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Per un 2016 en pau, 
dignitat i llibertat!   

Hem celebrat els 40 i seguim...
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Ja la tenim, la Llei de Transparència

5

El terme “transparència” evoca la propietat que 
tenen determinats materials de deixar passar 
la llum i possibilitar així la visió d’informació 
d’allò que hi ha a l’altre costat. 
En un moment com l’actual, en què la ciutada-
nia patim les conseqüències de la reducció de la 
despesa pública, que afecta la configuració dels 
serveis que rebem de les administracions públi-
ques, és cabdal disposar de tota la informació 
sobre les decisions que es prenen, per poder 
fer-ne una valoració amb informació suficient. 
Els recents escàndols de corrupció i frau han 
servit de catalitzador cap a la demanda d’una 
major transparència. Una regulació que garan-
teixi la transparència, la rendició de comptes i 
l’accés a la informació en poder de les adminis-
tracions és una de les peticions que ha plantejat 
la ciutadania en el marc del moviment 15-M, a 
través de les Associacions de Veïns, etc.
La CNMC -Comisión Nacional de los Merca-
dos y de la Competencia- fixà en 48.000 mili-
ons la factura de la corrupció en la contractació 
pública i considera que aquesta corrupció i la 
falta de competència generen un sobrecost de 
la contractació pública a Espanya equivalent al 
4,5% del PIB. Parlem, per tant, d’un percentat-
ge que supera fins i tot la previsió de dèficit pú-
blic compromesa amb Brussel·les per a aquest 
any 2015 i que està fixada en el 4,2%.
Dit en altres paraules, Espanya podria resoldre 
d’un cop de ploma els desequilibris permanents 
que dessagnen els comptes públics si es dugués 
a terme una política de contractació pública més 
efectiva en el conjunt de l’Administració de l’Es-

tat. Per tant, ja està demostrat: BON GOVERN 
EQUIVAL A NO RETALLADES!
La Comissió Europea afirmà que “la democrà-
cia depèn de la capacitat dels ciutadans per par-
ticipar en el debat públic.” 
A data u de gener de 2016 ja tenim plenament 
en vigor la Llei de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern de Cata-
lunya, en realitat en tenim dues, de lleis, una 
d’estatal i una altra de catalana.
La regulació de la transparència en l’activitat 
pública és un dels pilars bàsics d’aquesta nova 
normativa, la qual ofereix la transparència com 
una obligació a càrrec de l’Administració, i des 
d’un doble vessant:
Per una part, la publicitat activa ha de facilitar 
de manera proactiva, és a dir, sense necessitat 
de sol·licitar-la expressament, la informació 
sobre dades i continguts de diversa naturalesa 
que són referencials respecte de la seva orga-
nització, funcionament, presa de decisions més 
importants i la gestió dels recursos públics.
Per altra part, el dret d’accés és un dret subjec-
tiu per a sol·licitar i obtenir la informació pú-
blica i que es materialitza en una petició ex-
pressa d’una persona a l’Administració, en 
els termes i les condicions regulats per aquesta 
llei, el qual es verifica mitjançant un procedi-
ment específic que intenta garantir al màxim 
possible la seva efectivitat.
L’opacitat és l’entorn preferit per a la corrup-
ció i aquesta reclama encara més invisibilitat. 
El mal govern necessita del secretisme per so-
breviure. l
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Hola, bon dia veïnes i veïns, L’AVV 
ha fet els 40 i per “celebrar-los” 

ens han encarregat el pregó de la Festa 
Major del 2015. Gràcies, és un honor tot 
i que actualment no tenim gaire expe-
riència en això de les coses lúdiques i 
festives. Intentarem estar a l’alçada i us 
volem explicar la història de “la Soci” 
d´una manera especial.... a través de les 
bombolles de sabó:    

“...Fa molts anys... MÉS DE 40... hi ha-
via una nena fent bombolles de sabó a 
la cruïlla del carrer Núria amb Rogent. 
Feia bombolletes mentre mirava distre-
ta el tramvia com passava... Eren temps 
grisos, temps de por, temps de dictadu-
ra i de pobresa, tot i que la nena no ho 
veia,  era massa tendra i tenia massa fei-
na amb les seves bombolletes de sabó...   

..., però la gent gran, alguna gent tot i 
tenir por, ens vàrem organitzar d’ama-
gat per veure com aconseguir millorar 
la vida al clot, al camp de l’Arpa... Als 
primers anys 70 érem una comissió de 
barri que funcionava clandestinament, 
és clar!! Treballàvem per reivindicar 
coses concretes del barri: escoles, zones 
verdes, centres de salut, clavegueres, 
asfaltat,...

Però també es treballava per la lluita 
democràtica antifranquista i catalanista,  
“la Soci” ja era  “política”, tal  i com 
sempre l’hem entès.  

I, com us deia..., la nena va anar crei-
xent, i amb ella, el barri. Les bombolle-
tes de sabó cada cop eren més nombro-
ses i cada vegada s´anaven esclafant 
més fort contra la intolerància, contra 
la repressió, la dictadura, la pobresa i 
la injustícia...” 

Quan el règim ens va legalitzar, al se-
tembre del 75, vàrem continuar amb 
la mateixa línia però ja no ens havíem 
d’amagar, ara ja a cara descoberta. Ja no 
calia amagar-se i així, amb molta lluita, 
molta empenta i molta reivindicació, es 
van anar fent realitat: l’Escola Farigola, 

Pregó de “la Soci”  a la Festa Major 
el Parc del Clot, l’Escola Balmanya, la 
lluita pel rebut de l’aigua, Can Miralle-
tes... i altres placetes per jugar la cana-
lla. 

I no oblidem la lluita per fer front al Pla 
Comarcal franquista i l’especulació que 
l’acompanyava. Ja veieu que això de 
l’especulació no és d´ara, ve de mooo-
oolt lluny.

Però no us penseu que a l’AVV es van 
deixar de banda els aspectes més fes-
tius. NO! Precisament potser els més 
joves no sabeu que una de les vocalies 
més actives un cop legalitzats va ser la 
de Cultura, amb un enfoc molt diferent 
del de la cultura oficial reaccionària i 
de la majoria d’entitats conservado-
res. En aquella època vàrem organitzar 
recitals de cantautors d’esquerres, de 
poesia,... i es van fer els primers balls 
populars organitzats per l’AVV i algu-
nes entitats. 

La gent de “la Soci” va impulsar, jun-
tament amb altres entitats, la primera 
Festa Major, la de l’any 1977, i  també 
vàrem impulsar la creació de la Coor-
dinadora d’Entitats del Clot-Camp de 
l’Arpa, que ara és la Federació d’En-
titats.   

Al cap d’uns anys ja va ser la Federació 
d’Entitats la que va anar impulsant les 
festes populars (Carnaval, de primave-
ra, revetlles, la F.M., etc.) que durant les 
dècades de feixisme s’havien pràctica-
ment anul·lat. 

Durant la transició, molts veïns i mol-
tes veïnes ens vam ajuntar, a dins i al 
voltant de l’AVV, per lluitar per millo-
res en el barri, però també per impulsar 
projectes nous de cultura catalana i de 
festes populars al carrer. 

Volem recordar, per exemple, que a 
alguns a qui la policia feixista havia 
apallissat i torturat es van rebotar i van 
ajudar a crear els Diables del Clot per 
intentar “petar” el franquisme.

Altres vàrem fundar l’Ateneu La Fari-
nera, que volíem que fos a l’antiga fà-
brica, però això no ho vam poder acon-
seguir. Però sí que es va aconseguir que 
l‘Ateneu impulsés un altre concepte de 
cultura, més de base, i acollint les noves 
tendències alternatives d’aquell mo-
ment. I tampoc no podem oblidar que 
gent de l’AVV es va implicar fortament 
durant molts anys en la pròpia Coordi-
nadora d’Entitats i en les festes. 

...Recordeu que us parlava de la nena 
que feia bombolles de sabó a  la cruïlla 
del carrer Núria amb Rogent? (el car-
rer Nuria és ara part del de Mallorca) 
Ara les bombolles les fan els seus néts i 
nétes al parc del Clot...  Un parc que ha 
costat anys i panys i molts patiments... 
però ha valgut la pena!... 

I em direu  ara: A què ve la història de 
les bombolletes? Això és un pregó de 
festa major, i no un espai de conta con-
tes i, a més, carrincló! 

Mireu, amb la història de les bombo-
lletes hem volgut retre homenatge a 
moltes dones i a força homes anònims 
i anònimes que han fet possible molts 
canvis en aquest barri i que, com  les 
bombolles, s´han sentit  fràgils, igno-
rats, ignorades, lluitant moltes vegades 
a contracorrent, però plens d‘esperança, 
d‘il·lusió, veient com s´han anat fent 
realitat molts somnis: Parc del Clot, els 
CAPs, les escoles bressol, Parc Clot de 
la Mel, l’enderroc del tortell de Glòries, 
la Torre del Fang, la Rambla d’Aragó, 
la zona per a vianants de Rogent-Mer-
cat del Clot,... i moltes coses més que 
si veniu a veure la nostra exposició  les 
podreu saber o recordar.  

Sabem que s’ha fet molta feina, però 
les bombolles també sabem que se’ns 
en gira molta més: que s’obri d’una ve-
gada la residència d’Alchemika, acon-
seguir el Parc Lineal, que es compleixi 
el Compromís per Glòries, que es redu-
eixin molt més les contaminacions,... i 
que tots plegats puguem vetllar perquè 
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l’especulació que  “ens ronda” i l’esta-
fa de les retallades en sanitat, educació, 
pensions... no afectin greument molta 
gent del barri. 

També ens queda lluitar amb tots els mit-
jans possibles per eliminar la violència 
masclista, una societat com la que de-
sitgem per als nostres fill i filles no pot 
permetre que els drets humans, i en con-
cret la vida de les dones, siguin vulnerats 
amb la impunitat amb que està passant.

I  també sabem que segueixen manant 
els mateixos, els amos dels diners, i 
encara volen reforçar més la seva dicta-
dura amb tractats com el TTIP, que po-
sarien definitivament les nostres vides 
en mans dels que pensen que ho poden 
comprar tot. Mireu si hi ha feina per fer!  

Potser alguns ja deuen estar pensant que 
amb l‘excusa de les bombolles us estem 
foten un míting “politiquero”,  i tenen 
raó els que pensen així, no s’equivo-
quen en això. 

Sempre hem fet política –que no vol dir 
fer partidisme-,  perquè que hi hagi es-
coles públiques de qualitat és política, 
promocionar la cultura popular és po-
lítica, també ho és protegir el comerç 
de barri. Parlar i denunciar la violència 
masclista també és política, lluitar per-

què no hi hagi desnonaments també és 
política... Manifestar-se en contra del 
TTIP  és política de defensa dels drets 
humans i democràtics. Opinar al bar o 
a la plaça també ho és, i no opinar ni 
implicar-se, també.

Segurament, no opinar ni implicar-se és 
la pitjor, perquè la política, si no la fas 
tu, te la fan, i si te la fan els altres, MA-
LAMENT RAI.

“Les bombolles” també sabem que per 
aconseguir que la democràcia real s’im-
posi als poderosos a tots els nivells, de 
barri, de ciutat, els ciutadans i ciutada-
nes  hem de ser actius i protagonistes de 
les nostres vides i institucions, i n’hem 
de ser molts i moltes.    

Això es pot fer de moltes maneres i en 
diferents moments. En els propers dies 
ho farem de forma festiva entre nosal-
tres, al ball, al teatre o a la Fira Boja. 

És una manera magnífica de reafirmar-
nos com a barri, com a poble, i de deixar 
clar que no som una àrea comercial o 
d’inversió, on tot es compra i es ven..., 
som un barri viu d’una ciutat que és ca-
pital d’un poble que lluita per la seva 
llibertat i la de tots els altres, per la jus-
tícia social i per la dignitat de tots els 
homes i dones, vinguin d’on vinguin.

A “la Soci” no som professionals de la 
gresca, però també ens agrada divertir-
nos, podem ballar el que calgui, cantar 
com ja fem de vegades amb els iaio flau-
tes, podem fer una xoriçada per inten-
tar endrapar-nos tots els xoriços d’aquí 
i d’allà, podem fer una botifarrada per 
fer-los  una gran “botifarra” a tots els 
retalladors, especuladors, explotadors i 
antidemòcrates que ens fan la punyeta... 

I sabrem fer una bona festa quan obrim 
la residència Alchemika, quan tinguem 
els equipaments aprovats o tots els tú-
nels del parc de Glòries. Farem festa 
quan inaugurem pisos de lloguer per a 
joves... Volem fer aquestes festes i les 
farem aviat si cada vegada en som més!!

Però ara, aquests propers dies de Festa 
Major ja ho aprofitarem i amb tots vo-
saltres farem barri, farem poble, amb 
balls i concerts, amb castells i gegants, 
amb falcons i diables, amb teatre i sar-
danes, amb fires i dances... Ens diverti-
rem i aprendrem, ens estimarem i col-
laborarem, però  també denunciarem i 
reivindicarem... En definitiva, seguirem 
sent el que volem ser i ens reafirmarem 
en la nostra voluntat de ser.

O sigui: que res no ens pari! Llarga 
vida a “la Soci”!  Llarga vida a un Clot-
Camp de l’Arpa viu, alegre i combatiu! 
Endavant amb la festa!l
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Els pacients esperen fins a 12 hores 
per a ser atesos a urgències i fins 

a quatre i cinc dies per a ser ingressats 
a planta, i quan plou, els pacients ins-
taŀlats als passadissos es veuen afec-
tats per les goteres que hi ha. Lliteres 
als passadissos, infermeres barrejant-
se amb familiars i material sanitari, 
ambulàncies que no poden sortir per-
què per la falta de lliteres s’utilitzen 
les del transport sanitari.

El que passa a les urgències de l’Hospi-
tal del Mar és una mica el que passa a la 
gran majoria de centres sanitaris públics 
catalans, que a causa d’una disminució 
dels recursos en els últims anys han vis-
cut un augment de la pressió assistenci-
al i una càrrega de treball enorme. Men-
tre que un pacient no hauria d’estar més 
de 24 hores a les urgències esperant per 
a ser ingressat, ni més de quatre hores 
esperant per a ser atès, aquests marges 
es sobrepassen a l’hospital de referèn-
cia de Ciutat Vella i Sant Martí. A més 

Urgències deficitàries i malmeses a 
l’Hospital del Mar

d’això, a les urgències de l’Hospital 
del Mar se li sumen unes instal·lacions 
deficitàries que dificulten la feina, tal 
com expliquen alguns dels treballadors 
en declaracions a Catalunya Plural. Un 
d’ells porta més de nou anys treballant-
hi i assegura que en tot aquest temps no 
s’hi ha fet cap reforma.

Al maig de 2015 es va decidir repren-
dre les obres de l’Hospital del Mar 

que ja estaven iniciades, però que es 
trobaven aturades, i que tenen per ob-
jectiu ampliar la superfície del centre 
un 36%. Una de les àrees que s’està 
reconstruint és la d’urgències, un es-
pai que des de fa molts anys que no 
es reforma i està en un estat molt crí-
tic. “Tenim pacients als passadissos, i 
els dies que plou, aquests passadissos 
estan plens de goteres afectant els ma-
lalts que es troben a les urgències”. 
Així radiografia un dels treballadors 
l’estat de les instal·lacions. Segons el 
Departament de Salut, aquestes obres 
estaran llestes a finals de 2016, mo-
ment en què les noves urgències en-
trarien en funcionament.

Fa uns dies Barcelona en Comú i el 
grup municipal del PSC firmaven un 
acord per incrementar les mesures 
socials, en el qual s’inclouen quatre 
milions d’euros per a les obres de 
l’Hospital del Mar.l
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NO A LA GUERRA
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“No a la guerra”

Sembla que els grans dirigents d’aquest món occidental no 
escarmenten. Després que fins i tot Tony Blair ha recone-

gut, amb 15 anys de retard, l’error de la intervenció a l’Irak, 
ara Hollande reacciona davant els atemptats de París com ho 
va fer en George Bush amb els de les Torres Bessones. 

Conseqüències: retallada de les llibertats de totes, increment 
de la xenofòbia, restricció de moviments de la ciutadania, ex-
tensió de la paranoia i la desconfiança sobre les “diferents”, 
sobre les persones refugiades.

Però també, pujada fulgurant de les accions de les empreses d’ar-
mament i de les expectatives de vot de l’extrema dreta a tot Europa.

Així doncs, a qui beneficia aquesta escalada d’accions de 
guerra a l’Orient Mitjà? 

Tindrem més seguretat després de bombardejar i massacrar 
població civil, justificant-ho  com a “danys col·laterals”?

Per què cap govern protesta pel bombardeig d’un hospital de 
Metges Sense Fronteres, amb més de 30 morts i la destrucció 
de les instal·lacions?

Els serveis secrets omnipresents (CIA, Mossad, etc.), no es 
van adonar del creixement militar d’Estat Islàmic? Són capa-
ços d’enviar un dron a matar un dirigent determinat, i això no 



8 desembre 2015

“No a la guerra”

ho van poder aturar? O més aviat ho van facilitar i estimular 
amb l’ajut dels diners d’Aràbia Saudita?

El finançament actual d’Estat Islàmic prové en gran part de les 
vendes de petroli dels territoris que controlen. Qui els compra 
aquest petroli?

Turquia, membre de l’OTAN i amb el vistiplau dels EE.UU., 
va abatre un caça rus que bombardejava camps de petroli con-
trolats per EI, per què?

Són moltes les preguntes a què hem d’exigir resposta dels 
nostres governs, en lloc de reaccionar cantant himnes, emboli-
cant-nos en banderes i seguint-los el joc.

Sospitem que no és només EI qui ens vol acovardits, la ciuta-
dania sotmesa a l’elecció entre seguretat i llibertat només pot 
interessar al poder.

NO A LA GUERRA. NO A LA RETALLADA DE LLI-
BERTATS. NO AL RACISME I LA XENOFÒBIA. l



Avinguda Meridiana: comença el 
procés per la seva transformació

Primera reunió oberta: dimecres 3 de febrer, a 
les 19 h, al nostre local

Fa molts anys que les AAVV dels barris per on passa la Meri-
diana estem reivindicant una millora important per a aques-

ta avinguda en aspectes fonamentals: pacificar i reduir el trànsit 
de cotxes, reduir notablement el soroll i les contaminacions, 
augmentar-hi els transports públics, fer més fàcil i segur traves-
sar-la, posar els carrils bici a la calçada, ampliar les voreres on 
són més estretes, etc.  Però ha hagut de ser un fet extraordinari i 
de caràcter més general (la reeixida Via Lliure per la República 
Catalana, del passat 11 de setembre) el que ha ajudat les AAVV 
a posar  l’assumpte sobre la taula dels partits polítics, i sembla 
que aquesta vegada se’ns farà cas. 

Després del comunicat fet per les AAVV i que el tema hagués sor-
tit als mitjans de comunicació a la primeria de setembre, se’ns va 

convocar a unes quantes reunions, en què es va veure que els par-
tits estaven disposats a treballar-hi. Finalment, al principi de no-
vembre es va arribar a un acord polític entre el govern municipal 
i el PSC per iniciar el procés participatiu que ha de definir quines 
actuacions s’han d’aplicar a la Meridiana, enfocant-ho clarament 
a satisfer les reivindicacions veïnals. Esperem que sigui així.

El procés participatiu ja ha començat: vine el 3-F

El 19 de novembre es va fer la primera reunió per començar ofi-
cialment el procés participatiu sobre el tema, i ja se n’ha definit el 
calendari. En principi, durant el desembre, les AAVV tindrem les 
primeres reunions de treball i a partir de febrer ja serà una partici-
pació oberta a tothom i amb els mitjans municipals adequats. Al 
voltant d’octubre s’haurien de tenir les conclusions que servissin 
per encarregar el projecte executiu de la remodelació i per co-
mençar l’aplicació de totes les altres mesures que s’acordin.

Fem una crida als veïns del barri, i sobretot als de la matei-
xa Meridiana, perquè acudeixin a la primera reunió oberta 
que farem sobre aquest tema, el dia 3 de febrer. Es necessi-
ta l’opinió i la col·laboració de tothom per aconseguir que 
d’aquí a pocs anys la Meridiana deixi de ser agressiva i una 
barrera dins dels barris i passi a tenir una bona qualitat am-
biental, humana, comercial,... Ens hem de proposar que es 
converteixi en un espai on sigui agradable viure i passejar. 
Per aconseguir-ho necessitem molta gent que s’hi impliqui, 
t’hi apuntes? T’esperem el 3F. l
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Glòries: plantejar millores no ha de parar 
res important del que ja està acordat

Reunió informativa: dimecres 
17 de febrer, a les 7 de la tarda

Sembla inevitable que els primers me-
sos dels mandats electorals siguin de 

certa paràlisi de la activitat municipal, i 
aquesta vegada també ha estat així (cal 
tenir en compte que l’actual govern mu-
nicipal està més en minoria que els anteri-
ors). Sort que a Glòries, amb el treball i la 
pressió de les AAVV, vam aconseguir que 
les obres dels túnels comencessin abans 
de les eleccions, i així aquest tema, abso-
lutament fonamental, va tirant endavant.  

S’han de seguir els treballs, amb millo-
res, però complint el consensuat

El 16 de setembre vam tenir una primera 
trobada amb Janet Sanz, la nova regidora 
d’urbanisme. Ens va dir clarament que 
pensaven seguir complint el Compro-
mís per Glòries (com van dir en campa-
nya electoral), però que no renunciaven 
a plantejar millores en alguns aspectes. 
Les AAVV, lògicament, vam dir que hi 
estàvem plenament d’acord sempre que 
es fes amb el mateix consens (o major) 
que el que hi ha hagut des del 2007 i 
que els canvis no comportessin endar-
reriments substancials en els temes més 
importants per als barris: equipaments, 
parc i zones verdes, tots els túnels fins 
a Sant Joan de Malta i la urbanització 

de la superfície, habitatge social, dràsti-
ca reducció de les contaminacions, fort 
augment dels transports públics, etc. Si 
alguna cosa es pot millorar, que es mi-
llori tot el es pugui, però només si és de 
forma acordada i complint el consensuat 
i aprovat. Cap pas enrere.

Dos avenços positius i un dubte que no 
ho hauria de ser

A la reunió se’ns va anunciar que dues de 
les reivindicacions veïnals de sempre, ara 
sí que es tirarien endavant: l’escola bres-
sol del carrer Cartagena, dins del barri de 
Sagrada Família, al costat del CEIP En-
cants i, per altra banda, la instal·lació de 
la unitat de mesura ambiental que portem 
reclamant des de l’any 2007. De tots dos 
temes, n’anirem parlant en els propers 

butlletins, però és just destacar que hi ha 
hagut aquests dos avenços importants.
El que ens va preocupar una mica és que 
la senyora Sanz va dir que no veia clar 
que es pogués complir el calendari acor-
dat i aprovat per a les dues fases dels tú-
nels, que han d’acabar a l’alçada de Sant 
Joan de Malta. En això, les AAVV vam 
ser molt clars reivindicant que es com-
pleixi el que s’ha acordat entre tots no fa 
gaires mesos. Posteriorment, als mitjans 
de comunicació han aparegut diversos 
“globus sonda” sobre tot això, però les 
coses estan molt, molt clares: si s’ha de 
fer algun  canvi a millor, segur que les 
AAVV l’acceptarem, però el Compromís 
per Glòries s’ha de complir també en les 
parts que es van pactar amb els barris (i 
que ja van suposar sacrificis molt impor-
tants).

Vine el 17 de febrer

Dimecres 17 de febrer, a les 7 de la tarda, 
farem una reunió informativa sobre l’ac-
tualitat dels temes de Glòries que afec-
ten més al barri: projecte de parc, túnels, 
equipaments, etc. El lloc ja el confirma-
rem als cartells i al web, però segurament 
serà al nostre local o a La Farinera. Serà 
important que vingueu, ja que el projec-
te del parc es preveu que ja estigui en 
marxa i si s’hi ha de fer algun canvi o 
millora ha de ser ara, després serà tard. 
Us esperem. lS’ha de estudiar i consensuar la millora de tota aquesta àrea en els propers anys
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ALENCOP
La Cooperativa de recollidors de ferralla, un exemple a seguir en l’aplicació de les polítiques socials 

Fa poc més de tres mesos que va 
començar a funcionar al districte 

de Sant Martí la cooperativa de reco-
llida de ferralla impulsada per l’Ajun-
tament, Alencop, un servei a domicili 
que, a més, és gratuït. L’objectiu era 
donar feina i regularitzar la situació 
d’algunes de les persones que vivien 
en assentaments. La fita s’ha assolit, 
ja que la majoria dels membres de la 
cooperativa han pogut regularitzar la 
seva situació administrativa o bé estan 
en tràmits de fer-ho. 

La cooperativa de recollida de fer-
ralla a domicili Alencop, que va co-
mençar a funcionar al mes de juny al 
districte de Sant Martí, fa un bon ba-
lanç del primer trimestre de funci-
onament. Fins ara han rebut més de 
6.000 trucades i quasi 7.000 correus 
electrònics. Algunes empreses els han 
demanat que hi vagin a recollir ferros i 
derivats, però la majoria dels usuaris 
són particulars i molta gent gran que 
necessita desfer-se d’electrodomèstics 
pesants, com per exemple rentadores, 
neveres o televisions de tub. L’Ama-
dou Tidiane, un dels treballadors de la 
cooperativa, explica que les persones 
els truquen i ells recullen el que cal-

gui: des de ferralla o electrodomès-
tics fins a piles o objectes que, tot i 
no estar trencats, són en desús i es 
podrien reciclar.

Tots els treballadors de la cooperativa 
de ferralla, una quinzena en total, co-
incideixen a destacar que la resposta 
del veïnat i les entitats ha estat molt 
positiva, tot i que al mes d’agost van 
tenir poca feina. Els dies en què hi ha 
menys sortides aprofiten per fer gesti-
ons, practicar l’idioma i parlar sobre 
els elements a millorar. Consideren, 
per exemple, que és necessari fer més 
difusió del servei. És per això que en 
les properes setmanes es farà una cam-
panya amb col·laboració del districte 
de Sant Martí. En Guillermo Rojo, co-
ordinador de la cooperativa, assegura 
que en les properes setmanes “es farà 
una ‘bustiada’ i s’informarà el veï-
nat que el servei existeix”. Rojo creu 
que quan més veïns coneguin el servei, 
més feina tindrà Alencop: “La gent que 
ho vulgui pot demanar una recollida, 
les bicicletes o la camioneta va a casa 
dels ciutadans i el servei és flexible i 
gratuït”, ressalta.

Els coordinadors reconeixen que enca-

ra cal consolidar l’activitat econòmi-
ca de la cooperativa, però celebren el 
bon curs dels tràmits per regularitzar 
la situació administrativa dels treba-
lladors. Fins ara, cinc han aconseguit 
els papers, vuit han rebut la confir-
mació de l’expedient (tot i que els 
falta la resolució definitiva) i dos en-
cara estan fent tràmits per demostrar 
l’arrelament a la ciutat. Tenir tots els 
permisos al dia, l’inventari actualitzat 
i gestionar la paperassa és una de les 
parts més difícils de la feina per als 15 
empleats de la cooperativa: “No estem 
acostumats a treballar d’aquesta mane-
ra, de vegades és una mica difícil, però 
som perfectament capaços de fer-ho”, 
ressalta l’Amadou. Diu que des que 
van començar al juny fins ara, tots te-
nen ja un habitatge i s’han acostumat 
a les rutines de la feina. Afegeix que, 
tal com treballen ara, no els ha estat 
pas difícil: “La nostra tasca s’ha digni-
ficat, ara molts veïns ens feliciten i ens 
donen consells. Caldrà veure si els pro-
pers mesos això encara funciona, però 
de moment estem molt contents”. l

FONT
http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/10/07/
treballadors-de-la-cooperativa-de-ferralla-
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Actes finals del 40è aniversari de “la Soci”

12 desembre 2015

40è aniversari de l’AVV

Aquest any, l’Associació de Veïns 
i Veïnes del Clot-Camp de l’Ar-

pa (“la Soci”) compleix 40 anys. És 
per això que dins dels actes de la festa 
major del barri, n’hem organitzat uns 
quants per donar a conèixer als veïns 
quines han estat les nostres activitats 
passades i els nostres projectes de futur.

En primer lloc, el 9 de novembre es va 
inaugurar en el nostre local una expo-
sició de fotos amb la qual s’ha pretès 
recordar algunes de les lluites que s’han 
dut a terme durant aquests 40 anys, 
mostrant gràficament la situació anteri-
or i l’actual i afegint-hi una petita des-
cripció del treball realitzat per a la seva 
consecució. 

Dels dies 11 al 15 vam poder gaudir 
d’una exposició de puntes de coixí, fe-
tes per un grup de dones que cada dijous 
es reuneixen a “la Soci”, i amb molta 
paciència i dedicació aconsegueixen fer 
veritables obres d’art. 

El dia 12, en el mateix local, es va ofe-
rir una xerrada sobre el passat, el pre-
sent i el futur dels moviments veïnals, 
a càrrec de Quim Cervera, fundador 
de l’AVV, Andrés Naya, de la FAVB, 
i l’Eric Rodríguez, de l’Assemblea de 
joves. Volem agrair al forn Elies les 

safates de pastes dolces i salades amb 
què ens van obsequiar.

L’acte central de la celebració de l’ani-
versari va ser l’homenatge ofert el dia 
21, a La Farinera, als primers socis. Es 
va comptar amb l’actuació del grup Pe-



tit Comitè, que va cantar a capella di-
verses cançons, que van ser molt ben 
rebudes pel nombrós públic assistent, 
malgrat que a la mateixa hora es jugava 
el clàssic Barça-R. Madrid. La presenta-
ció de l’acte va ser a càrrec de l’Alfons 
Parés, soci fundador de l’AVV, i durant 
el mateix acte es va fer lliurament, a deu 
dels primers socis, d’un pòster del 40è 
aniversari, emmarcat. L’acte es va tan-
car amb un pica-pica regat amb algunes 
ampolles de cava especialment etique-
tades per a la celebració.

Com cada any, “la Soci” va estar pre-
sent a la Fira Boja del parc del Clot, on 
vam poder lliurar als nostres visitants 
l’últim exemplar del Butlletí, així com 
fer-los partícips de la sort que segur 
que tindrem aquest any amb el número 
de loteria 41416.

Com a cloenda dels actes d’aniversari, 
el dia 27 es va celebrar un sopar amb 
diversos socis fundadors (en total vam 
assistir-hi 46 persones), es van passar 
vídeos de la història del nostre barri, 
va ser l’ocasió perfecta per recordar i 
retrobar-se amb vells companys de la 
lluita veïnal.
  
I ja estem fent camí cap als 50, la llui-
ta continua, volem un barri millor, que 
l’hem de fer entre tots i totes, dia a dia. 
Volem continuar fent història.l

13desembre 2015
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Residència Alchemika: vine el 2-F a la biblioteca, a les 19h

Reunió informativa sobre l’obertura de Concili de Trento i entorns :
dimecres 20 de gener, a les 7 de la tarda, al nostre local

El mobiliari que faltava a la residència-centre de dia 
d’Alchemika ja s’està col·locant. Tard, molt tard, 

massa tard, creiem que deliberadament tard, però s’està 
posant. Ara “només” falta que se’n consensuï la gestió 
(que exigim que sigui pública, transparent i participada) 
i que es posi en marxa aviat, en els propers 3 o 4 me-
sos. Es pot fer, però no serà fàcil perquè el Govern de la 
Generalitat no està en una situació mínimament normal 
(pels desacords polítics i per l’escanyament econòmic 
que pateix per part del govern de Madrid), però també 
perquè, de moment, no es veu la implicació política ne-
cessària ni a la Generalitat ni a l’Ajuntament, que té bo-

L’actual regidor, en Josep Mª Montaner, ja va anunci-
ar que sí que pensava intervenir en una de les prin-

cipals reivindicacions del barri: l’obertura de Concili de 
Trento cap a Sant Joan de Malta. L’AVV reivindicava, 
i reivindica, un acord que inclogui l’obertura prevista 
des de fa moltes dècades,  però també l’arranjament de 
tot l’entorn: obertura fins al carrer Municipi, carrer Sant 
Joan de Malta,  eliminació de la subestació elèctrica a 
Escultors Claperós, etc. 

De moment es fa una petita obertura provisional

Una vegada ja expropiades les finques de Sant Joan de 
Malta, núm. 1 i de Verneda, núm. 14, s’ha començat el 
seu enderroc i se’ns ha presentar una proposta d’urbanit-
zació provisional que volem estudiar amb els veïns de la 
zona. La prioritat a curt termini és que l’obertura provi-
sional, que serà només per a vianants, no formi racons 
que es puguin degradar, i que estigui tot ben enllumenat 
i arreglat. 

El 20 de gener parlarem de tota la zona

Aquesta obertura segur que serà positiva, però no treu 
que reivindiquem un pla per a tota la zona Escultors 
Claperós-Aragó-Bilbao-Concili de Trento-Sant Joan de 
Malta-Municipi, que és un sector on cal abordar els te-
mes que abans comentàvem, però també la definició del 

nes paraules i bona predisposició però no veiem cap pas, 
ni efectiu ni amb la força política que caldria. Si es reco-
neix que és un tema socialment greu i urgent, hi hauria 
d’haver molta més implicació. De moment no la veiem.
Per parlar de què podem fer per canviar aquesta trista di-
nàmica i que l’assumpte no s’allargui més enllà del que 
es va afirmar (obertura en el primer semestre del 2016) 
ni es perverteixi (privatitzacions, etc.), us convoquem a 
tots a la reunió que fem cada primer dimarts de mes a la 
biblioteca Alchemika (a la sala del primer pis). Si la cosa 
no avança, haurem de seguir empenyent i vigilant. Entre 
tots decidirem com ho fem, t’hi esperem.l

pas del Parc Lineal per aquí, l’equipament que ha d’anar a 
la Fàbrica del Plom (on hi ha Biciclot, que marxarà d’aquí 
a un any), que els afectats tinguin bones solucions dins 
del barri, si s’hi fa un hort urbà, etc. 
Sabem que tot això no es podrà fer en quatre anys, però sí 
que, abans que res, cal que definim un consens del barri 
sobre com volem que sigui aquesta zona i les nostres pri-
oritats i, posteriorment, reclamem als polítics del Districte 
que s’aprovin els plans i projectes que calguin.
Us convidem a venir a la reunió del 20 de gener per co-
mençar a “posar fil a l’agulla” perquè d’aquí a pocs anys 
aquesta zona tingui la qualitat urbana que es mereix i que 
s’integri plenament dins del barri. l

S’ha d’estudiar i consensuar la millora de tota aquesta àrea en els 
propers anys

14 desembre 2015
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ENS VOLEM VIVES I AMB UN SOMRIURE !!!!

15desembre 2015

Dia internacional contra la violència masclista  

El passat 25 de novembre, des de l’AAVV del Clot-
Camp de l’Arpa, un grup de dones va convocar a 

TOT el barri a plantar-se al mercat del Clot contra la 
violència masclista. “ENS VOLEM VIVES i amb un 
somriure” va ser el lema del Manifest que es va llegir 
mentre es feia la perfomance internacional Women in 
Black Action, oberta a la participació de tothom. A cada 
frase de visibilització de les diverses violències queien 
dues fileres de persones a terra i dos nens resseguien 
les seves siluetes amb un guix. La plaça va quedar amb 
el dibuix de les formes dels cossos i una espelma ence-
sa en memòria de les 93  assassinades simplement pel 
fet ser DONES.
 

Gràcies a tot@s per la vostra participació.

Les dones del barri volem expressar el nostre rebuig a les 
violències masclistes i aprofitem avui, 25 de novembre, 

Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, per 
mostrar a totes les veïnes i veïns que aquest tema ens  IMPOR-
TA. Ens unim per expressar que NI UNA MÉS... Posem nom 
a aquesta xacra social que atempta contra els drets humans i 
el dret a la vida: des dels últims 15 anys, 1.378 dones han es-
tat assassinades pel TERRORRISME MASCLISTA a l’Estat 
Espanyol, aquest any portem 93 feminicidis, i a Catalunya,15.

- 1. NI UNA MÉS, dones assassinades a mans de la seva pare-
lla, dones que pateixen violència psicològica en forma d’in-
sults, ridiculitzacions, gestos i humiliacions.

- 2. NI UNA MÉS, dones amenaçades amb una simple mirada 
que ens reclama que callem, un crit per una cosa sense im-
portància o un silenci castigador... 

- 3. NI UNA MÉS, dones que pateixen intimidacions i agressi-
ons sexuals a dins de les cases i a fora, dones joves que aguan-
ten les mirades i comentaris sobre els seus cossos, nenes que 
pateixen abusos sexuals en els seus entorns més propers.

- 4. NI UNA MÉS, dones que viuen al carrer i pateixen viola-
cions, i que per sentir-se segures necessiten un company que 
les protegeixi. Dones obligades a prostituir-se,  invisibles, 
utilitzades per màfies que es lucren amb la seva esclavitud

- 5. NI UNA MÉS, dones transsexuals maltractades, invisibi-
litzades i marginades.

- 6. NI UNA MÉS, dones grans que pateixen precarietat i po-
bresa per unes pensions indignes després de l’esforç de tota 
una vida de treball i cura dels demés, sense cap reconeixement 
social.

- 7. NI UNA MÉS, dones que cobren menys que els homes 
per una feina d’igual valor.

- 8. NI UNA MÉS, dones tractades com objectes de plaer, 
mostrant uns cossos prims, sexualitzats, sense rostre i sub-
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Dia internacional contra la violència masclista  

mises. Ho veiem cada dia a la  publicitat, a les pel·lícules, als 
vídeos musicals, a les joguines. 

- 9. NI UNA MÉS, dones discapacitades, joves o grans, mal-
tractades per fills o néts, que pateixen una doble violència de 
forma invisible i en silenci.  

- 10. NI UNA MÉS, dones cansades i heroïnes diàries que tiren 
endavant amb les criatures, fent doble jornada, dones que no 
reben les pensions dels exmarits, dones vídues amb pensions 
indignes.

- 11. NI UNA MÉS, dones ignorades i no estudiades en les 
pàgines dels llibres d’història, en què s’ignoren les seves 
aportacions, lluites i èxits.

Volem POSAR NOM i fer visible allò que s’amaga, que s’in-
visibilitza. L’assassinat de les dones és la part més extrema 
d’aquest malson. Però cada dia vivim agressions i injustícies 
que tenen un missatge compartit: LES DONES SOM INFERI-
ORS I HEM D’ESTAR SOTMESES ALS HOMES.

I quan donem VEU a aquesta SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA, 
no agrada, no se’n parla, no interessa... i tampoc  es paralitza 
la ciutat, ni el país ni la vida. Al contrari, surten veus que ens 
criminalitzen, ens diuen que som unes exagerades..., perquè 
ara no poden dir-nos que estem boges o no ens poden cremar 
a les fogueres, com a les nostres estimades bruixes... LA VE-
RITAT NO INTERESSA I EL PODER SEMPRE ENS VOL 
SOTMESES.
 
Per tot això, hem d’IMPLICAR-NOS i POSICIONAR-NOS 
davant d’aquesta situació..., hem de fer explícit que no perme-
trem que cap acció de violència masclista que passi al nostre 
costat, a les nostres famílies, a les escales de veïnatge, al mer-
cat, a les escoles, al carrer, als clubs esportius..., en definitiva, 
al nostre BARRI, no es faci visible. TRENQUEM EL SI-
LENCI I FEM-HO JA!!! 
 
VOLEM UN BARRI LLIURE DE VIOLÈNCIES MAS-
CLISTES.
 
Per això,  ENS VOLEM VIVES i ENS PLANTEM AL 
CARRER. l

Les dones del clot-camp de l’arpa
Novembre 2016



Biblioteca Camp de l’Arpa
 Mare i filla. /  Díaz, Jenn. Barcelona: Ara Llibres, 2015.

La primera novel·la de Jenn Díaz escrita en català ens descriu el dia a dia d’unes dones, mares i filles, 
que després de la mort del pare i la pèrdua del referent masculí de la casa, han de sobreviure davant 
d’una nova situació i cadascuna d’elles haurà d’assumir el seu rol en el cercle familiar.
La seva és una literatura fonamentada en la contemplació, en la mirada, en la radiografia (minúscula 
però detallada) dels instants quotidians. No és casual que la seva filiació literària l’haguem de trobar en 
noms com Ana María Matute, Natalia Ginzburg, Clarice Lispector o Carmen Martín Gaite. L’eloqüèn-
cia dels silencis, la descripció de tragèdies soterrades, la maternitat i els lligams (i conflictes) familiars 
formen part del paisatge narratiu de la Jenn Díaz, que aquest 2015 debuta per la porta gran en català, 
després de quatre títols en castellà. Literatura jove amb molta solera i molt futur.l

 Rocker. La generación de las hogueras. / López Vilaplana, Marco Antonio. 
Barcelona: 66rpm, 2015

“Para ser como los demás ya están los demàs...”. Des de la secció de música avui us proposem i 
recomanem la narració de Marco Antonio López en el seu llibre: “Rocker. La generación de las 
hogueras”. Com acaba un noi de Badalona fent rock’n’roll a Las Vegas? Anecdotari i recorregut 
d’un jove de barri enamorat de la música dels cinquanta, principals influències musicals i cine-
matogràfiques que va rebre, la relació entre músics i amics, i com és pertànyer, creure i sentir 
una tribu urbana quan ja no està de moda... Honest, ràpid i verídic. Simplement indispensable. l

Biblioteca

Narcís Aragall - club poetes
BON NADAL I BON ANY

Desembre l’últim mes del any.
Descansa la natura…
els ramats estan guardats;
el fred és ben viu i net.
Surt el sol mig espantat
vol però no pot escalfar.
Arriba el gran dia!
dia de Nadal...
És la data assenyalada
i la natura,... s’atura.
La molsa, el pessebre,
l’arbre il·luminat,
et diuen sense dir res
que són festes casolanes
de família i amistat.
BON NADAL!!...

L’AMPOLLA DE CAVA

Es col·loca a la nevera
a bona temperatura:
es va refredant,
aquella bombolla esverada
es va tranquil·litzant.
Taula ben parada,
Copa de cava:
pot ser ampla i baixa
o alta i esvelta,
la primera fa la bombolla 
grossa, contundent,
l’altra la fa tranquil·la i fina.
Tots a taula:
farcida de bones viandes,
tothom parla menja i riu,
cava de la nevera a taula

Racó de veïns i veïnes 

arriba l’hora de brindar.
Ben fresca l’ampolla
es treu el morrió,
xapa: per la col·lecció,
donant tres voltes a l’ampolla
asserena la bombolla,
el tap surt a poc a poc,
tota la taula pendent.
Mirant el tap preocupats...
surt el tap i tira amunt
amb el seu característic...PUM !
A omplir la copa... i amunt!
es diuen quatre paraules:
i tots a una, .... a BRINDAR.             
                                    

  Siset Narcís Aragall, 
desembre 2013            
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Biblioteca



Loteria

ANOMENAR I NOMENAR

Còmic molbestia 

Racó del català

Anomenem algú quan el cridem o designem pel seu nom. 
Per exemple, una llista de premiats: Abans del lliurement 
dels premis, anomenarem els finalistes.

Nomenem algú quan li atorguem algun càrrec o distinció. 
Per exemple, aquell o aquella que ha estat elegida per ocu-
par un càrrec públic o privat: L’Antònia ha estat nomenada 
presidenta.

Molt sovint tirem pel dret i ho “nombrem” tot: L’han “nom-
brat” quan han passat llista, i l’han “nombrada” presiden-
ta. Però resulta que “nombrar” és una transposició directa 
dels castellà, que utilitza aquesta única paraula per expressar 
els dos conceptes esmentats: dir el nom o donar un càrrec.

Per tant: Anomenarem tots els candidats i nomenarem un 
president. l
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Racó de veïns i veïnes 



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

Zona “verda” de Ca l’Oliva 
(Trinxant-Meridiana):

El Clot diu “No a la Guerra”

Convidem a totes les persones inte-
ressades a la reunió informativa del 
27 de gener, a les 19h, al nostre lo-
cal, on estudiarem  les  propostes de 
millora que ens han proposat. l

L’assemblea social del Clot-Camp de l’arpa es va re-
activar el dijous  3 de desembre per organitzar un 
acte unitari contra la guerra. L’acte va comptar amb 
Jordi Calvo, professor, activista i investigador del 
Centre Delàs d’estudis per la Pau i expert en pau i de-
sarmament, i amb la nostra veïna Wafae Moussaoui, 
del Centre Cultural Islàmic. l
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Notícies  
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