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Lluitem plegats pels drets de les persones 
grans d’avui i de demà! 



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

Quin significat pot tenir aquesta paraula tan i 
tan bonica? Sens dubte, en política té un signifi-
cat molt important. Així, els banquers, treballen 
tots units en el mateix objectiu, treure’ns els di-
ners de la butxaca. Els hotelers, ho estem veient 
dia rere dia, units es defensen, tots a una, per 
fer de Barcelona un parc temàtic que els apor-
ti molts beneficis, sense preocupar-se pel preu 
que la ciutat, els treballadors i la societat hem 
de pagar per això. Podríem dir que la unitat dels 
gremis que comparteixen els mateixos objectius 
seria l’estat ideal per aconseguir aquesta unitat.

I nosaltres, ara més que mai, necessitem la uni-
tat de les classes populars, la unitat del poble, 
la unitat del carrer. Unitat en la diferència de 
cadascun de nosaltres, de les pròpies idees, de 
les pròpies ideologies, però unitat per sobre de 
tot. La necessitem  més que mai, perquè és ara 
quan aquest capitalisme ferotge ha llançat un 
atac en tota regla per treure’n s allò que ens ha 
costat tant i tant aconseguir. Ens ho volen treure 

tot: la sanitat, l’educació, l’habitatge, les pensi-
ons... tot, absolutament tot el que és públic, per 
donar-ho a qui faci l’oferta econòmica aparent-
ment més baixa del mercat però que, al final, 
no ho és i va en detriment dels aspectes socials, 
allò que en una altra època alguns anomenarien 
“danys col·laterals ”.

Per això, a la ciutadania ens cal la unitat per tal 
de deixar de donar solament respostes parcials. A 
problemes globals calen respostes globals, no po-
dem continuar cadascun de nosaltres enlluernat 
en la seva parcel·la, perquè, a sobre que no és bo, 
ni per a nosaltres ni per a la gent que ens dóna su-
port, el que estem aconseguint és perdre-ho tot, 
a més de solapar-nos en els actes i mobilitzacions 
socials que moltes vegades coincideixen en el 
temps. Cal que ens coordinem, i ens cal, més que 
mai, crear un discurs unitari que ens identifiqui 
de forma clara i contundent. Ens cal començar 
a organitzar unes mobilitzacions conjuntes, ens 
cal parar aquest retrocés que ens volen imposar. 

És cert que sempre ha calgut donar una resposta 
global al capitalisme, però ara molt més, ja que si 
no ho fem ens ho trauran tot: en el seu punt de 
mira s’hi troben ara les pensions i l’habitatge.

Dons bé, ja que aquesta unitat la considerem 
essencial, una colla d’homes i dones de dife-
rents grups socials portem molts mesos tractant 
d‘aconseguir que es dugui a terme i agafi força. 
Això ha donat com a resultat el naixement de 
Marea de Marees –Marea Pensionista, Marea 
Blanca de sanitat, Marea Verda i Groga de les es-
coles, etc.-, o sigui, l’intent d’aconseguir la unitat 
de tots els grups socials, Marees i entitats que de 
forma altruista, generosa i sense protagonismes 
lluitem per aconseguir una societat millor. 

Estem convençuts que Marea de Marees té 
molta feina per endavant, però també sabem que 
era del tot necessari el seu naixement, i que amb 
l’ajuda i el suport de la gent serà molt mes difícil 
que ens segueixin traient drets i llibertats. 
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La unitat es diu Marea de Marees
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Per fi funciona la residència Alchemika!

Hem aconseguit que compti 
més la proximitat

A les reunions infor-
matives prèvies 
vam descobrir que 

el sistema per accedir a no-
ves residències públiques 
no està gens ben organitzat 
ni té uns criteris baremats 
concrets. Això, que és el 
reflex del fet que se n’inau-
guren ben poques, i que hi 
ha ben poc interès polític 
a gestionar-les de manera 
transparent, va fer enfadar  
moltes de les persones inte-
ressades, ja que s’esperaven 
un sistema més clar i bare-
mat, com el que s’aplica a les 
escoles. Degut a les queixes 
i a les reivindicacions de 

EQUIPAMENTS PÚBLICS

l’AVV, es va establir un sis-
tema de barem que va tenir 
en compte la proximitat en 
base al districte en què es vi-
via. Això va comportar que 
gran part de les persones 
apuntades del barri hi po-
guessin entrar, i d’això n’es-
tem molt contents perquè 
és lògic i just. Evidentment, 
aquest sistema, d’alguna 
manera improvisat, també 
va perjudicar algú, i és per 
això que hem reivindicat 
que s’estableixi oficialment 
un sistema clar, transparent 
i ben baremat, que tingui 
en compte la proximitat. A 
veure si ho fan. Amb aquests 
governants ... ja ho veurem.

Després de diversos endarreriments, a mitjan juliol van començar a entrar usuaris a la residència Alchemika. Ja 
era hora! Ha costat massa anys de lluita, però ara ja està en marxa.

continua pagina següent
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EQUIPAMENTS PÚBLICS

Inauguració: oficialment, 
tot va bé

El 14 de setembre es va 
fer la inauguració oficial, 
amb la presència de la con-
sellera de Benestar Social, 
Dolors Bassa, i la Regidora 
de l’Ajuntament Laia Ortiz. 
En els parlaments van reco-
nèixer els  endarreriments 
(escandalosos) i la feina de 
l’AVV (però no ens van con-
vidar a parlar), i van venir a 
dir que “tot va bé” . Posteri-
orment, ja els vam tornar a 
aclarir que seguim reivindi-
cant que, tan aviat com sigui 
possible, la gestió de l’equi-
pament sigui pública i que 
tot, tot, del tot, no va tan bé. 
Hi ha alguns temes de l’edi-
fici millorables i alguns as-
pectes de funcionament que 
també ho són (sí que s’ha 
de tenir en compte que al 
principi tot s’ha d’ajustar). 
Vam demanar, tant a Gene-
ralitat com a l’Ajuntament, 
que col·laborin activament 
a aconseguir que ben aviat 
tot funcioni perfectament, i 
millorar el sistema de parti-
cipació i control per assegu-
rar que l’atenció als usuaris 
sigui excel·lent.

Centre de dia: encara queda 
alguna plaça

La residència ja té una bo-
na llista d’espera (us hi po-
deu seguir apuntant si teniu 
fets els tràmits de la Llei de 
la Dependència), però el 
centre de dia encara té al-
guna plaça buida. Si us inte-
ressa, us podeu informar a 
la mateixa residència.

El centre de dia encara té alguna plaça buida. Si us interessa, us podeu informar a la mateixa residència

Que la de Glòries no trigui tant

Segons el Pla d’Equipa-
ments Públics aprovat, al 
barri caldrien entre 3 i 4 re-
sidències-centre de dia. Ara 
en tenim una i hem de co-
mençar a treballar perquè es 
faci l’altra per a la qual sí que 
tenim un solar disponible 
(per a les altres, no se n’han 
trobat fins ara). És la de la 
banda de Glòries, que ja es-
tà urbanísticament aprovada 
a Gran Via-Independència, 
però està una mica condici-
onada a les obres d’aquesta 
plaça. Per tant, la construc-
ció no es farà gaire aviat (de 
fet, encara no hi ha el corres-
ponent conveni firmat amb 
la Generalitat), però hi co-
mençarem a insistir perquè 
si no ens hi podem passar 15 
o 20 anys més. Si ens voleu 
ajudar, ja sabeu on som. 
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Com afecta el turisme al nostre barri

En aquest article volem co-
mentar aquells aspectes del 
turisme que són més sensi-

bles per a la nostra vida quotidia-
na degut a les característiques del 
Clot-Camp de l’Arpa, on la possi-
bilitat de construir nous hotels o 
de tenir una gran afluència de tu-
ristes, com és el cas de Poblenou 
o Sagrada Família, per posar dos 
exemples propers, és més llunya-
na, encara que possible.

Abans, però, no volem deixar 
d’enunciar tres temes, dos a ni-
vell de ciutat i un de país, que es-
tan pendents i que són d’una gran 
transcendència tant pels aspectes 
que comentarem com per l’efecte 
del turisme en general.

Aquests són: el PEUAT, la nor-
mativa sobre terrasses i les regu-
lacions singulars dels barris, i el 
projecte de decret del reglament 
de turisme de la Generalitat de Ca-
talunya.

El primer, ara mateix està paralit-
zat, i pel que fa al segon, la unió de 
tres partits de l’oposició munici-
pal, CiU, C’s i PP, va obligar a rea-
litzar un ple extraordinari, el 23 de 
setembre, on es va aprovar la seva 
modificació. Els grups de pressió 
que defensen els interessos eco-
nòmics de l’empresariat del sec-
tor estan utilitzant totes les seves 
influències perquè tant l’un com 
l’altre es liberalitzin al màxim, tal 
i com passa amb l’articulat de la 
proposta realitzada per la Genera-
litat de Catalunya en el projecte de 
decret del reglament.

TURISME

Llicències per a pisos d’ús turístic

La liberalització de les condici-
ons per atorgar llicències per a pi-
sos d’ús turístic i la liberalització 
de la normativa de terrasses, xoca 
frontalment amb dos drets bàsics 
del veïnat, el dret a l’habitatge 
i el dret a l’ús de l’espai públic, i 
aquests són dos dels perills més 
propers per al nostre barri.

Efectes sobre el veïnat

Quan en un barri proliferen els pi-
sos d’ús turístic, ja siguin pisos sen-
cers, ja sigui per habitacions, la ren-
dibilitat d’aquesta activitat fa que 
els lloguers s’incrementin de forma 
continuada. L’increment en un any 
al barri de Gràcia ha estat del 31%, 
igual que els preus de compra, i 
això significa l’expulsió de moltes 
veïnes i veïns que no poden pagar 
aquests imports, a banda de la pro-
liferació de tot tipus d’accions per 
part dels propietaris perquè els que 
hi són se’n vagin i així poder-los 
destinar a ús turístic.

Però aquest no és l’únic efecte so-
bre el veïnat: en un barri on cada 
vegada n’hi ha menys dels que ne-
cessiten papereries per a la canalla, 
ferreteries, vetes i fils, gestors, i 
fins i tot (si tenim sort) teatres o lli-
breries, amb aquests establiments 
cauen també tallers, distribuïdors, 
repartidors, comercials i fàbriques. 
En canvi, els turistes necessiten 
“24h”, Starbucks, Zaras i pizzeries, 
i molts d’aquests negocis són fran-
quícies que ni tan sols tributen a la 
ciutat. Que el sector turístic des-

trossa l’economia local és un fet 
poc discutible. Que deixa pobresa 
als pobres i riquesa als rics, també.

D’altra banda, la liberalització dels 
habitatges d’ús turístic justifica una 
activitat basada en la cobdícia, i 
que a qui de veritat beneficia és als 
grans propietaris i multinacionals, 
tipus AirBnB, cercant la complici-
tat de propietaris, fent un discurs 
d’economia col·laborativa i amb 
una inspecció laxa o inexistent, la 
qual cosa impossibilita poder-ne 
recuperar socialment, a través dels 
impostos, una part, encara que si-
gui mínima, que pugui ser redistri-
buïda en ajudes a l’habitatge.

Respecte  de la liberalització de la 
normativa sobre terrasses 

Respecte de la liberalització de la 
normativa sobre terrasses, això fa 
que un espai que és públic es pri-
vatitzi i es rendibilitzi per part de 
particulars que actuen en el seu 
propi benefici, i quan s’intenta po-
sar-hi límits utilitzen el xantatge 
dels llocs de treball, uns llocs de 

treball cada vegada més preca-
ritzats, tant a nivell de sous com 
d’hores de feina, i que impedei-
xen que les i els que treballen en 
aquest sector puguin viure al barri.

Només cal observar com es va 
transformant el nostre barri, quants 
pisos han deixat de ser habitatges 
de lloguer ocupats per veritables ve-
ïnes i veïns, i han esdevingut pisos, 
legals o il·legals, d’ús turístic, amb 
les molèsties que en alguns casos su-
posa per a la resta d’inquilins. Com 
han anat variant els preus de lloguer 
i de compra. Com molts carrers -Ro-
gent, la plaça del Mercat i zones ad-
jacents- s’omplen de taules. Com de 
mica en mica es va transformant el 
comerç.

No podem delegar o renunciar a 
la defensa dels nostres drets, en-
tre tots i totes hem de decidir quin 
tipus de barri volem, si un barri 
per viure i compartir o un barri 
perquè alguns hi facin negocis i 
uns altres en siguin expulsats. 



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

Acampada a l’Hospital del Mar contra els 
nous estatuts del centre

Una acampada va ocupar, 
el cap de setmana del 
16/17 de juliol, el vestí-

bul de l’Hospital del Mar com a 
protesta contra l’aprovació dels 
nous estatuts de l’organisme que 
regeix aquest centre barceloní, el 
Consorci Parc Salut Mar. Desenes 
de persones van arribar el dissab-
te 16 de juliol  a l’hospital en ma-
nifestació i s’hi van  quedar  fins 
diumenge al migdia per demanar 

que es paralitzin uns estatuts que 
es considera que obren la porta a 
la seva privatització.

“No als beneficis privats amb re-
cursos públics”, “la salut no és un 
negoci” i d’altres eslògans, plas-
mats en desenes de cartells, han 
ocupat per enèsima vegada els 
passadissos d’un hospital públic 
català. En aquest cas, juntament 
amb unes 25 tendes de campanya. 

Quasi 200 persones van participar 
en el moment àlgid de la manifes-
tació, organitzada per treballadors 
amb el suport de les associacions 
de veïns, com la de Sant Martí de 
Provençals, la de l’Òstia o la del 
Clot-Camp de L’Arpa, i la Marea 
Blanca.

Aquesta no és la primera vegada 
que els treballadors protesten con-
tra els nous estatuts a les portes de 
l’hospital. Estan indignats d’ençà 
de l’aprovació del text, el mes de 
febrer passat, per part del Consell 
Rector del Consorci. La polèmica 
prové sobretot de l’article 1, que 
preveu que el Consorci es pugui 
ampliar amb “l’admissió d’entitats 
públiques o privades sense ànim 
de lucre”, i que pugui comptar 
amb “aportacions” d’aquestes en-
titats d’acord amb els objectius del 
centre.

Malgrat la seva aprovació, el text 
dels estatuts no és definitiu. L’Ajun-
tament de Barcelona, que participa 
en el Consorci amb un 40% (el 60% 
restant correspon a la Generalitat), 
ha demanat recentment que es re-
visin algunes parts dels estatuts. 
Precisament era el dilluns 18 quan 
s’havien de donar a conèixer les 
modificacions, però finalment s’ha 
posposat. És en aquest context que 

Desenes de persones van plantar les seves tendes al vestíbul de l’Hospital del Mar per protestar contra uns 
estatuts que es considera que obren la porta a l’activitat privada dins del que és un centre públic.

SANITAT

la pressió de veïns i treballadors 
pren més sentit.

Segons els treballadors i veïns 
congregats aquell cap de setma-
na, els estatuts són una finestra 
oberta a facilitar l’activitat priva-
da dins un hospital públic com és 
l’Hospital del Mar. Temen que es 
reprodueixi un model com el de 
BarnaClínic, una societat mercan-
til controlada per l’Hospital Clínic,  
que realitza la seva activitat dins 
les instal·lacions d’aquest hospital 
públic i amb alguns treballadors 
també públics. 

Unes 25 tendes van ocupar el vestíbul de l’Hospital del Mar tot el cap de setmana

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

Associació de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de l’Arpa
c/ Sibelius, 3 - 08026 Barcelona - Tel. 93 232 46 10
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Les pensions, a debat: preguntes 
i respostes (V i últim) 

10. Una Catalunya inde-
pendent garantiria millor 
les pensions?

En aplicació de la nor-
mativa comunitària, que 
empara a treballadors de 
la UE o extracomunitaris, 
Espanya estaria obligada a 
pagar les pensions ja reco-
negudes i a reconèixer els 
períodes ja cotitzats a Es-
panya de tots aquells que 
es vagin jubilant després, 
encara que resideixin a un 
altre país, perquè no s’obli-
da que les pensions es re-
coneixen per les cotitzaci-
ons efectuades i es paguen 

PENSIONS

mentre visqui el treballa-
dor. En l’escenari actual 
les cotitzacions dels tre-
balladors en actiu són les 
que financen les pensions 
actuals i, per tant, en una 
Catalunya independent les 
cotitzacions dels treballa-
dors catalans finançarien 
les pensions dels jubilats 
catalans i podrien fer-ho 
millor atès que a Catalunya 
el ràtio entre treballadors 
cotitzadors i pensionistes 
és lleugerament superior 
a la de la resta d’Espanya. 
Ens volen imposar la por al 
demà quan les pensions ja 
les estan destrossant ara.

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. Aquest és l’últim lliurament.

11. Com ha calat l’agressió 
amb tan poca contestació 
social?

El determinant de per 
què el canvi de model i les 
retallades han calat com 
a pensament únic i es va-
gin implementant amb tan 
poca contestació s’explica 
pel consens polític, la col-
laboració activa dels sin-
dicats i la profusió de pro-
paganda mediàtica sense 
reparar en les despeses per 
part del capital financer. A 
partir d’aquí, la pluja fina 
des de tots els costats ens 
ha calat fins als ossos. Ai-

xò explica en part que els 
treballadors joves tinguin 
bastant interioritzat que 
quan ells es jubilin ja no hi 
hauran pensions públiques. 
El capital ens està guanyant 
la batalla.

12. Què podem fer?

Hem d’informar a treba-
lladors joves i jubilats de 
l’estafa que ens volen im-
posar arruïnant el sistema 
públic de pensions. Sumem 
més de 8 milions de pen-
sionistes, davant d’unes 
eleccions som una força 
irresistible, quan la immen-

sa majoria no voti a partits 
responsables de les retalla-
des això canvia immediata-
ment. Hem d’empoderar-
nos, participar en la cosa 
pública, imposar als centres 
socials i casals, als centres 
de treball i als carrers, la 
idea de la defensa intrans-
igent del sistema públic de 
pensions i la seva millora. I 
de manera general, hem de 
participar solidàriament en 
els moviments socials, les 
retallades a les pensions no 
són diferents de les retalla-
des a la sanitat, a l’ensenya-
ment, a la dependència, als 
salaris, etc. 
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C.E.T.A. (= TTIP): l’hem de parar com sigui!

En el Butlletí anterior 
vam explicar el trac-
tat TTIP que pre-

tenen aprovar, amb molta 
opacitat i traïdoria, el go-
vern dels EUA i les elits de 
la UE. El presenten com un 
tractat “de lliure comerç”, 
però, realment, això és una 
disfressa, ja que el contin-
gut determinant del TTIP 
seria que, mitjançant un 
tractat internacional (que 
després seria “missió im-
possible” anul·lar o modifi-
car perquè ho pensen dei-
xar tot “atado i bien atado”), 
els interessos econòmics 
de les grans multinacionals 
i dels bancs passessin qua-
si sempre per sobre de les 
legislacions i normatives 
aprovades democràtica-
ment als parlaments.

La idea és que s’establiri-
en uns tribunals internaci-
onals privats (on manaria 
qui tingués més diners, evi-
dentment), que jutjarien els 
conflictes entre els estats i 
els parlaments democràtics 
amb “els inversors” interna-
cionals. Màfies d’advocats 
“a l’estil americà” podrien 
demandar els estats davant 
d’uns jutges no escollits de-
mocràticament si conside-
ressin que una normativa 
mediambiental, laboral, sa-
nitària, agrària, etc., posava 

C.E.T.A

mínimament en perill les 
seves inversions i les seves 
perspectives de benefici 
(us sona això del “lucre ces-
sant”?). Per tant, les multi-
nacionals no se sotmetrien 
a les lleis dels estats demo-
cràtics, sinó que els governs 
i parlaments es veurien 
greument i permanentment 
amenaçats de ser denunci-
ats als tribunals privats. És 
una bogeria antidemocràti-
ca, però hi ha el perill cert 
que ho puguin imposar 
“convencent” la burocràcia 
de Brussel·les (Juncker i 
companyia). L’1% dels més 
poderosos del Planeta es 
volen assegurar que al 99% 
restant de cap manera se’ls 
pugui arribar a acudir de 
decidir democràticament 
res que vagi contra el que 
ells considerin les seves 
perspectives de beneficis, 
quasi sempre cobdiciosa-
ment desorbitades.

Seria com un cas Castor a lo 
bestia i permanent

Perquè s’entengui: si a l’Es-
tat espanyol, als treballadors 
ens estan fent pagar milers 
de milions per casos aber-
rants com el Castor, les au-
topistes de Madrid o el túnel 
de l’AVE als Pirineus, amb 
l’excusa legal que els con-
tractes firmats els asseguren 

la inversió i els beneficis 
(que és només mitja veritat, 
però “la casta” ho imposa 
perquè el poble sembla que 
prefereix pagar que dir prou 
d’una vegada),el que volen 
és generalitzar això a nivell 
internacional. I ho volen fer 
mitjançant un tractat inter-
nacional entre molts països 
(cosa que seria dificilíssim 
modificar), i amb jutges i 
advocats que no es deguin a 
la llei democràtica i a la jus-
tícia, sinó als interessos de 
qui pagui més.

Aquests tractats (CETA i 
TTIP) serien, són, el somni 
de les elits financeres que fa 
anys  que es reuneixen a Da-
vos o al Club Bilderberg: el 
capital manaria com ara (o 

més), i sense la “molèstia” 
d’haver de fer una mica de 
cas als governs i parlaments 
escollits democràticament. 
Seguirien fent els seus xan-
tatges a l’hora d’invertir i, 
una vegada fets, cap risc, 
“peti qui peti”. Ells tindrien 
assegurats els sucosos bene-
ficis sense tenir en compte 
si el país s’enfonsa, si la in-
versió és ruïnosa o si s’ha fet 
de manera corrupta.

CETA és ara el perill imminent

Com que a Europa mol-
ta gent ha vist que el TTIP 
(tractat EUA-UE) seria una 
salvatjada antidemocràtica i 
les mobilitzacions han estat 
moltes i molt grans, ara, da-
vant d’unes properes elec-
cions a Alemanya i Franca, 
ens volen fer creure que 
aquest tractat “ja està mort”. 
No ens en podem refiar gens 
perquè així que puguin el 
ressuscitaran, però ara ens 
hem de centrar en el CETA, 
que és un tractat molt sem-
blant al TTIP (encara pitjor 
en algun tema, com el dels 
tribunals privats), però en-
tre la UE i el Canadà.

Resulta que el CETA ja es-
tà molt avançat i el volen 
aprovar en les pròximes set-
manes, i per això hi ha mo-
bilitzacions a tota Europa. A 
Barcelona, fa pocs dies hi va 
haver una cadena humana i 
aviat hi haurà noves convo-
catòries, a què us preguem 
que acudiu perquè els que 

tenim com a prioritat els 
temes socials i democràtics 
ens hi juguem molt, però 
molt, de veritat.

El CETA és perillós pel seu 
contingut i pel precedent 
que pot representar de cara 
al TTIP. Pel seu contingut, 
perquè moltes empreses 
dels EUA tenen sucursals 
al Canadà i podrien acollir-
se als desorbitats privilegis 
i avantatges (per a ells) del 
CETA. I com a precedent, 
perquè una vegada funcioni 
el CETA ja ens vindran amb 
allò de “ja no ve d’aquí” i 
“apliquem el TTIP, que ve a 
ser el mateix”. També estan 
intentant la maniobra d’apli-
car-lo “provisionalment” 
mentre no s’aprova del tot, 
però no ho hem de perme-
tre de cap manera.

Els hem de parar! Mobilit-
zem-nos! Estigues a l’aguait!

Ara, evidentment, el go-
vern del PP fa tot el que 
li manen per afavorir el 
CETA.  En canvi, el Parla-
ment català va aprovar fa 
poc una resolució en contra 
de la tramitació del CETA i 
el TTIP. A tota Europa hi se-
guirà havent mobilitzacions 
per parar del tot el CETA. 
Estigueu a l’aguait, al web 
http //www.noalttip.org/, 
de les convocatòries que hi 
hagin i acudiu-hi si us plau. 
Pel bé de tots (del 99%). 

Nosaltres hi serem. 
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URBANISME

Glòries: tot va massa lentament
24N: reunió informativa

A l’Ajuntament, tot va 
massa lentament. 
El fet que el Go-

vern no tingui majoria i la 
manca de voluntat de pacte 
de tots els partits (més in-
comprensible i inaccepta-
ble en un ajuntament amb 
bons recursos econòmics) 
provoca que encara ara no 
tinguem aprovat el Pla d’Ac-
tuació del Mandat (PAM) ni 
les concrecions d’inversió 
corresponents (PIM). En 
els múltiples aspectes de la 
transformació de Glòries, 
això afecta en el sentit que, 
si bé  no es pot parlar d’una 
paralització total, sí que s’hi 
observa un gran alentiment 
i es queden sense aclarir as-
sumptes que són fonamen-
tals. Aquesta situació no pot 
durar gaire més.

1a fase dels túnels: un any 
més d’obres

La primera fase de les 
obres dels túnels, que va 
de Castillejos a Granada, 
va avançant però bastant 
més lentament del previst. 
És veritat que, com era ja 
una mica previsible en una 
obra tan complexa, ha sor-
tit alguna dificultat en el 
subsòl, que provoca alguns 
canvis, com per exemple 
que s’haurà d’aprofundir 1,5 
metres més, i això allargarà 

els terminis i incrementa-
rà una mica el cost global, 
però totalment dins de les 
previsions pressupostàri-
es acordades. Ara se’ns diu 
que tot plegat farà allargar 
el final d’aquesta primera 
fase de les obres en un any 
més, de manera que la pre-
visió de finalització passa 
de l’estiu del 2017 a l’estiu 
o tardor del 2018. Com que 
no som enginyers, no sabem 
de moment fins a quin punt 
la justificació és certa del tot 
o si és, en part, una excusa 
per allargar l’obra i distri-
buir en més anys la despesa 
corresponent. Treballarem 
més a fons aquest tema per 
aclarir-lo.

2a fase: exigim que s’adjudiqui 
per començar al 2018

Podem acceptar alguns 
mesos d’allargament de les 
obres, però ja hem deixat 
ben clar a tothom que se-
guim exigint que la segona 
fase, de Granada a rambla 
de Poblenou, es faci imme-
diatament desprès, sense in-
terrupcions i, per tant, l’ad-
judicació d’aquesta 2a fase 
s’ha de fer abans d’acabar el 
2017 o, com a molt, a prin-
cipis del 2018. El projecte 
executiu aprovat preveu 
aquesta continuïtat d’obres, 
els acords i consensos tam-

bé, i per això és el que rei-
vindiquem i exigim.

Parc: reunió informativa el 24N

La redacció del projecte 
executiu del parc també 
avança, però lentament. Te-
nim ja els plànols detallats, 
tot i que encara no són de-
finitius. Ens han dit que 
faran aviat la jornada infor-
mativa i participativa que 
fa més d’un any que recla-
mem, però, per si de cas, ja 
us convoquem per al dime-
cres 24 de novembre, a les 
7 de la tarda. En principi, la 
reunió es farà al nostre lo-

cal, però, depenent de les 
circumstàncies, podríem 
acabar fent-la a La Farinera. 
Si us plau, confirmeu l’as-
sistència al nostre web. Us 
hi esperem.

Habitatge, planejament 
urbanístic, .... van xino-xano

Ja està en marxa (per fi!) 
el concurs arquitectònic per 
al projecte d’edificació de 
300 habitatges públics al so-
lar del costat dels Encants, 
on ara hi ha les alzines. El 
nou planejament urbanístic 
de concreció està en marxa, 
però encara no oficialment. 

Els temes de mobilitat -re-
ducció,  desconcentració 
del trànsit, augment de 
transports públics, etc.-  
“s’estan estudiant”, però 
sense concrecions ni com-
promisos en ferm. Com dè-
iem, la manca de majories 
polítiques clares a l’Ajunta-
ment està influint negativa-
ment en els ritmes de tre-
ball de bastantes coses, de 
massa coses. Reivindiquem 
i exigim als partits que 
s’obliguin a arribar aviat a 
acords per avançar i que es 
faci en base als consensos ja 
assolits de fa temps. Que ja 
comença a ser hora! 

El 24N també parlarem de l’allargament de les obres del túnel per més d’un any, que no acceptem si no és consensua amb les AAVV
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RACÓ DEL CATALÀ

Una cosa és contar i una 
altra comptar

Contar equival a narrar o relatar una histò-
ria amb més o menys detall. Com ja haureu 
endevinat, contem contes als nens, però 

també podem contar mentides,  que no és el ma-
teix que comptar les mentides (incomptables) que 
ens ha arribat a contar el Rajoy, per exemple.

Comptar, per tant, és el verb que hem de fer ser-
vir sempre que vulguem establir una quantitat: 
comptem diners, entre altres moltes coses.

D’on ve la confusió? O, més ben dit, per què, so-
bretot quan parlem, acostumem a dir que “con-
tem” o “fem contes”, quan el que volem dir és 
que comptem o fem comptes? Segurament per 
la influència del “contar” castellà, que té amb-
dós significats: el de narrar o relatar, i el d’esta-
blir una quantitat. I encara, potser, per  una altra 
raó, que és que de veritat  el que fem amb els 
nens és explicar-los contes, és a dir, que el verb 
contar en el seu sentit correcte no el fem servir 
gairebé mai.

Derivat de tot d’això, que no se’ns escapi que 
també hem de distingir entre conte (narració lite-
rària, no necessàriament infantil) i compte (acció 
de comptar i el seu resultat). I, finalment, no ens 
confonguem amb un altre efecte del castellà: NO 
és “la” compta, és “el” compte.

Per completar el repertori hi hem d’afegir el 
comte (títol nobiliari), que a vegades apareix als 
contes i que en general no deu haver de fer gaires 
comptes a final de mes. 

NOTÍCIES DE LA SOCI 

Un Grup de Consum 
és un agrupament 
de persones que 

ens coordinem per rebre 
una cistella de productes 
d’horta, ecològics i de pro-
ximitat. S’ofereix un llistat 
ampli i molt variat de pro-
ductes: verdura, fruita, pa, 
productes làctics, ous, vi, 
arròs i molt més. La ciste-
lla es fa a la carta i sense 
obligació de compra setma-
nal, ja que arriba amb els 
productes, les quantitats i 
el preu que decideixis gas-
tar. Només cal que entre 
tots fem un mínim de 200€ 
setmanals. Actualment ens 
falten persones per acon-
seguir aquest mínim. T’hi 
apuntes?

Les cistelles ens les sub-
ministren LES PLANESES, 
que participen en un pro-
jecte que entén que no no-
més es tracta de cuidar la 
salut consumint productes 

Grup de consum de 
productes ecològics
Què és un Grup de Consum? 
Vols formar part del Grup de Consum de la Soci? 

lliures de pesticides, adobs i 
fertilitzants tòxics, sinó que 
també es preocupa de cui-
dar i regenerar la terra que 
es cultiva. 

Vine a provar-ho!!

Més Informació
- Botiga
www.botiga.planeses.cat
- e:mail
info@planeses.cat
- Telèfon
658838860

El nostre agraïment a la TERESA MARIA PONS, 
veïna del nostre barri, que ha fet donació a la 
nostra Entitat d’un exemplar del recull gràfic de 
l’Abans “El Clot Camp de l’Arpa” perquè 
puguin gaudir-ne totes aquelles persones que hi 
estiguin interessades. 

Es podrà consultar al nostre local, de dilluns 
a dijous de 6 a 8 del vespre.

Títol: L’Abans de Barcelona. 
El Clot-Camp de l’Arpa
Subtítol: Recull gràfic 1885-1979
Autor: Taller d’història del Clot
Col·lecció: Barcelonès
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Us convidem a participar en els actes 
que organitzarà “la Soci” per la Festa 

Major d’aquest any:

NOTÍCIES DE LA SOCI 

ENERGIES RENOVABLES: Presentació del projecte Viure de l’Aire 
Data: dimecres 10 de novembre, a les 19h
Lloc: al local de “la Soci”
Viure de l’Aire impulsa la construcció d’un primer molí 
de vent al poble de Pujalt (Anoia), en el qual participa la 
cooperativa Som Energia. 
“És fàcil que tu també hi participis i consumeixis 
energies netes”

Xerrada : “El sistema públic de pensions té solucions 
(si es volen trobar)”
Data: dimecres 16 de novembre, a les 19 h
Lloc: plaça del Mercat del Clot
Calen alguns canvis en el sistema de pensions, però és 
perfectament viable en una economia com la nostra. 
S’explicarà com es pot fer.

FIRA BOJA
Data: diumenge 20 de novembre, de 10 a 14h
Lloc: Parc del Clot
Com cada any, esperem retrobar-nos en la nostra parada.

9a. Fira d’Intercanvi de Joguines
Data: diumenge 20 de novembre, d’11 a 13:30h
Lloc: Parc de Clot – dins de la Fira Boja
Fira d’intercanvi de joguines per a nenes i nens a partir 
de 6 anys. Les joguines han d’estar en bon estat. No 
s’admetran joguines bèl·liques ni sexistes.

Xerrada: “Què fer perquè el turisme massiu no 
destrossi el barri”
Data: dimecres 23 novembre, a les 19h
Lloc: al nostre local, c/ Sibèlius, 3
S’analitzaran els efectes del turisme al barri i es debatrà 
sobre la necessitat de crear un observatori que en faci el 
seguiment i control. 

Com sempre, a partir del 4 de novembre podeu recollir el programa de tots els 
actes de la Festa Major a La Farinera, a l’Espai Antoni Miró o a l’AVV.
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Al Clot ens sentim una mica oblidats
per l’Ajuntament

La remodelació de Xifré

RACÓ DE VEÏNS I VEÏNES 

Sóc una veïna d’adop-
ció del barri del Clot. 
L’espai físic on visc 

pertany a la Sagrada Família, 
però jo em sento clotenca. 
És el meu poble. Hi estic a 
gust. Veig botigues de proxi-
mitat, carrers de relació in-
dubtable: el carrer Rogent, 
la plaça del Mercat, etc.  M’hi 
sento bé. Hi ha tranquil·litat 
i convivència veïnal.

Doncs des de ja fa un temps 
que ens sentim una mica 

L’any 2011 es va fer la primera fase de la remode-
lació de Xifré, que va eixamplar voreres, plantar ar-
brat, posar nou mobiliari urbà, etc. Amb el canvi de 
Govern municipal va quedar pendent de fer la sego-
na fase (entre Rosselló i Còrsega) i, tot i que ho anà-
vem recordant en alguna audiència, no s’havia fet. 
L’actual Govern municipal ens va dir que sí que ho 
faria, però no sabien exactament quan. Hem vist que 
ja acaben de començar les obres i ens n’alegrem. De 
totes maneres, sí que volem dir que el més normal 
hauria estat  informar abans, i ensenyar el projecte 
concret perquè es pogués mirar si hi havia alguna co-
sa millorable. 

No estaria de més fer les coses de forma més parti-
cipativa, les “petites” també.  

M.C.

El Síndic de Greuges de Catalunya, Sr. Rafel Ribó, ha manifestat:

“No puc entendre el fet que no es porti a terme el projecte de tractament acústic en la 
seva totalitat, ja que el conjunt de les mesures assenyalades eren les que AUDIOSOFT 
va considerar necessàries per fer compatible l’activitat  amb els drets dels veïns”.

Els veïns perjudicats pels sorolls del Pannus, a la Plaça del mercat, no podem 
viure a casa nostra a causa d’aquests sorolls i no entenem per què no s’ha solucio-
nat ja. Necessitem que s’insonoritzi aquesta botiga amb la instal·lació del material 
aïllant necessari, i ens preguntem:

Aquesta llibertat per no insonoritzar, la tenen totes les activitats i negocis del 
Districte del Clot-Camp de l’Arpa?

Veïns i veïnes de la finca  

abandonats per l’Ajunta-
ment. Al carrer Enamorats, 
de camí cap a la plaça de 
l’Oca, s’haurien d’arreglar 
alguns escocells i panots del 
terra en mal estat.

Hi ha també un pas zebra 
al carrer Independència/
Enamorats que s’hauria de 
substituir per un semàfor.  
És un lloc perillós i és una 
contradicció que hi hagi un 
semàfor i a continuació, a 
pocs metres, un pas zebra.

Continuem patint sorolls, continuem 
amb les pancartes 

Al carrer Rogent, de Valèn-
cia cap amunt, hi ha una gran 
quantitat de rajoles malme-
ses, on jo he vist persones 
caure o bé entrebancar-se. 

No és gaire normal que es 
permeti  perllongar aquesta 
situació sense fer-hi res.

Al barri hi ha altres coses per 
arreglar. Jo faig d’antena de 
l’espai que trepitjo cada dia. 

Signat:  MR. M
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Tota l’escola, tot un projecte: un nou pati 
per a la Dovella

RACÓ D’ENTITATS

Arribar fins aquí ha estat 
un llarg procés on hem 
participat professorat, 

monitoratge, famílies, les entitats 
Coeducacció i Raons Públiques, pe-
rò sobretot l’alumnat de la Dovella, 
els dovellins i les dovellines!

Feia temps que a l’escola ens re-
plantejàvem els espais, el seu ús i, 
sobretot, com fer-los més verds, ja 
que la nostra escola s’ubica en un 
edifici situat al c/ Mallorca, tocant 
la Meridiana, i el pati és el terrat. 
Així, en els darrers anys es va cons-
truir un sorral per als nens i les ne-
nes d’infantil, s’ha anat conreant 
un petit hort, i es va construir una 
jardinera amb una paret vertical, 
que hores d’ara està coberta per 
una gegant planta enfiladissa. El 
repte més gran de tots era el pati. 
Un pati de ciment, sense plantes ni 
ombrejat natural. Així que l’estiu 
del 2014, des de l’escola es va pro-
posar a l’alumnat i les seves famíli-
es que imaginessin el pati dels seus 
somnis. 

 
Al setembre van arribar un munt 

de dibuixos i maquetes. Calia donar 
forma a aquells somnis, repensar el 
pati. Una transformació d’un es-
pai físic on aconseguir més ombra, 
per exemple, però també un canvi 
que anés més enllà, necessitàvem 
un espai on passessin altres coses, 
un espai que també pogués ser una 

continuïtat del que passa a les au-
les. Un espai més d’aprenentatge i 
creixement per a tothom.

Calia un equip de treball, format 
per famílies, docents, monitoratge 
de menjador, i dues entitats que ens 
ajudarien a tirar endavant el pro-
jecte, Coeducacció, que aporta una 
visió de gènere en els processos on 
participa, i Raons Públiques, que 
gestiona processos participatius per 
transformar espais d’ús públic.

Coeducacció va conduir la prime-
ra fase del projecte, la de diagnosi, 
entre octubre i desembre del 2015. 
Es va observar el que està passant 
en les estones de pati. Es va com-
provar, per exemple, que existeix 
un fort desequilibri en com nenes 
i nens ocupen l’espai del pati, a la 
vegada que també s’observen dife-
rències significatives en el tipus de 
joc. El joc mogut a l’espai central 
de la pista era bàsicament per als 
nens, i majoritàriament les nenes 
ocupaven els marges de la pista, on 
jugaven a un joc més aviat tranquil.

  
D’aquestes observacions i conver-

ses amb els diferents sectors, van 
concloure que necessitem un espai 
que afavoreixi la diversitat d’expe-
riències i aprenentatges; busquem 
l’equilibri entre el moviment, la 
tranquil·litat i l’experimentació a 
través de la naturalesa.

Amb aquest repte al davant, co-
mencem la 2a. fase del projecte, 
la de disseny, entre  febrer i maig 
del 2016, conduïda per Raons Pú-
bliques. Tres sessions de treball, 
on famílies, professorat i monito-
ratge valoràvem les opinions dels 
alumnes i les traslladàvem als dife-
rents mapes i maquetes. Així surt 
la proposta de tenir una petita pis-
ta multiesportiva que ja no ocupa 
l’espai central, un amfiteatre, una 
zona amb muntanyetes i túnels, 
una passarel·la amb casetes, i una 
zona amb taules, cadires i hama-
ques. Per comprovar que aquelles 
propostes s’ajustaven al nostre pa-
ti necessitàvem l’alumnat i, així, el 
14 d’abril es va organitzar una jor-

nada de treball de tots els cursos, 
que va servir per plasmar a mida 
real les idees que teníem sobre el 
pati.

Ara, amb la maqueta llesta i mol-
tes ganes que aquest immens somni 
sigui una realitat, necessitem conti-
nuar. Poder aconseguir aquest nou 
pati és cosa de tots, monitoratge, 
professorat, famílies i alumnat, però 
necessitem també ajuda externa de 
les administracions. Anirem a totes! 

Us anirem informant de com avan-
ça el nou pati de l’escola Dovella!

Text: Anna Arboix
Fotografies: Ismael Martín

Un espai ocupat, bàsicament, per una pista, amb porteries i cistelles.Des de fa dos cursos, professorat, monitoratge, alumnat i famílies de la 
Dovella hem estat repensant el pati de l’escola des d’una mirada de gènere.

Aquest és el 
nostre pati

I aquesta és la maqueta 
del pati que volem

“Ens ajudes en el nostre 
projecte de pati?”
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RACÓ D’ENTITATS

La Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert us recomana...

Aquest any se celebra el centena-
ri del naixement del magnífic 
escriptor gal·lès Roald Dahl i és 

per això que a la biblioteca volem reco-
manar-vos una de les seves obres més 
entranyables: El Gran Amic Gegant.

Intriga, emoció, humor i, sobretot, fan-
tasia són els ingredients primordials 
d’aquest meravellós llibre que des de la 
primera frase atraparà el lector/a. Sop-
hie, una nena òrfena, és raptada pel Gran 
Amic Gegant (GAG per abreujar), un ge-
gant, no obstant això, bo, vegetarià i amb 
unes immenses orelles que li serveixen... 
bé, per a què li serveixen ho haureu de 
descobrir vosaltres! A la biblioteca tenim 
disponibles exemplars en català, castellà 
i anglès, així que no teniu excusa per ani-
mar-vos amb aquesta lectura.

Ah!, i molt recomanable és també 
l’adaptació cinematogràfica que ha fet 
de l’obra l’aclamat cineasta estatuni-
denc Steven Spielberg i que encara ac-
tualment es troba en cartellera. 

Després d’una dècada assentant 
el seu so i augmentant el nom-
bre de seguidors, el grup ca-

nadenc Arcade Fire va treure al 2013 
Reflektor, el seu quart disc, un pas en-
davant en la seva carrera. Gravat al llarg 
de tres anys entre Jamaica, Haití i Nova 
York, les tretze cançons que l’integren 
mantenen el seu rock característic, pe-
rò barrejat amb bases electròniques i 
ritmes haitians i disco, i amb un lirisme 
que apel·la a la mitologia grega amb la 
història d’Orfeu i Eurídice. Una aposta 
arriscada, ambiciosa, però convincent. 
Les primeres escoltes d’aquestes can-
çons poden desconcertar, sobretot si 
l’oient busca els ritmes èpics i les per-
cussions trepidants de Funeral. Però si 
espereu, si seguiu escoltant, molt pro-
bablement us acabaran atrapant grans 
peces com “Normal Person”, “Joan Of 
Arc” o “Afterlife”. 

L’esquema argumental de Bone 
Tomahawk no és innovador: 
una dona i un ajudant del she-

riff son segrestats per una tribu abori-
gen, després de la misteriosa aparició 
d’un foraster. El quartet protagonista, 
un experimentat sheriff, el seu ancià i 
xerraire ajudant, un marit esguerrat i 
un pistoler superb, empren la clàssica 
operació de rescat en territori hostil. 
Però estem davant d’un western dife-
rent. Pel seu debut al cinema, el direc-
tor i escriptor Craig Zahler va confec-
cionar un sòlid guió, que revela en el 
segon acte la seva veritable naturalesa: 
els llocs comuns i els personatges ar-
quetípics es desmarquen de la tradició 
del gènere i Bone Tomahawk s’erigeix 
en un relat intimista sobre una sèrie de 
personatges complexos empesos cap 
a un descens als inferns tan real com 
palpable. Un western amb elements de 
les pel·lícules de terror, amb ressons 
del survival horror i, a la vegada, de les 
comèdies més subtils, de ritme assos-
segat, en què prevalen les relacions, 
honestes i delicades, entre els perso-
natges per sobre de l’acció, i amb uns 
diàlegs secs i brillants. 

Bone Tomahawk. 
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Reflektor. 
Reflektor. Arcade Fire (2013)
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