que puguem dur a 
terme des de l’Associació, activitats, re-
ivindicacions, actes festius… 

Comptarem amb l’actuació del grup 
musical PETIT COMITÉ, que es va 
crear a principis de 1995. És un grup 
mixt de música, que interpreta a ca-
pella un repertori ple de temes i me-
lodies que han estat i seran sempre 
grans èxits. Si a tot això li afegim una 
excel·lent posada en escena, adaptaci-
ons originals, coreografies diverses i 
unes pinzellades d’humor, convertim 
un concert d’aquesta formació en un 
espectacle únic i irrepetible. 

La nostra presidenta, l’Antònia Bigor-
dà, donarà la benvinguda als assistents.

EN ACABAR EL CONCERT, US CON-
VIDEM A UN PICA-PICA DE FESTA 
MAJOR!   

A LA NOSTRA PARADA A LA FIRA 
BOJA hi trobareu força novetats 

Com cada any, a la Fira Boja d´enguany 
ens  podreu trobar i podreu comprar 
loteria (número 41416´), que “segur 
que aquest any toca”, i també cava 
commemoratiu del nostre aniversari.

Atenció col·leccionistes, veïns, veï-
nes, socis i sòcies, és una edició limi-
tada, amb xapa i  “membret” origi-
nal. I, a més, el cava de les caves Torra 
Parès està de mort!! 

Tenim unes xapes, imants obre-ampo-
lles, que lluiran “súper guapes” a les 
vostres  neveres!

I també, per als amants del nostre But-
lletí, podreu trobar un CD amb la reco-
pilació de tots els butlletins d’aquests 
40 anys. Memòria històrica del nos-
tre barri en versió digital! 

Com cada any,  podreu participar 
a la Fira d’Intercanvi de Joguines 
que enguany organitzaran els amics 
i amigues de l’Assemblea de Joves de 
Clot-Camp de l’ Arpa. 

Divendres 27-N , a les 21 h. 
SOPAR DEL 40 ANIVERSARI. 

Preu: 20 euros. Cal inscripció prèvia 
a secretaria ja que les places són li-
mitades

I per acabar, animar-vos a continuar 
treballant i lluitant pel barri, pels ve-
ïns i per les veïnes, per poder fer pos-
sible el barri que volem, un barri per 
als nostres nens i nenes, per al nostre 
jovent, per als nostres avis i àvies,... 
un barri per a tothom.
 
US NECESSITEM, us esperem cada 
dimarts a “la soci”!!  
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Ja sabeu que la primera fase de la 
zona verda de Ca l’Oliva (Trinxant-

Meridiana) ni és gaire verda ni agra-
da gaire a la gent. Vam fer una reunió 
oberta per parlar d’això el passat 15 de 
juliol, a la qual van acudir unes 25 per-
sones, entre elles membres de l’AFA 
de l’escola Dovella, de l’AMPA de 
l’escola bressol Petit Príncep i del club 
de bitlles del Camp de l’Arpa.

Aquell dia es va fer un llistat de queixes 
i de propostes de millora bastant llarg 
i complet, que a principis de setembre 
hem fet arribar al Districte perquè si-
guin estudiades i es tractin en una reu-
nió amb l’AVV i la comissió que es va 
formar aquell mateix dia 15. 

Les principals propostes 
i reclamacions

Podeu consultar el document com-
plet enviat al Districte al nostre web, 
www.avvclotcampdelarpa.cat, però 
aquí us resumim les més importants:
- Més vegetació, menys espais amb 

paviments durs, gespa i arbustos en 
alguns llocs, més sauló, jardineres, ...

- Posar a nivell les àrees d’activitats i 
d’arbrat per evitar els perillosos salts 
de 30 o 40 cms. que s’hi han fet.

- Segona filera d’arbrat de fulla peren-

ne a la Meridiana, barrera amb arbus-
tos, per aïllar més la zona verda de 
les contaminacions i evitar potencials 
perills, sobretot amb pilotes i nens.

- Fer més grans les àrees de jocs i re-
plantejar la seva situació, posar gron-
xadors per a diferents edats -des dels 
més petits fins als més grans-, ...

- Ampliar els esglaons o eliminar-los, 
cantells del mobiliari urbà més arro-
donits i menys durs. 

- Ampliar l’àrea actual per a gossos i 
obrir-la ja, estudiar  un replantejament 
de la situació de les diferents àrees, 
agilitzar la fase 3 de les obres, ...

- Posar el sauló adequat a l’àrea cen-
tral d’activitats (bitlles, etc.) amb so-
lucions per a un bon desaiguat per-
què no s’emporti el sauló, ...

- Posar les espècies adequades d’ar-
bres (que permetin la visibilitat, que 
facin ombra, etc.) i posar-ne més en 
més llocs.

- Espais i recursos que fomentin les 
activitats de tipus esportiu (ping-
pong, bulder, cistella de bàsquet, 
porteria de futbol, etc.) si hi ha espai 
suficient i no entra en conflicte amb 
altres usos i el veïnat més proper.

- A més d’aquestes propostes, n’hi van 
haver d’altres de més concretes res-
pecte a alguns dels materials que s’hi 
han posat, a sistemes per crear obres, 

etc., i, evidentment la més general, 
manifestada per l’AVV,  que es facin 
les inversions necessàries per poder 
dur a terme en aquest mandat les altres 
dues fases previstes de la zona verda 
(amb aquestes millores ja incorpora-
des) i que aquesta tingui oficialment 
el nom històric de la zona: Ca l’Oliva

A veure si ara ens fan cas

Esperem que el nou regidor s’impliqui 
més en aquest assumpte que l’anterior, 
i aconsegueixi que els arquitectes i ser-
veis tècnics facin més cas de les reivin-
dicacions i propostes veïnals. És una 
llàstima que s’hagi de refer el que s’ha 
fet fa poc, però el més important és que 
al final la zona verda sigui agradable 
(dins de les limitacions insalvables) i 
útil per a molta gent. D’aquest cas tot-
hom n’hauria d’aprendre algunes lli-
çons: hem d’implicar-nos en els temes 
abans que estiguin aprovats i fets, hem 
de ser menys confiats i més actius, hem 
de tenir una visó global i no només del 
que interessa a cadascú.

En propers butlletins informarem de 
com van les coses. Els veïns i veïnes de 
la zona, que estiguin a l’aguait perquè 
possiblement es convoqui alguna reunió 
oberta aviat. l

Les millores 
que reclamem 
a la zona verda 
de Ca l’Oliva
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La immensa manifestació del pas-
sat 11-S ha tingut un efecte “col-

lateral” positiu: ha tornat a posar 
sobre la taula la necessitat de trans-
formar la Meridiana perquè sigui més 
humana i menys barrera dins dels bar-
ris. En el mandat anterior en teoria es 
van començar a fer estudis sobre com 
millorar-la (pensant en tota l’avingu-
da, però sobretot analitzant els llocs 
on fa més de barrera per als barri, a 
les zones de Sant Andreu i Nou Barris, 
on les solucions són més complexes),  

i encara no n’hem vist cap resultat. I 
ara, després de l’11-S, en què les mi-
rades s’han centrat en aquesta avingu-
da “de segona”, les AAVV hem apro-
fitat per fer un manifest reclamant que 
se n’estudiï una transformació global 
que redueixi el trànsit i les contami-
nacions, que es pugui travessar més 
fàcilment (és a dir, que sigui menys 
una barrera dins dels barris), que hi 
augmenti el transport públic, que in-
tegri millor els carrils bici, en defini-
tiva, que sigui més humana, agradable 

i nostra. A l’Ajuntament, també s’ha 
aprovat la formació d’un grup de tre-
ball, en què s’haurien d’integrar les 
AAVV, per tirar endavant els estudis 
previs necessaris. No estem parlant 
d’una actuació immediata important, 
però sí que estem esperançats de cara 
al fet que en pocs anys puguem expe-
rimentar un important salt endavant 
en aquests objectius. Hi treballarem, 
però necessitaríem gent que visqui a 
la Meridiana i que ens ajudi. Us espe-
rem al local de l’AVV. l

Per una 
Meridiana 
més sostenible 
i més nostra
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150 persones els exigeixen 
l’obertura immediata

L’acte per reclamar a l’Ajuntament, 
la Generalitat i els partits un com-

promís clar d’obertura immediata (final 
d’any o principi del 2016) de la resi-
dència-centre de dia va ser un èxit de 
públic, hi van acudir unes 150 persones, 
la majoria gent gran. Altra cosa va ser 
l’assistència dels convidats a parlar. Van 
quedar massa cadires buides a la taula, 
que vam aprofitar perquè alguns dels 
assistents més grans poguessin seure.

La Generalitat no va venir, 
va enviar una noteta

Havíem convidat la Conselleria de Be-
nestar Social a venir a l’acte, però ens va 
fer saber telefònicament que no vindria 
per “problemes d’agenda” i que ens con-
testaria per correu electrònic. En aquesta 
pàgina podeu veure la resposta: que el 
mobiliari estarà col·locat abans de final 
d’any i que l’obertura serà en el primer 
semestre de 2016. Després de tants in-
compliments, de tants endarreriments, 
que ens tornin a repetir aquests terminis i 
“s’oblidin” de contestar-nos  les pregun-
tes que els fèiem, explícitament, per es-
crit, sobre temes molt importants (si serà 
pública de veritat, o sigui no privatitza-
da, tràmits que falten i dates i pressupos-
tos concrets de l’obertura, data de reunió 
per establir conjuntament els criteris de 
l’adjudicació i de gestió participada, 
etc.), doncs no és acceptable! És una res-
posta que no diu res de nou ni aclareix 
els detalls més importants.

L’Ajuntament diu que
 s’hi compromet

Per part de l’Ajuntament, va parlar el 
portaveu del Districte de Sant Martí, 
Francesc Carmona, acompanyat de la 
consellera del barri, Montse Barnils. El 
primer va dir que l’Ajuntament es com-
prometia a col·laborar amb la Genera-
litat per a la ràpida obertura d’aquest 
equipament públic, però que la Conse-
lleria, a final de juliol els va suspendre 

Residència alchemika per a gent gran 

la reunió per parlar-ne i que com que la 
competència és d’ells cal que aconse-
guim que s’asseguin a la taula per ar-
ribar a acords. No va entrar en cap més 
detall sobre tot el que demanàvem en 
l’escrit d’invitació a l’acte, però va que-
dar clar per a tots els assistents que el 
compromís és ferm perquè sigui pública 
i de gestió participada, i que ho és en 
tots els sentits: polític, econòmic, etc. 

Havíem convidat a parlar a les set can-
didatures principals a les eleccions del 
27-S. En teoria havien confirmat l’as-
sistència quatre d’elles, però només 
es van presentar el PSC i la CUP. Pels 
primers va parlar Lluís Ginés, que es 
va comprometre a vehicular iniciatives 
al Parlament perquè la residència es 
pogués obrir ben aviat i amb caràcter 

públic. L’Albert Martin, de la CUP, 
també s’hi va comprometre i va des-
tacar que la gestió no només ha de ser 
pública sinó amb la participació acti-
va i determinant del barri. Una vegada 
constituït el Parlament, intentarem que 
aquests compromisos es concretin en 
mesures efectives i àgils.

Sense residències públiques 
no hi ha nou país digne

El nou Parlament sembla que pretén po-
sar les bases d’un país “nou i millor”. A 
veure si això deixen de ser paraules i es 
concreta, per exemple, en què un equi-
pament públic com aquest, ja acabat i 
tant necessari, s’obri ben aviat i amb una 
gestió pública i transparent. És l’hora de 
passar de les paraules als fets. l
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Via LLiure , 11 de setembre de 2015 

Això sí que es tallar la Meridiana!



Assemblea jove de Clot- Camp de l’Arpa ens informa: 

Som un col·lectiu obert als joves del 
barri, que tenim com a objectiu lluitar 

per un barri al servei dels veïns i veïnes a 
través de l’organització assembleària i la 
implicació directa de tots.

Durant l’estiu hem organitzat una 
campanya sota el lema “Jove precari 
que et quedes al barri”. Aquesta cam-
panya, en què van participar centenars 
de joves, tenia com a objectiu donar al-
ternatives d’oci per a tots aquells que, 
especialment amb la crisi, es veuen 
obligats a passar l’estiu al barri.

Durant els mesos de juliol i agost, vam 
fer cinema a la fresca a la plaça del Mer-
cat  del Clot. En un ambient familiar, es 
van passar les pel·lícules de Mad Max, 
En el nom del pare, El llop de Wall Street 
i Pride. Amb aquestes pel·lícules tractà-
vem de reflectir diferents problemàtiques 
socials i convidar a reflexionar-hi.

Som els vostres veïns i veïnes de la pla-
ça del Mercat del Clot, els que hem posat 
pancartes pels sorolls, vibracions i olors.

Des del primer dia d’obertura 
(24/3/2014) d’aquest negoci (cadena de 
cafeteries), hem patit sorolls, olors i vi-
bracions estructurals, dia i nit (durant els 
7 dies de la setmana), que han afectat la 
nostra salut i... en el nostre pelegrinatge, 
després d’haver intentat dialogar durant 
els dos primers mesos, ens vam veure obli-
gats, en un principi, a trucar a la Guàrdia 
Urbana. Ho vam fer a totes hores, fins i tot 
a les 2 i les 4 de la matinada. Al cap d’uns 
quants mesos vam haver de contractar un 
advocat, un enginyer de so, un arquitecte, 
un pèrit judicial, un notari, generant una 
despesa molt difícil d’afrontar per una co-
munitat de 13 veïns.

Mai ens hem negat, ni ens neguem, a fer 
una sonometria, tant es així que en por-
tem ja 4, amb el resultat que el forn pro-
voca sorolls a dintre de les cases dels ve-
ïns. Tenim informes tècnics i un certificat 

de la Generalitat que ratifica que la pri-
mera sonometria que van fer per obtenir 
la llicència d’obertura no era correcta. 
Del projecte d’obertura d’aquest negoci 
s’han pogut constatar 46 falsedats, entre 
elles l’afirmació que hi havia un sostre 
de 30 cm de ciment que no existeix, ja 
que el que hi ha és una volta catalana 
(això és molt important per a la transmis-
sió dels sorolls). També hi ha constància 
d’alteracions en parets de càrrega. 

15 mesos de tortura per als veïns i cap 
mena d’acció per resoldre-ho! Hi han ha-
gut moltes denúncies, certificats mèdics, 
informes pericials i més de 57signatures 
que ratifiquen els sorolls.

Finalment, al juny del 2015, l’Ajunta-
ment ha requerit un projecte d’insonorit-
zació (15 mesos després). 

L’empresa que ha realitzat aquest projec-
te verifica que no existia cap insonoritza-
ció, i que hi ha 6 fonts de soroll (A, B, C, D, 
E i F) que sobrepassen els límits normatius.

Sí, així de clar! Aquest projecte –con-
tractat i pagat per la mateixa cafeteria-, 
de data 2/7/2015, reconeix que hi ha 6 
fonts de soroll (A, B, C, D, E, i F) que 
sobrepassen els límits normatius.

Però a data 23/10/2015 (19 mesos des-
prés) han procedit a insonoritzar només 
la font de soroll anomenada “A”, una 
actuació que, segons el nostre Pèrit Ju-
dicial, no garanteix la insonorització en 
aquest punt “A”.

Per tant, si ens trobem que en 19 me-
sos han treballat únicament sobre una 
de les 6 fonts de soroll que sobrepassen 
els límits normatius (només l’anomenada 
“A”) i sense garantia d’insonorització, 
els càlculs ens diuen que treballar en les 6 
fonts reconegudes sumaria un total de 114 
mesos (19 mesos x 6 fonts de soroll), és a 
dir, 9 anys i mig de “pedaços”, sense cap 
garantia d’una veritable insonorització . 

Però... quantes dècades ens costarà un 
aïllament correcte? l

El 8 de setembre vam organitzar un 
torneig de futbol gratuït al Parc del 
Clot, que va ser un punt de trobada per 
als joves del barri. Van participar 10 
equips en el torneig i vam passar una 
tarda esportiva, tots junts. Si no hagués 
estat per aquesta activitat no hauríem tin-
gut l’oportunitat de conèixer-nos.

El 21 de setembre, coincidint amb el 
Dia Internacional per la Pau, vam or-
ganitzar una cursa popular de 2,3 km per 
denunciar la barbàrie de la guerra, i amb 
especial emotivitat recordàvem els refu-
giats sirians. L’objectiu d’aquesta cursa 
era incentivar entre els joves del barri un 
oci sa i alternatiu mitjançant un esport, 
lluny de la mercantilització que està vi-
vint aquests darrers anys.

Ara estem treballant per tirar endavant 
una campanya per a aquesta tardor, en 
què tindrem diferents activitats, de les 

quals us volem animar a formar part. Us 
convidem a visitar la pàgina de Facebo-
ok on en les pròximes setmanes anun-
ciarem la calendarització d’activitats 
d’octubre a desembre. Tot sense deixar 
de reclamar l’obertura amb gestió 
pública de l’Alchemika!

Veniu a participar a l’Assemblea de 
Joves del Clot-Camp de l’Arpa, esteu 
tots convidats a les reunions, tots els 
dimarts, a les 21 h, al local de l’Associ-
ació de Veïns i Veïnes! l 
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Biblioteca Camp de l’Arpa

Keegan, Marina. Lo contrario de la soledad. Barcelona: Alpha Decay, 2015

La celebritat de Marina Keegan anava en augment quan, al maig de 2012, es va graduar a 
La Universitat de Yale. Una obra de teatre seva anava a estrenar-se a l’International Fringe 
Festival de Nova York, i tenia un treball esperant-la a la revista The New Yorker. No obstant 
això, cinc dies després de graduar-se, Marina va morir tràgicament en un accident de cotxe. 
Mentre la seva família, amics i companys, trencats de dolor, es reunien per celebrar el seu 
funeral, l’últim article que va escriure per a Yale Daily News, l’inoblidable «El contrari de 
la solitud», es va fer viral i va rebre gairebé un milió i mig de visites. Tot i que només tenia 
22 anys quan va morir, Marina va deixar un valuós tresor en forma de prosa que, com en 
el seu article de capçalera, reflecteix les esperances, les incerteses i les possibilitats de la 
seva generació. l

Julie Maroh. El azul es un color cálido. Madrid: Dibbuks, cop. 2011

Clementine és una adolescent que un dia coneix l’Emma i a partir d’una trobada casual 
tota la seva vida canvia: prioritats, lloc a la família, relació amb els amics i sobretot la seva 
sexualitat.

La Clementine i l’Emma intenten estimar-se malgrat les dificultats socials i dels propis preju-
dicis de la Clementine, i descobrim una història d’amor. El còmic inspirà la pel·lícula d’Ab-
dellatif Ketiche, La vida de Adèle  (Palma d’Or a Cannes 2013), i la novel·la gràfica ha venut 
més de 10.000 exemplars a Espanya i s’ha traduït a 13 idiomes. Còmic molt recomanable i que 
podeu trobar a la biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert. l

Coherence / James Ward Byrkit. EUA, 2014, 89 min.

El debut del director nord-americà Ward Byrkit forma part d’aquell conjunt de pel·lícules de 
pressupost minúscul però d’enorme talent visual i narratiu. Guanyadora del premi al Millor 
Guió al Festival de Sitges, Coherence aborda un dels temes més atractius del cinema fantàstic 
i de ciència-ficció: les paradoxes temporals. I ho fa a partir de l’escassetat de mitjans (un únic 
escenari, 8 personatges i uns pocs objectes), però amb un excel·lent guió, un bon repartiment i 
una efectiva direcció. La reunió per sopar d’un grup d’amics es transforma en un puzle inesperat 
que posa en qüestió la coherència física del nostre món per endinsar-nos en una hàbil espiral 
de desconcert, caos i mecànica quàntica. El director opta per una posada en escena en què els 
personatges es mouen amb total llibertat i la càmera els segueix amb moviments bruscos, zooms 
i abús de primers plans, per dotar la història de versemblança i tensió. A nivell sonor és molt 
destacable la música composta per Kristin Øhrn Dyrud, a base de notes discordants i sorolls 
sintètics que ajuden a alimentar l’atmosfera d’estranyesa i confusió que regna durant el conjunt 
del metratge d’aquesta pel·lícula insòlita i genial. l
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Loteria

Baixar no és el mateix que abaixar… 
ni pujar és el mateix que apujar

Racó del català

Notícies  

que s’ha apujat el pa. O, també, que ha pujat el pa (o el 
preu del pa).

És a dir, qui modifica un preu, apuja o abaixa el preu: és im-
possible que algú pugi o baixi un preu com si fos una escala. 
Però sí que podrem dir que els preus pugen o baixen, perquè 
el que expressem en aquest cas és que hi ha hagut un “movi-
ment” dels preus.

Això mateix ho hem d’aplicar a altres situacions en què es 
poden experimentar canvis de nivell o d’intensitat: engeguem 
l’aire condicionat per abaixar la temperatura ambient, i al 
cap d’una estona la temperatura baixa.

No hem d’abaixar mai el cap, ni deixar que ens pugin al 
damunt! l

A veure si ho podem aclarir:
Qualsevol de nosaltres puja i baixa cada dia… escales, 

per exemple. Pugem al segon pis, o baixem al carrer. També 
pugem i baixem de l’autobús. El concepte de pujar o baixar 
és, en principi, força senzill: pujar o baixar comporta que hi 
hagi un desplaçament, d’algú o d’alguna cosa, en sentit ascen-
dent o descendent. Per tant, també podem baixar la maleta de 
l’altell si hem d’anar de viatge.

Però molt de compte, perquè quan aneu a dormir abaixeu la 
persiana (desplegueu la persiana, no la despengeu i la deixeu 
a terra). Igualment, abaixeu la vista quan us molesta el sol.

I què passa amb els preus? Doncs que quan el forner  aug-
menta el preu del pa, apuja el preu del pa. Aleshores direm 

Sentències favorables als pensionistes

Barcelona diu NO al TTIP 

El passat dia cinc de setembre, el Jutjat Nº 12 de 
Barcelona (després de més de dos anys de lluita), 

va emetre la primera sentència que obliga a pagar, a 
l’Institut de la Seguretat Social, la revalorització de la 
corresponent pensió de l’any 2012 i la seva aplicació en 

els anys següents. Després en va venir una altra, i estem 
segurs que en vindran més, perquè tots sabem que les 
lluites, quan es té raó i no s’abandonen, tard o d’hora 
donen resultats. Només lluitant tindrem més justícia so-
cial i més llibertat. l

El plenari de l’Ajuntament de Barcelona es va posicio-
nar clarament contra el tractat anomenat TTIP perquè 

és una molt greu amenaça als drets socials, democràtics, 
mediambientals i laborals de tots nosaltres. Si no coneixeu 
el que pot representar aquest tractat internacional que pre-
tenen imposar-nos us convidem a buscar-ne informació ja 
que pot ser gravíssim. Ho podríem resumir dient que els 
drets de les grans multinacionals i especuladors internaci-
onals tindrien prioritat en molts aspectes respecte als drets 
dels ciutadans, consumidors i treballadors. No exagerem, 
és així de salvatge. Últimament volen fer veure que estan 
rebaixant algunes de les seves pretensions més agressi-
ves, però no està gens, gens clar. Estigueu a l’aguait per-
què aviat es faran actes informatius i de mobilització. Si 
no volem que el capital mani encara molt més en la nostra 

societat i en la nostra vida cal que espavilem tots ben avi-
at. Si vols més informació:  http://noalttip.blogspot.com.
es/  a http://www.cafeambllet.com/cafeambllet-9-especi-
al-ttip/  o al nostre local. T’esperem. l

<breu>

<breu>

18 novembre 2015



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
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