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Per fi arriba l’estiu i la nostre consellera, la 
televisió, ens ofereix diferents alternatives 
perquè organitzem les vacances, per uns 

pocs cents d’euros, als llocs més paradisíacs del 
planeta, inclosos els del país i de la resta de l’Estat.

Si l’oferta va dirigida als joves, els la mostren 
juganera en tots els sentits, si va dirigida a les 
parelles, romàntica, i si és per als grans, a ban-
da de recordar-los que han de passar primer pel 
dentista, perquè ens els ensenyen amb totes les 
dents i blanquíssimes, torna a tenir una cara ale-
gre i juganera.

Però, com rebem aquests “consells”? Doncs 
depèn: les famílies que tenen molts problemes 
per poder subsistir, imaginem que amb ràbia i 
tristor; les famílies que van tirant, amb l’expec-
tació que suposa haver de quadrar pressupostos 
escarransits, i les que van sobrades, contentes 
de poder continuar marcant la diferència.

I totes, cop de peu i endavant…

Però, no creieu que caldria repensar també això 
de les vacances? Qui és més pobre, “vacacional-
ment” parlant, el que destina tot el pressupost 
que pot, sigui el que sigui, a seguir els models 
que ens marquen la publicitat i el consum, i que 
van destinats a acceptar aquests models com a 
normals, o aquelles que surten dels canals con-
vencionals i que intenten, com a la resta de l’any, 
reflexionar sobre el que les envolta? La resposta 
depèn del que cerquem i de la satisfacció perso-
nal que ens aporti cada cosa. 

Podem viure amb frustració la impossibilitat 
econòmica de realitzar unes vacances convenci-
onals o, al contrari, podem no culpabilitzar-nos 
d’un fet que té molt a veure amb el tipus de soci-
etat en què vivim i, també en aquest cas, canviar 
el ritme normal de vida compartint més temps 
amb les persones que tenim a prop, siguin fami-

liars o no, caminant per barris desconeguts, des-
cobrint racons amagats de la nostra ciutat o de 
llocs propers, acostant-nos a parcs, a muntanyes, 
a platges, … de la ciutat, o sigui, gaudint de nosal-
tres mateixes i del que ens envolta. Es poden fer 
excursions sense allunyar-se massa de Barcelona 
i, per exemple, descobrir els centres històrics de 
petits pobles de les comarques més pròximes.

I per a aquelles que poden desplaçar-se a llocs 
llunyans, la pregunta va en el mateix sentit: es 
tracta d’anar ben de pressa per veure la major 
quantitat possible de coses o, al contrari, d’in-
teractuar amb les persones que viuen al lloc es-
collit? I la resposta també ha d’anar en aquest 
mateix sentit, hem d’escollir el que ens doni la 
major satisfacció personal sense fer cas de mo-
dels que, en la gran majoria dels casos, no tenen 
res a veure amb nosaltres.

BON ESTIU!!! 
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El Butlletí del Clot-Camp de L’arpa

Què és la pobresa vacacional?
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La nostra experiència al Parlament

Surto de treballar, he de dinar ràpid, avui 
vaig al Parlament, hem d’explicar per què 
estem en contra de la concessió de la gestió 

de la residència i centre de dia Alchemika a l’em-
presa OHL, és la primera vegada que hi entraré.

L’última vegada que vaig estar-hi a prop, el qui 
aleshores era el president del Govern, aquell del 
pas al costat, com que no podia entrar en cotxe 
oficial, va arribar en helicòpter, i tots els diputats, 
diputades i membres del Govern van fer cas omís 
del que estava passant al carrer. Les persones 
concentrades volíem aturar el Parlament, aquell 
dia s’aprovaven més retallades. Els dies posteri-
ors tothom ens van dir de tot, i quan dic tothom 
em refereixo a tothom, la casta feia pinya en de-
fensa dels seus privilegis, encara ara algunes de 
les persones concentrades estan encausades.

Bé, em dic, ja han passat quasi cinc anys de 
tot allò i ara estan fent un país nou, per la qual 
cosa ells i elles també seran noves i pensaran 
de forma nova.

Quan arribo a la porta la realitat se’m fa conegu-
da, trobo els meus companys i companyes de la 
“Soci”, i els joves, alumnat d’universitats i insti-
tuts que protesten pel 3 + 2, model que fa que les 
universitats públiques cobrin encara més pel ma-
teix i les privades es freguin les mans. A més, co-
incideixen amb les treballadores de Delphi, que 
reclamen una cosa molt vella, no volen el tanca-
ment de l’empresa i quedar-se a l’atur.

Després que, lluny de la porta, els Mossos d’Es-
quadra, metralleta en mà, ens facin esperar a veu-
re si constem com a visita, podem acabar entrant, 
cosa que no pot fer l’alumnat ni el personal de 
Delphi, ells no hi consten.

Un cop dins, constatem el que ens ha dit la se-
nyora que ens ha donat la identificació per poder 
entrar, els crits només arriben a recepció, un cop 
has passat ja no se sent res, ses senyories no són 
pertorbades pels crits del carrer.

PARLAMENT

A la sala els parlamentaris ens deixen la taula 
i es posen als bancs. Em dic: “Sí, sí, alguna co-
sa està canviant, volen posar el poble en primer 
pla”. Després ens adonem que a la taula només 
n’hi caben quatre, nosaltres ja en som quatre, i 
ells i elles en són set,, i això que hi falta el PP, 
estrany, no?

Ja posats en el tema, un company de l’AVV fa el 
relat de com ha anat el procés i del que volem, 
però, ingenu d’ell, ho fa de forma clara, dient el 
que pensem i amb un llenguatge sense correcció 
política. Això fa que els i les parlamentàries, que 
ara representen els d’abans, es molestin, i els 
que sempre han defensat una forma de fer ens 
ataquin; que els que van aprovar les lleis diguin 
que s’ha fet “d’acord amb la llei”. Esperàvem 
alguna mostra de simpatia d’algun sector, però 
gairebé tothom calla, i només alguna veu, po-
ques, mostren el que s’espera de persones que 
han estat escollides per la ciutadania: curiositat i 
preocupació, empatia i complicitat. La resta ens 
va donar: prepotència perquè no volem acceptar 
el seu possibilisme, menyspreu perquè no volem 
acceptar lleis que ens perjudiquen i cinisme per-
què volem canviar la nostra realitat sense aten-
dre a «cambalaches».

Resumint, “la culpa” és d’una normativa que ve 
de la UE, i que fa que la nostra primi la concessió 
a una empresa en funció de la millor oferta eco-
nòmica, sense atendre a altres factors, com la 
qualitat del servei que s’ha de prestar a les per-
sones usuàries, la participació d’aquestes matei-
xes persones i les seves famílies, les condicions 
laborals de treballadors i treballadores..., però el 
concurs públic i la concessió es van fer complint 
la normativa! Respecte de l’incompliment, per 
part de la Generalitat, dels compromisos amb 
l’Ajuntament i l’AVV, res a dir.

Finalment ens diuen que a la comissió de be-
nestar ho parlaran i intentaran arribar a un 
acord per portar una proposició al ple. Parole, 
parole, i no d’amor.

Sortim una mica més pessimistes quant al 
nostre “país nou”, i dient-nos que o fem fora 
tothom qui continuï parlant i actuant a la vi-
eja usanza o aquí continuarem tenint un país 
vell, dominat pels poders econòmics i la casta 
de sempre, aquella que va fer pinya davant del 
poble, aquell 15 de juny de 2011, i que continua 
fent retallades i apostant per la privatització 
dels serveis públics.

Ja al carrer, comentem entre nosaltres el que 
ha passat, i una companya es manifesta “molt 
indignada“ per la forma que els parlamentaris 
de sempre ens han retret que nosaltres “no en 
sabem, de lleis”.

Estem d’acord en el fet que el que sí que sabem 
és que un bon polític ha de “trepitjar el carrer”, 
veure la realitat, les necessitats i els problemes 
de les veïnes, i actuar per solucionar aquests 
problemes, i … ens ha quedat molt clar que hem 
de ser els veïns i les veïnes els qui hem de recla-
mar explicacions i responsabilitats per la seva 
actuació, només d’aquesta forma podrem fer 
camí cap a una veritable democràcia política, 
econòmica i social. 
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Alchemika: la gestió serà privada! Ara 
haurem d’assegurar-ne un bon control

EQUIPAMENTS PÚBLICS

Hem fet tot el 
que hem pogut 
per evitar que 

la gestió de la residència-
centre de dia Alchemika 
fos privada, però una ve-
gada el govern d’Artur Mas 
va haver iniciat el procés 
d’adjudicació, al desem-
bre, ja era molt difícil evi-
tar-ho pel fet que les lleis 
(europees, d’aquí...) estan 
muntades perquè les grans 
empreses tinguin avan-
tatge sobre les del Tercer 
Sector. 

Vam enviar una carta a 
la Consellera de Benestar 
Social, Dolors Bassa. Grà-
cies a les gestions de Cata-
lunya Sí que es Pot, es va 
poder anar al Parlament a 
explicar el cas, però sense 
resultats reals. Al final s’ha 
confirmat que la gestió la 
farà durant 6 anys la UTE 
OHL Ingesan – Asproseat, 
una empresa amb ànim de 
lucre. És trist, indignant i 
inacceptable que la cura de 
la gent gran més desvalgu-
da estigui en mans d’em-

preses com aquesta, però, 
de moment, no ens queda-
rà més remei que treballar 
amb aquesta realitat. Es 
demostra un cop més que 
s’han de canviar moltes 
lleis, molts governs i molts 
conformismes si volem 
que les coses millorin real-
ment en aquest sentit.

El que sí que vam tenir 
va ser la reunió que es de-
manava entre Generalitat, 
Ajuntament i l’AVV, el 12 
de maig, i d’allí van sor-

tir alguns compromisos: 
l’obertura serà segurament 
durant el mes de juliol (de-
pèn de l’acabament de les 
obres de la façana); l’AVV 
serà present en el Consell 
de Participació del centre 
(però no hi ha acord en di-
versos aspectes importants 
d’això); abans de l’ober-
tura es farà la jornada de 
portes obertes que dema-
nàvem. també s’ha fet (el 
passat dia 20 de juny) l’ac-
te informatiu oficial del 
Consorci de Benestar So-

La xarxa exterior, que es veu a la foto, ja s’ha tret i, per tant, l ‘obertura del centre ha de ser molt aviat

cial per aclarir del tot els 
dubtes pel que fa al sistema 
d’adjudicació de les places 
i de les llistes d’espera. 
A la reunió també hi van 
acudir els responsables de 
l’empresa que gestionarà el 
centre i es va quedar que, 
malgrat les discrepàncies, 
es farà tot el possible per 
col·laborar amb l’objectiu 
que l’assistència als usuaris 
i el sistema de participació 
siguin dels millors possi-
bles. Treballarem perquè 
sigui així. 

Recordeu que cada primer dimarts de mes, a les 19, som a la biblioteca per parlar d’aquest tema i dels que 
vulgueu. Ara toca el 5 de juliol i després el 6 de setembre. Ens hi veiem?
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Meritxell, quines són les 
funcions d’una cap de 
colla?

La primera, liderar i mo-
tivar tota una colla de cas-
tellers i castelleres. Però 
també planificar els castells 
de la temporada, coordinar 
l’equip tècnic, definir els 
objectius que es volen as-
solir i preveure i gestionar 
la quantitat de persones 
necessàries per a cadascun 
dels reptes que ens mar-
quem. Penseu que sense les 
persones la nostra tasca no 
té sentit.

Com us organitzeu en el 
dia a dia per treballar? 

Tenim 4 equips, el de pi-
nya, el de tronc, el de cana-
lla i el de pilars. Cadascun 
d’aquests equips s’encar-
rega de la formació i assaig 
propis de la seva tasca, així 
com de decidir quines per-
sones ocuparan les dife-
rents posicions en la cons-
trucció. Els caps de cada 
equip s´han de coordinar 
entre ells, amb el sots-cap 
de colla i amb mi per tan-
car el cercle. Fem tres as-
sajos a la setmana, dos de 
generals, és a dir, amb tot-
hom, i un els dijous, espe-
cífic per a la canalla i els 
pisos superiors. 

Sabem molt poquet dels 
Castellers de Barcelona, 
ens en fas cinc cèntims? 

La van fundar, al 1969, 
set persones que venien 
de Vilafranca però vivien 
a Barcelona, entre elles en 
Josep Sala, que ho va viure 
quan era nen a Vilafranca i 
va decidir portar els castells 
cap a Barcelona. Actual-
ment, en Josep Sala ens se-
gueix i cada vegada que fem 
una actuació ens envia la 
seva valoració, és el nostre 
crític més valuós! Al 2010 
els castells van ser declarats 
patrimoni de la humanitat, i 
això ens ha permès tenir re-
coneixement a nivell mun-
dial i ha ajudat a fer que el 
món casteller creixi en tots 
els sentits.

Meritxell, què t’aporta ser 
castellera?

M´aporta moltes coses, 
però com a valor essenci-
al destacaria el treball en 
equip i l’esperit d’auto-
superació amb nosaltres 
mateixos. Tot i que hi pot 
haver competència sana 
amb altres colles, el que 
intentem superar sempre 
són els nostres límits. Una 
altra cosa que m’apassio-
na del món casteller, i que 
no he vist igual a cap altre 
lloc, són les relacions in-
tergeneracionals i solidàri-
es que es creen. Pensa que 
tothom pot ser casteller, 
independentment de l’edat, 
el sexe, l’origen o la cultura. 
Casteller/a és tothom qui 
té la camisa. I la camisa no 
es pot comprar, te l´has de 
guanyar. Uns quants assa-
jos, i quan te l’entreguem ja 
ets casteller de Barcelona .

Sou una entitat molt ar-
relada la barri del Clot–
Camp de l’Arpa?

Quan vam començar, la 
nostra activitat va ser aquí 
mateix, al barri, al carrer 
Navas de Tolosa, a tocar 
del carrer Aragó. Després, 

als anys 80 vam començar 
a assajar al local del car-
rer Rossend Nobas, fins al 
2006, en què ja ens vam 
traslladar al local actual, 
enguany fa 10 anys. Parti-
cipem en moltes activitats, 
festes populars, activitats 
solidàries amb altres enti-
tats. També fem tallers a les 
escoles i tenim un projecte, 
Nascuts per a fer pinya, per 
fomentar l’apropament al 
món casteller des dels ins-
tituts. I ja anem per la sego-
na edició. Si entreu a www.
castellersdebarcelona.cat/ 
trobareu més informació i 
com inscriure-us-hi. 

Parlant d’èxits i d’autosu-
peració, quin és el vostre 
millor castell?

El castell més difícil que 
hem fet mai és el 9 de 8, és 
a dir, 8 pisos amb 9 perso-
nes a cada pis (sense comp-
tar la canalla). A part, hem 
consolidat els castells de 
9, que hi ha molt poques 
colles que els puguin fer. 
Aquests castells porten fol-
re, és a dir, una segona pi-
nya per tal de reforçar els 
primers pisos del tronc. 

I parlant d’autosuperació, 
del que també em sento 
molt orgullosa, pel que fa a 
la Colla, és d’haver superat 
moments molt durs, amb 
escissions, passant de la 
glòria al fracàs, però sem-
pre, sempre, sempre ens 
n’hem sortit... Ara estem 
en un moment estable, pe-
rò n´hem viscut de tots co-
lors, pensa que vàrem ser la 
primera colla que sortia del 
circuit tradicional.  

 
I ara em toca preguntar-te 
si hi ha moltes dones caps 
de colla?

No, de fet a Castellers de 
Barcelona sóc la segona en 
47 anys. Pensa que a la dè-
cada dels 80 estava prohibit 
que les dones participéssim 
en els castells. A la resta del 

Meritxell Mañané 

món casteller hi ha altres 
dones caps de colla, però la 
proporció respecte dels ho-
mes que han ocupat aquest 
càrrec és encara molt petita. 

Per què és un fet tan im-
portant que siguis cap de 
colla? 

Té una simbologia impor-
tant, primer perquè, tal i 
com hem parlat, hi ha molt 
poques dones que ho siguin 
i menys tan joves. També 
perquè desmitifiquem una 
mica la figura del líder mas-
culí, del cap de colla amb 
una veu súper potent, alt i 
fort, i que imposa molt.

Com va anar el teu nome-
nament? 

Jo no m’ho havia plantejat 
mai, però m’ho van propo-
sar i, després de pensar-
m’ho molt bé i valorar què 
podia aportar i quins punts 
havia de potenciar, vaig de-
cidir acceptar. A l’assem-
blea es va rebre amb una 
certa sorpresa inicial, però 
vam tenir gairebé el 100% 
de vots a favor i la gent de 
la Colla estava engrescada. 

Som una entitat de perso-
nes i la cohesió, la diversi-
tat, la igualtat i el sentir-te 
inclòs són els nostres pilars 
fonamentals. 

Nascuda al Clot i fent castells com el seu pare i la seva germana, és mestra 
d’educació especial, té 25 anys i ara és la cap de colla dels Castellers de Barcelona. 

ENTREVISTA
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SANITAT

El 25 de maig, veïnes i veïns, treballadores i movi-
ments socials contra la privatització i en defensa de 
la sanitat pública i universal hem aconseguit para-
litzar l’aprovació dels nous estatuts de l´Hospital del 
Mar, que permetien la privatització d’aquest consor-
ci públic

Només la mobilització ciutadana aconseguirà 
aturar-los

La lluita continua, ens necessitem totes per defen-
sar aquest robatori descarat de la sanitat pública
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Les pensions, a debat: preguntes i respostes (IV)

7. És veritat que no hi ha diners 
per pagar les pensions?

Quan el frau fiscal frega els 90.000 
milions, quan la pressió fiscal a Es-
panya està 7 punts per sota de la 
UE, quan hi ha diners per rescatar 
la Banca, quan la corrupció omple 
els paradisos fiscals, dir que no hi 
ha diners és una fal·làcia. A més, 
l’Estat venia destinant al pagament 
de pensions un percentatge del PIB 
substancialment inferior al de la 
UE15. La clau del finançament i, 
per tant, de la sostenibilitat de les 
pensions està en la productivitat, 
en la riquesa que es crea i en com 
es distribueix. És vergonyós que el 
Govern ofereixi avantatges econò-
mics als empresaris a costa de re-
duir les cotitzacions socials, o sigui, 
que trasllada diners del sistema pú-
blic a les empreses.

8. Per què tenen tant d’interès a fi-
car-nos por?

Des de finals dels anys 80, el FMI, 
el BCE, el BM, entitats financeres, 
grans bancs i asseguradores van 

PENSIONS

promoure una campanya, que per-
sisteix, consistent a fer-nos creure 
que el sistema públic de pensions 
està abocat a la fallida, que, segons 
ells, tindria lloc l’any 2002. Natu-
ralment, els pronòstics van resultar 
ser falsos i el sistema de pensions va 
seguir llançant superàvit fins a l’any 
2011, però ells van seguir amb les 
mateixes perquè del que es tracta-
va, i es tracta, és de convèncer tota 
la societat que el sistema és invia-
ble. Perquè els treballadors es vegin 
obligats a dipositar els seus estalvis 
a Plans de Pensions Privats (PPP), 
prèviament han d’estar convençuts 
que quan ells es jubilin ja no hi hau-
rà pensions públiques, i lamentable-
ment ho estan aconseguint.

9. Els plans de pensions privats, 
van bé? Són aconsellables?

L’OCDE va calcular que la rendibi-
litat dels PPP a Espanya entre 2008 
i 2012 va ser negativa en termes re-
als. Són un gran engany. Són molts 
els PPP amb llarga durada que te-
nen pèrdues reals i són la majoria 

els que tenen menys diners dels que 
s’hi van dipositar, mesurat en valor 
de compra. L’esquer dels incentius 
fiscals en dipositar els diners pot 
ser superat per la destralada fiscal 
en recuperar-los. A les entitats fi-
nanceres, el que els interessa és 
captar diners que ja no es podran 
retirar fins que el treballador es ju-
bili. Ningú garanteix que els plans i 
fons d’inversió no se’n vagin a pic, 

de fet ja ha passat en diferents pa-
ïsos, però la banca sempre hi gua-
nyarà, com a mínim l’1,5%. La pu-
blicitat és absolutament enganyosa, 
a ningú se l’informa de la nul·la 
rendibilitat de la immensa majoria 
dels PPP, a ningú se l’informa que 
per poder cobrar, en jubilar-se, una 
pensió de 898 euros hauria d’haver 
acumulat 272.000 euros en el pla, 
qui pot permetre’s aquest luxe? 

Amb la finalitat de facilitar una informació assequible i fàcil d’entendre, la Marea 
Pensionista ha preparat un document resumint les 12 qüestions més importants 
sobre la situació present i futura de les pensions públiques. Aquí publiquem el tercer 
lliurament, amb les següents tres preguntes sobre les pensions.



08 | El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

Molt de compte amb el TTIP

TTIP? Has sentit alguna ve-
gada aquestes sigles? Fins 
fa poc els mitjans de co-

municació quasi no n’havien parlat 
gens. Fa poques setmanes va ser 
notícia arran de la filtració de part 
dels documents de la negociació, 
que s’està realitzant amb grans res-
triccions a la informació pública, 
fins i tot cara als diputats i diputa-
des del Parlament Europeu i als Go-
verns dels 28 estats membres.

La realitat és que funcionaris 
de la UE i els EE.UU. porten ne-
gociant un Tractat Transatlàntic 
de Comerç i Inversions (TTIP) 
des de juliol de 2013, «a recer» 
de l’opinió pública i de la socie-
tat civil, juntament amb les grans 
corporacions, i tenen pressa per 
tancar-lo aquest mateix any 2016, 
abans que el president Obama 
acabi el seu mandat. 

Atès que les barreres aranzelàri-
es entre ambdues potències eco-
nòmiques no són molt significati-
ves, les negociacions se centren en 
el que anomenen la “cooperació 
reguladora”, però que més aviat 
s’hauria d’anomenar “cooperació 
desreguladora”. Atès que ambdu-
es parts tenen fortes diferències 
en les normatives financeres, de 
producció industrial, agropecuà-
ria, comerç, serveis públics, salut, 
medi ambient, comunicació digi-
tal, cultura, etc., crear una àrea de 
competició comuna tindria l’efec-
te, com han tingut tots els tractats 
similars fins ara, de rebaixar les 
normes que protegeixen els drets 
de la ciutadania a cada cantó de 
l’Atlàntic.

TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIONS (TTIP)

El TTIP ens afectaria, doncs, en el 
sentit de promoure desregulació i 
privatitzacions en tots aquests àm-
bits de la nostra vida, inclòs tot allò 
que s’ha avançat en la compra pú-
blica responsable, les denominaci-
ons d’origen, l’etiquetat i el principi 
de precaució davant els transgènics, 
etc. O, en l’àmbit mediambiental, la 
tècnica de la fractura hidràulica per 
extreure gas i petroli (fracking).

A això cal afegir un capítol de 
«protecció de les inversions» que, 
com ja passa amb tractats similars, 
permetrà a les grans empreses, que 
poden pagar els honoraris multimi-
lionaris, demandar els estats davant 
tribunals especials fora de la justí-
cia pública, per decisions (d’inte-
rès social, drets laborals, protecció 
ambiental, etc.) que considerin que 
posen en perill els seus guanys.

Però el TTIP també castigarà du-
rament una gran majoria d’empre-
ses petites i mitjanes de tot tipus, 
la subsistència de les quals enfront 
de les grans empreses de l’IBEX i 
les multinacionals es convertirà en-
cara més en una missió impossible.

Però, per sobre de tot això, el TTIP 
significarà una sostracció més a la 
sobirania ciutadana i al poc que ja 
queda de la institucionalitat demo-
cràtica. Aquestes decisions queda-
rien no només «de fet», com fins 
ara, sinó «per dret», als despatxos 
que els lobbies tenen adossats als 
governs i parlaments. 

A la campanya Catalunya No al 
TTIP, més de 130 entitats i fede-

racions d’entitats, la FAVB entre 
elles, ens informem, formem i or-
ganitzem amb dos reptes: 1) pro-
jectar llums i taquígrafs davant 
l’opinió pública i el debat ciutadà 
envers allò que pretenen negociar 
en privat, i 2) aconseguir una co-
ordinació efectiva amb moviments 
ciutadans crítics que s’aixequen als 
28 països de la Unió Europea i als 
Estats Units. 

Fruit d’aquest treball col·lectiu, 
més de 1.800 municipis i regions 
europees han aprovat resolucions 
rebutjant el TTIP i defensant la 
sobirania de les institucions de-

mocràtiques per protegir els ser-
veis públics i els drets de la ciu-
tadania. Barcelona ho va fer el 
passat octubre.

Això només és l’inici d’un pro-
cés d’informació i mobilització 
que es va estenent per tota Euro-
pa per aturar-ho i dir a la Comis-
sió Europea que els nostres drets 
no poden ser moneda d’intercan-
vi comercial. 

Àlex Guillamón
Coordinador d’Entrepobles i membre 

de la campanya Catalunya No al 
TTIP
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COMERÇ

De Piratas a Mercadona: 
del foc a...

Dins de les reivindi-
cacions per al bar-
ri, que l’AVV va 

plantejar al febrer del 2015 
(Butlletí 256), hi havia: “Po-
tenciació del comerç de bar-
ri i tradicional i la seva per-
vivència, sobretot els més 
emblemàtics i històrics. No 
augmentar les grans superfí-
cies ni els centres comerci-
als”. És una reivindicació de 
sempre de “la Soci”, que, ve-
ient com els petits comerços 
pateixen unes greus circum-
stàncies adverses (preus de 
locals, més grans superfíci-
es, etc.), era -i és- important 
destacar. Dins d’això volem 
deixar constància, breu-
ment, del lamentable cas Pi-
ratas/Mercadona.

La informació brilla per la 
seva absència 

La discoteca Piratas, del 
carrer Muntanya, 14, havia 
provocat moltes molèsties 
als veïns de l’entorn. So-
bretot per sorolls nocturns 
dels clients a l’exterior (el 

tema va sortir, per exem-
ple, al Butlletí d’octubre 
del 2014). Els veïns i l’AVV 
havíem demanat solucions 
o el seu tancament, però 
només es van fer petites ac-
tuacions. Quan l’any passat 
vam veure que Piratas ha-
via tancat, ens en vam ale-
grar pels veïns i vam supo-
sar que s’hi faria un bloc de 
pisos, ja que és edificable. 
A l’octubre passat comen-
tàvem el tema al Districte 
(ja amb el nou equip de 
govern) i se’ns va insinuar 
–no pas informar adequa-
dament- que allà “hi hauria 
canvis”, que ja ens n’infor-
marien. Al desembre vam 
insistir en el tema, ja que 
hi havia el rumor que s’hi 
posava Mercadona, però no 
va ser fins al final de gener 
i de febrer que el Districte 
ens donà una informació 
mínimament concreta: se-
rà un gran supermercat, de 
més de 3400 m2!, l’accés es 
farà només pel carrer Mun-
tanya, no s’edificarà més 
del que ja ho estava sinó 

que es reformarà per dins, 
no tindrà aparcament per 
a clients..., però no ens van 
aclarir gaire com es feria la 
càrrega i descàrrega, i com 
afectaria tot plegat els veïns 
de l’entorn (horaris, etc.), 
que és un assumpte impor-
tant. Que la informació es 
donés tan tard i incompleta 
no és correcte, però el pit-
jor de tot va ser assaben-
tar-nos que el vistiplau de 
la instal·lació del súper es 
va donar el 20 de març del 
2015 -del 2015!-, amb l’an-
terior equip de govern de 
CiU, que no en va informar 
gens ni mica! Això sí, en 
campanya tots deien: “Po-
tenciarem el petit comerç 
de barri, el fomentarem...” 
Bla, bla, bla!

A on ens portarà tot això?

Un altre dia, amb més es-
pai, ja parlarem dels efectes 
de tot plegat en el barri, de 
les postures contradictò-
ries d’alguna gent, de tot 
allò que es podria fer per 

evitar el domini absolut de 
les grans superfícies..., pe-
rò ara acabem amb aquesta 

carta d’un veí, que va sortir 
a El Periódico, que ho diu 
tot prou clar i concís. 
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Obertura 
provisional Concili 
de Trento

Zona verda Ca 
l’Oliva 

Última junta de 
juliol a Glòries. 
Veniu?

L’obertura i la urbanització pro-
visional, amb forma de placeta, 
s’ha endarrerit per incloure-hi 
també el clavegueram i ens di-
uen que les obres no es comen-
çaran fins a l’octubre. Al gener 
hauria d’estar tot acabat. A veure 
si és veritat. 

Ens informen que les obres de 
millora de la fase 1 de la zona 
verda de Trinxant-Meridiana i de 
la seva fase 2, amb un pressu-
post de 500.000€, es comen-
çaran al setembre i acabaran 
a finals d’any. Esperàvem que 
estigués més aviat, però l’im-
portant és que la zona sigui més 
verda i millor. 

L’última reunió de Junta Oberta 
abans de vacances, que serà el 
26 de juliol, a les 8 de la tarda, la 
farem a la guingueta-bar provi-
sional de la plaça de les Glòries. 
Com fèiem en les Juntes Ober-
tes Itinerants, “la Soci” pagarà 
la consumició (“normaleta”: ca-
fè, refresc,...) dels socis que hi 
acudeixin. Us hi esperem, ens 
passarà més “airet” que dins del 
local i podrem parlar de Glòries o 
del que vulgueu. 

URBANISME

1

2

3
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RACÓ DEL CATALÀ

“Bueno”, “vale”, “pues”…, 
n’havíem de parlar

15-S: reunió a Can Miralletes sobre la 
masia i la millora del parc.

Adif ens pren per burros!

Ara direu: “Tothom ho sap, que dir “bueno”, “vale” o 
“pues” no és correcte”. I segurament tindreu raó, però, 
tot i així, són expressions tan habituals que potser no 
està malament recordar que hi ha altres opcions gens 
complicades que ens poden ajudar a resoldre aquests 
petits problemes de la parla quotidiana. Per fer-ho sen-
zill, proposem substituir

*Bueno per *bé
*Vale per *d’acord
*Pues per *doncs

Però si a algú li queden curtes aquestes propostes, 
per al “bueno” i el “vale”, en el sentit estricte d’acord 
o aprovació, encara hi podem afegir altres expressions 
alternatives, com: entesos, conforme, va bé. I no s’hi 
val a dir “val”!, aquí no serveix una (mala) traducció 
automàtica del “vale” castellà.

Tot plegat es pot resumir en un exemple d’una sola 
frase:

*”Bueno, vale, pues” ho farem així / *Bé, d’acord, 
doncs ho farem així.  

L’AVV va reivindicar que a la masia no s’hi posés un nou restaurant, 
sinó algun petit equipament públic orientat als infants o als usuaris 
del parc: una ludoteca, per exemple. El Districte ho està estudiant. 
També hem demanat altres millores al parc (vegetació, murs, etc.) 
i volem comentar aquests aspectes amb els seus usuaris. Per això 
hi farem una reunió el dijous 15 de setembre, a les 7 de la tarda, 
perquè tothom hi pugui dir la seva. 

Les obres de La Sagrera, inclosa la zona de la Torre del Fang, fa temps 
que estan pràcticament parades perquè Adif-Madrid no inverteix aquí 
els molts milions que té disponibles per a La Sagrera. Feia més d’un 
any que no informava a ningú i ara diu que “les obres es van paralitzar 
fa dos anys perquè es van descobrir irregularitats”. Ens prenen per bur-
ros, burros! Que hi hagués corrupció no és excusa, per paralitzar una 
obra tan esperada i necessària i, encara menys, sense informar-ne ni 
a la Generalitat ni a l’Ajuntament. Ens tracten com a súbdits estúpids, 
però no ho som. Això s’ha d’acabar! Perdoneu, però... s’havia de dir. 

Meridiana: el 6 de juliol treballem les alternatives, 
el 22 d’octubre sortim al carrer

URBANISME

El passat 12 de maig 
l’Ajuntament ens va 
informar de la diag-

nosi que han fet de la Meri-
diana. És un document va-
luós, tot i que incomplet. Ja 
hem demanat més dades, 
especialment sobre sorolls.

El podeu trobar a: 
h t t p : // a j u n t a m e n t .
barcelona.cat/ecologiaur-
bana/ca/amb-qui-ho-fem/
participacio-ciutadana/
meridiana/actes , on posa 
Document presentat a la 
sessió. (O, si ens el dema-
neu, us l’enviem per @). 

El dimecres 6 de juliol co-
mençarem a aprofundir en 
les alternatives concretes a 
plantejar per el nostre sec-
tor i començarem a prepa-

Els vianants han de guanyar espais als cotxes

4 5

rar la jornada reivindicati-
va que tots els barris de la 
Meridiana (de Ciutadella 
al final de la ciutat) farem 

el dissabte 22 d’octubre, al 
matí. Si voleu incidir en el 
futur de la Meridiana, no 
podeu faltar el 6 de juliol. 
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L’ADEU
RACÓ DE VEÏNS I VEÏNES 

Quan faci cinquanta anys em suïcidaré.

Recordo que ralo va dir un divendres al capvespre, a l’antiga Cova del 
Drac del carrer Tuset, l’any 1975, mentre escoltàvem l’excel·lent Jazz 
de La Locomotora Negra i ens preníem unes copes de Jack Daniels. El 
vaig mirar tot sorprès.

—Vols imitar el poeta Gabriel Ferrater, que va dir-ho als seus amics i 
va fer-ho arribat el moment?

—És cert, però no, no imito ningú, serà un deixar la vida especial.

Tot seguit es va posar a explicar-me la seva teoria mentre anava fent 
baixar el nivell de l’ampolla rectangular d’etiqueta negra, Old n°7.

—Mira, el que no has fet als cinquanta anys ja no ho faràs. El nostre 
cervell, amb les seves neurones, arriba en aquest moment al punt àlgid 
i després s’ha de fer un sobreesforç per evitar el seu deteriorament. La 
plenitud física, sentimental, intel·lectual... a aquestes alçades de la vida 
s’ha d’haver assolit del tot. Després, la forma física es va perdent, el 
sexe decau, i en el teu ofici si no has despuntat ja no ho faràs... 

Si no hi ha novetats, d’aquí a mig any em caso. Aniré pel fill si tot va 
bé, arribat el moment serà major d’edat...

Professionalment tinc un bon camí encetat. L’estudi d’arquitectura 
del que sóc soci ha guanyat el projecte de la urbanització dels voltants 
de la platja d’Aiguadolç, a Sitges. Estem a la cresta de l’ona...

Com que parlem a 22 anys vista, tot el 
que t’he dit estarà més que consolidat, 
així que...

Jo l’hi vaig recriminar, vaig dir-li que 
era manca de coratge, que la vida sem-
pre pot anar obrint altres camins, que 
un era egoista si només pensava en ell 
i no pensava en el mal que podia fer 
a aquells que resumen. No li vaig fer 
consideracions religioses perquè sabia 
del seu agnosticisme, però sí que vaig 
intentar buscar consideracions ètiques. 
Li vaig retreure que em semblava un su-
ïcidi amb fons hedonista, del que cerca 
un perfeccionisme i que amb aquest acte 
l’arrodoneix.

—És un acte de plena llibertat, ja que 
no l’he tingut al néixer. Creus que és una 
acció dolenta? Per què la societat no veu 
amb ulls el suïcidi dels soldats que van a 
la guerra, o els que donen la vida per la 
Pàtria, per Déu, o per alguna altra causa? 

Tot i els efectes de l’alcohol, em va ci-
tar el sociòleg Durkheim i el seu llibre El 
Suicidi, descartant que a ell se’l pogués 
classificar en aquell estudi, però assegu-
rant-me que hi havia cert paral·lelisme 
considerant també el paper de les estruc-
tures socials com a punt de partença. Un 
discurs una mica enrevessat. Per acabar 

em va recitar una lletania de noms 
de gent que es va suïcidar, enca-
ra que cadascú va fer-ho per dife-
rents motius: filòsofs com Sèneca, 
escriptors com Ángel Gavinet, 
Lana, Hemingway, Virginia Wolf, 
la cantant Violeta Parra, el pintor 
Van Gogh...

No li vaig fer gaire cas, tot allò 
em va semblar una fanfarronada.

No ens vam tornar a veure. De 
fet no érem amics, només ens unia 
una certa coneixença d’antigues 
jornades universitàries. Aquell dia 
va ser una trobada inesperada.

Torna a aparèixer la seva figura 
a la meva vida l’any 1997, al rebre una carta sense remitent on se’m 
convidava a participar en un acte d’acomiadament i record a la seva 
persona.

Recordo que era 13 de novembre, dijous, i que feia fred. La cerimònia 
es va celebrar a la sala d’una escola del carrer Balmes. A l’entrada em 
van demanar el nom i em van donar una ampolleta plena de cendres. 
Vaig tenir un calfred, se’m va remoure l’estómac, no hagués cregut mai 
que el que em va dir tants anys enrere fos ara realitat. Ho havia fet. 

A l’estança érem molt poca gent. Després 
vaig saber que n’érem 50, com els anys que 
ell tenia. Una noia d’uns 21 anys ens va do-
nar la benvinguda, va dir que érem les per-
sones que d’una forma o altra havíem re-
percutit més en la vida del seu pare. Jo em 
vaig estranyar, no pensava que per a ell tin-
gués tanta importància. La noia va seguir 
llegint, amb una veu molt clara, pausada 
i sense angoixa, unes paraules molt breus 
que va deixar escrites el seu pare:

«El temps no es compta en el pas de les 
hores, sinó en les bategades i vivències del 
cor. Per això, després d’aquests 50 anys de 
bategades us deixo, abandono la vida que 
fins ara portava. Recordeu-me. De fet, he 
abandonat família, amics, professió i el 
país que estimo. He marxat lluny d’aquí, 
cercant una nova vida, intentant arribar 
també a una plenitud. Seré a les selves de 
Centre América amb els indis de la tribu 
Misquitos. Per vosaltres he mort. Les cen-
dres que us han donat a l’entrar són cen-
dres de roba i estris meus, part del que jo 
era. Un record que ara us deixo».

Vaig sortir al carrer i en lloc d’anar a 
casa, els meus passos em van dur al Dry 
Martini del carrer Aribau. 

—Si us plau... de l’ampolla rectangular 
d’etiqueta negra, Old n° 7, una copa. 
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NOTÍCIES DE LA SOCI 

II campanya d’estiu “Jove 
precari que et quedes al barri” 

Com que s’apropa l’estiu i “el caloret”, tornarem a pre-
parar la segona campanya d’estiu destinada a tots els 
joves que es quedin al barri. Organitzarem activitats 

lúdiques gratuïtes o a preus populars. Algunes propostes, 
després de pluges d’idees, són el cinema a la fresca, classes 
de salsa cubana, tornejos de futbol o street workout. A més 
a més, volem seguir creixent com a persones, cultivar-nos i 
incidir en les problemàtiques socials que afecten tant el barri 
com la ciutat. És per això que volem preparar una xerrada 
amb venedors ambulants per tal que ens expliquin com viuen 
la situació de primera mà. La nostra voluntat és unir i crear 
llaços entre el jovent del Clot - Camp de l’Arpa, sobretot per 
a aquells que no es poden permetre el luxe de viatjar. Que 
quedar-se al barri durant l’estiu sigui un orgull i no una de-
cepció. Encara estem preparant la campanya d’estiu, sou a 
temps per donar-nos un cop de mà!

Vine els dimarts a les 21:30 a l’AVV (c/Sibèlius, núm. 3) i 
participa a l’assemblea!

L’Espai Antoni Miró (Pl. Carme Monturiol, 10, a Degà Bahí-Nació) ens ha 
demanat tornar a exhibir l’exposició de fotos del 40è aniversari de l’AVV 
que es va fer l’any passat. L’ exposició es podrà visitar del 5 al 28 setem-
bre. El primer dia, a les 7 de la tarda, es farà un recorregut explicatiu i el 
dimarts 13, a les 7 de la tarda, hi farem la junta oberta d’aquella setmana, 
a la qual sabeu que podeu acudir lliurement per parlar de temes que ens 
preocupin, del barri o de més enllà.  

Si us ho vàreu perdre: Exposició 
de fotos 40è aniversari de “la 
Soci” a l´Espai Antoni Miró Peris 
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RACÓ D’ENTITATS

La Biblioteca Camp de l’Arpa 
recomana...

Com reaccionaries davant d’una situació extrema en què 
corre perill la teva vida i la de la teva família? Aquesta és la 
idea principal de Fuerza mayor, una de les pel·lícules euro-

pees més interessants dels últims temps.

Una família que passa les seves vacances en una estació d’esquí 
veu com la seva relació s’esquerda quan, davant d’una allau, el pare 
decideix salvar-se deixant la seva dona sola per protegir els nens. 
L’allau és inofensiva però la reacció de l’home sacsejarà la relació.

El director suec Ruben Östlund, en el seu quart film, ens convida 
a la reflexió entorn dels rols de gènere i la influència de la raó i de 
l’instint en els nostres actes. Fuerza mayor, tan ben rodada com in-
terpretada, forma part d’aquells films escandinaus que hàbilment 
ens parlen de qüestions universals a partir d’entorns reduïts. Fou se-
leccionada per competir a la secció “Una certa mirada” del Festival 
de Canes, on va guanyar el Premi del Jurat i va estar nominada com 
a Millor pel·lícula estrangera als Globus d’Or. 

Fuerza Mayor [Turista] 
Ruben Östlund. Sue., 2014, 119 min.

Més informació: 
[imatge codi QR adjunt]

4 Gatos llegaron al barrio

Al ser frágil y limitado, el ser humano, para compensar 
sus carencias, tuvo una gran idea, que le aseguró la 
supervivencia: inventó las tecnologías. Al principio eran 

de todos, pero los ricos se dieron cuenta de que al restringir 
el acceso al conocimiento quitaban el poder a las personas.

Convencidos de que es nuestro deber moral hacer el es-
fuerzo y reapropiarnos y reaprender las tecnologías, aquí 
estamos - los 4 Gatos.

Jugamos con cacharros para darles otros usos, más allá de 
los comerciales, y asegurar que cualquiera pueda hacerlo. 
Dado que “el mercado” nos obligaba aconsumir de forma 
ilimitada, pensamos que ya es hora de poner nuestros lí-
mites, apostamos por la filosofía del FreeSoftware, que nos 
permite modificar, replicar y crear libremente.

Tenemos claro que éste es un proyecto diferente del de 
muchos otros sitios barceloneses donde el ego informático 
quedará más que cubierto.

Nosotros buscamos lo contrario: compartir, disfrutar y sobre 
todo aprender. Creemos que esto solo es posible con la au-
togestión, la autoformación y la colectivización del espacio.

Así que si tienes curiosidad por ver qué se puede hacer con 
lo que tienes, no lo dudes, nos vemos martes y viernes por 
la tarde.

Y no te cortes, solo somos 4 gatos. 
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ADREÇA OFICINA

POBLACIÓ

ENTITAT OFICINA D.C. NÚMERO DE COMPTE

DATA DE NEIXAMENT D.N.I

CODI POSTAL DATA

CODI POSTAL

FIRMA

TELÈFONS

POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

PROFESSIÓ

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Els prego que m’inscriguin com a soci o sòcia a l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot -Camp de l’Arpa. 
Quota: 25 euros al 2016, si estàs a l’atur 0 euros




