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Carta enviada al  al Senyor Car-
les Puigdemont i Casamajó, Presi-
dent de la Generalitat 

L’Associació de Veïns i Veïnes del 
Clot-Camp de l’Arpa sol·licita que 
la Generalitat de Catalunya es reti-
ri com a acusació particular en el 
judici que es realitzarà els propers 
dies 14 i 15 de desembre de 2016, 
pel cas de la Verónica i l’Eliseo 
Loyé  i uns altres tres veïns també 
encausats.

Aquest és un cas especialment 
simbòlic per ser un dels primers 
desnonaments amb oposició veïnal 
que els Mossos d’Esquadra van aca-
bar executant per la força, i que va 
ser dut a terme poc temps després 
del desallotjament del 15M de la 
plaça Catalunya. Ara es pretén judi-
cialitzar la defensa legítima i pacífi-

ca d’un habitatge en què no concor-
ria cap raó d’urgència per forçar-ne 
un desnonament en aquelles cir-
cumstàncies. En cas d’estimar-se 
les peticions del Departament de 
Governació de la Generalitat de 
Catalunya, seria la primera vega-
da que un matrimoni desnonat i 
les persones solidàries amb la seva 
situació ingressarien a presó.

Moltes persones de l’Associació 
vam participar en la concentració 
i vam viure en primera persona 
tot l’esmentat desallotjament, i ara 
no tenim paraules per descriure 
la barbaritat que ens sembla que 
la institució que vostè encapçala, 
i que teòricament ens representa 
a totes i tots, s’hagi personat en el 
cas com a acusació particular i no 
com a defensa particular.

I ens preguntem si no serà que des 

del Govern s’apliquen criteris de 
valor diversos sobre les persones 
que manifesten públicament el seu 
rebuig a actuacions que consideren 
injustes, depenent de qui mostra 
aquest rebuig i cap a quines lleis es 
mostra. Nosaltres creiem que tan il-
legítim i antidemocràtic és no res-
pectar la voluntat de decidir d’un 
poble com no atendre les necessi-
tats de les persones més desafavo-
rides.

Li comuniquem que aquesta car-
ta sortirà publicada en el proper 
número del butlletí de l’AVV, i el 
nostre desig és que en el següent 
puguem publicar que la nostra de-
manda ha estat acceptada. Seria un 
gest que faria augmentar la confi-
ança cap a les declaracions de l’ac-
tual Govern i no fer pensar que són 
pura demagògia política.

Aquesta sol·licitud també la fa-
rem arribar als senyors Junqueres, 
Romeva i Comín, ja que entre tots 
quatre simbolitzen les diferents 
sensibilitats polítiques que formen 
«Junts pel sí» i que, des del Go-
vern, ens diuen que volen liderar la 
construcció d’un nou país que, en-
tre d’altres coses, sigui més social.

Annexem, per a la seva infor-
mació, el detall dels antecedents 
d’aquest judici, així com les penes 
que demanen tant l’acusació públi-
ca com l’acusació particular, és a 
dir, la Generalitat de Catalunya. 

Antònia Bigordà Massaguer, ac-
tuant en representació de l’AVV 
Clot-Camp de l’Arpa i donant 
suport a la campanya #Desnona-
ment Clot.

(Veure l‘annex a la pàgina 15) 
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Als grups parlamentaris:

Una vegada més ve-
nim a aquest Parla-
ment acompanyant 

les 14.492 signatures, reco-
llides els darrers mesos a di-
ferents llocs de la ciutat de 
Barcelona, amb la demanda 
d’un sistema sanitari públic, 
universal i de qualitat. Per-
què això sigui possible, és 
necessari que els recursos 
que han estat desactivats any 
rere any es posin en funcio-
nament per tal de reparar els 
danys produïts en la qualitat 
de l’atenció a la salut, com ara 
les interminables llistes d’es-
pera en especialitats i proves 
diagnòstiques i quirúrgiques.

La conseqüència d’aquesta 
descapitalització progressi-
va del sistema públic, jun-
tament amb la seva priva-
tització, ens fa veure aquest 
procés com un canvi de 
model i com una veritable 

SANITAT

amenaça. Hi ha elements 
que creiem ens hi encami-
nen, com la insistència per 
incloure activitats privades 
en els centres públics, jus-
tificades per part de l’actual 
conseller de Salut, o canvis 
als estatuts dels consorcis 
públics que no s’aprofiten 
per evitar l’entrada d’enti-
tats privades, com en el cas 
del Parc Salut Mar i molts 
més exemples que podríem 
enumerar, de Barcelona ciu-
tat i de la resta del país.

L’augment progressiu de 
les necessitats d’atenció sa-
nitària condueix en molts 
casos a utilitzar la sanitat 
privada (mútues, concerta-
cions i contractes) per obte-
nir-la. Això coincideix amb 
un procés d’abandonament 
dels recursos sanitaris pú-
blics que no té cap justifica-
ció i que està contribuint al 

creixement de negocis pri-
vats nodrits en tots els sen-
tits pels béns públics. Cal 
derogar les lleis i disposici-
ons que permeten la com-
pra de serveis que poden ser 
proveïts pel sistema públic.

Assistim a l’intent de les 
elits econòmiques del nos-
tre país d’aliar-se amb les 
elits mèdiques per donar 
la reconeguda millor assis-
tència sanitària dels nos-
tres centres mèdics públics 
a aquells que puguin pagar 
les factures. El paradigma 
el tenim a l’Hospital Clínic, 
amb l’acceptació de paci-
ents privats a BarnaClínic. 
Un negoci vergonyós que 
beneficia uns pocs que po-
den pagar per resoldre els 
seus problemes de salut i 
provoca un greuge al con-
junt dels contribuents, que 
han portat aquests centres 

mèdics públics al prestigi i a 
l’excel·lència.

Quan els màxims responsa-
bles pretenen justificar que 
amb els beneficis obtinguts 
amb aquests negocis es pot 
millorar l’oferta pública, els 
seus arguments posen de 
relleu el pla progressiu de 
descapitalització dels serveis 
públics. El dret a la salut s’ha 
de traduir en serveis sanita-
ris públics universals. Mai 
en un sistema de desigualtat, 
propi de temps molt pretè-
rits, encara que desitjats per 
aquells que volen propiciar 
la mercantilització de la salut 
i la vida de les persones.

Demanem que s’obrin i 
funcionin els equipaments 
tancats i els recursos de-
sactivats en el passat man-
dat, habilitant-ne de nous 
en funció de les necessitats. 

Especialment demanem que 
augmenti el pressupost des-
tinat a l’Atenció Primària, 
perquè sigui realment l’eix 
central del sistema sanita-
ri públic català. Un sistema 
sanitari públic que custodiï 
les nostres dades i que eviti 
la seva comercialització en 
projectes com el Visc+.

Instem als grups parla-
mentaris, al conjunt del Par-
lament i al Govern català a 
defensar el sistema sanitari 
públic i a promoure les lleis 
i decrets que calguin per tal 
que aquest dret sigui efectiu.

Volem un servei sanitari 
públic universal i de qualitat, 
no serveis de beneficència! 

Vocalia en Defensa de 
la Sanitat Pública de la 

Federació d’Associacions de 
Veïns i Veïnes de Barcelona



Le llamaban Buena-
muerte y siempre 
había trabajado en 

la mina. Sus esputos negros 
son todo un presagio del fu-
turo que aguarda a los pro-
tagonistas de Germinal, la 
inmortal novela de Emilio 
Zola. Cincuenta años bajan-
do en la mina, tres acciden-
tes graves y una sucesión de 
trabajos extremadamente 
duros desde que tenía ocho 
años. Ahora, ya anciano y 
carcomido por la silicosis, 
acarrea carbón en el pozo 
de Voreaux mientras espe-
ra vanamente una pensión 
de 180 francos que le per-
mitirá descansar. Testigo 
privilegiado del conflicto 
que atraviesa la novela, el 
viejo sigue trabajando has-
ta que la enfermedad inte-
rrumpe de manera abrupta 
una trayectoria laboral que 
se prolonga durante toda la 
vida. Su sentido del humor 
y su proverbial resistencia 
lo hacían muy querido por 
sus compañeros, que como 
no reventaba le llamaban 
Buenamuerte. Su figura 
ilustra y resume uno de los 
rasgos más obscenos del ca-
pitalismo durante el siglo 
XIX: la utilización abusiva 
de los ancianos como mano 

de obra barata por parte de 
las empresas.

Como si de un déjà vu 
se tratase, el fantasma de 
Bue namuerte ronda nue-
vamente las pensiones de 
los jubilados. La Ministra 
de Empleo y Seguridad So-
cial en funciones, Fátima 
Báñez, ha anunciado que 
cuando arranque la legisla-
tura el Gobierno permitirá 
compatibilizar la pensión 
de jubilación con la reali-
zación de cualquier trabajo 
por cuenta propia o ajena, 
elevando del 50 al 100 por 
cien la cuantía de la pres-
tación que puede simulta-
nearse con el desarrollo de 
una actividad profesional. 
Recordemos que, desde 
su introducción en 2013, 
la denominada “jubilación 
activa” implica una reduc-
ción del 50 por cien en la 
cuantía de la prestación a 
percibir por el beneficiario 
con independencia de la 
jornada efectivamente re-
alizada, lo que supone una 
importante limitación en el 
recurso a esta modalidad de 
jubilación. Adicionalmente, 
para reforzar la sostenibi-
lidad del sistema de Segu-
ridad Social, se contempla 

una cotización especial de 
solidaridad del 8 por cien-
to, no computable a efectos 
de prestaciones, corriendo 
el 6 por ciento a cargo de la 
empresa y el 2 por ciento a 
cargo del trabajador.

Por lo pronto, la intención 
del Gobierno es difícilmen-
te conciliable con el tenor 
literal del artículo 213 de 
la Ley General de la Segu-
ridad Social, donde se es-
tablece que la pensión de 
jubilación “será incompati-
ble con el trabajo del pen-
sionista, con las salvedades 
y en los términos que legal 
o reglamentariamente se 
determinen”. Esta norma, 
ahora cuestionada, traslada 
al orden jurídico una con-
quista histórica del movi-
miento sindical: la garantía 
del retiro obrero en condi-
ciones de bienestar y “su-
ficiencia económica”, por 
retomar la expresión del ar-
tículo 50 de la Constitución 
Española de 1978. Partien-

Article sobre el futur de les pensions 

do de esta base, los diversos 
instrumentos que permiten 
compatibilizar el trabajo y 
la pensión en nuestro or-
denamiento, como la jubi-
lación flexible, la jubilación 
parcial o la anteriormente 
citada “jubilación activa”, 
están rodeados de cautelas 
y han tenido muy poca in-
cidencia práctica. Ahora, la 
Ministra apunta a la supre-
sión de estas limitaciones y 
a la plena normalización de 
lo que siempre ha sido una 
excepción, es decir, la com-
patibilidad entre el trabajo 
y el disfrute de la pensión 
de jubilación.

En nuestra opinión, es-
ta opción legislativa está 
relacionada con las últi-
mas reformas del sistema 
de pensiones aplicadas en 
nuestro país, que implican 
un recorte sustancial en la 
cuantía de las prestacio-
nes. Como cabía esperar, 
sus efectos se despliegan 
de manera progresiva y no 

se percibirán plenamente 
hasta la entrada en vigor 
del factor de sostenibili-
dad en 2019, pero ya han 
empezado a sentirse en el 
poder adquisitivo de las 
pensiones. Si considera-
mos la revalorización pre-
vista para el año próximo 
en el plan presupuestario 
que el Gobierno acaba de 
enviar a Bruselas (0,25 por 
ciento), las conclusio nes 
son inapelables. La evo-
lución acumulada y com-
parada del IPC y de las 
revalorizaciones aplicadas 
desde 2011 revela que las 
pensiones han sufrido una 
pérdida de poder adquisi-
tivo del 3,55 por ciento en 
el caso de las prestaciones 
superiores a 1.000 euros, 
y del 2,55 por ciento para 
cuantías inferiores a esa ci-
fra. Todo hace pensar que 
esta tendencia persistirá 
y se intensificará en los 
próximos años, obligando 

El Gobierno se dispone a acometer la enésima 
reforma de las pensiones, recortando aún más 
las ya exiguas prestaciones y convirtiendo a los 
ancianos en trabajadores pobres.

continua pàgina següent

Hector Illueca , Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Profesor de la Universidad de Valencia.
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a muchos jubilados a com-
patibilizar el cobro de la 
pensión con el desarrollo 
de una actividad laboral.

Ya ocurre en otros países 
de Europa. En Alemania, 
por ejemplo, la reforma de 
la jubilación acometida en 
2004 introdujo un factor de 
sostenibilidad que vincula 
las pensiones a la evolu-
ción de la población activa, 
lo que ha supuesto una im-
portante reducción de las 
mismas con el transcurso 
del tiempo. Según Carme-
la Negrete, el número de 
jubilados que se ven forza-
dos a trabajar se incremen-
ta continuamente, alcan-
zando la nada despreciable 
cifra de 140.000 pensio-
nistas sólo en la re gión de 
Baviera. Para escapar de la 
pobreza, los ancianos acep-
tan los llamados minijobs, 

una suerte de trabajos mal 
pagados y no cualificados 
en los que se exponen a 
todo tipo de abusos. En el 
país teutón, los pensionis-
tas se han convertido en 
una reserva de mano de 
obra barata y fácilmente 
explotable. Si se cumplen 
las previsiones de Fátima 
Báñez, España transitará 
por la misma senda y abri-
rá la puerta a la sobreex-
plotación de las personas 
durante la tercera edad. 
Sin olvidar que, con ello, la 
Seguridad Social podrá se-
guir recaudando las corres-
pondientes cotizaciones, lo 
que no es cuestión menor 
ante una previsión de défi-
cit de casi 19.000 millones 
de euros en 2017.

En nuestro país, muchos 
ancianos atraviesan una 
existencia precaria. El 20 

por ciento de las pensiones 
contributivas y la totalidad 
de las no contributivas se 
encuentran por debajo del 
umbral de pobreza. El 72 
por ciento de los jubilados 
perciben una pensión infe-
rior a 1.100 euros y el 49 
por ciento está por debajo 
de 700 euros. Muchos de 
ellos ni siquiera han aca-
bado de pagar su hipoteca. 
Las reformas gubernamen-
tales los están convirtiendo 
en una fuente de trabajo 
precario y mal pagado, per-
manentemente dispuestos a 
aceptar cualquier cosa con 
tal de evitar la exclu sión 
social. Pero no sólo eso. 
La creciente desesperación 
de los ancianos representa 
una amenaza formidable 
para los trabajadores jóve-
nes que se encuentran en 
la periferia del mercado 
laboral. En cierto sentido, 

desempeñan un papel si-
milar al de los inmigrantes: 
mucho más baratos que los 
jóvenes y provistos de una 
amplia experiencia laboral, 
pueden ser una opción muy 
atractiva para las empresas, 
especialmente en aquellos 
puestos en los que la edad 
no sea un elemento deter-
minante.

El viejo contrato social, 
que representaba un com-
promiso entre generacio-
nes, se está deshaciendo 
ante nuestros ojos. El Go-
bierno se dispone a aco-
meter la enésima reforma 
de las pensiones, recortan-
do aún más las ya exiguas 
prestaciones y convirtien-
do a los ancianos en traba-
jadores pobres. Los Pactos 
de Toledo forman parte 
del pasado. El movimiento 
sindical debe prepararse 

para una batalla decisiva 
y exigir una reforma que 
provea mecanismos de fi-
nanciación suficientes y 
adecuados para garantizar, 
e incluso mejorar, las pen-
siones. En definitiva, un 
nuevo contrato social ba-
sado en la solidaridad y al 
servicio de la ciudadanía. 
En el camino encontrará 
la simpatía de la inmen-
sa mayoría de la pobla-
ción, que no desea seguir 
trabajando tras alcanzar 
la edad de jubilación. Y 
encontrará, también, la 
complicidad de podero-
sas fuerzas sociales que 
han emergido al calor de 
la crisis y constituyen en 
la actualidad la izquierda 
más fuerte de Europa. El 
fantasma de Buenamuerte 
sobrevuela las pensiones, 
no dejemos que se apode-
re de ellas. 
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«Model Barcelona», una altra 
forma de dir «Barcelona es ven»

Teixint xarxa!

La FAVVB i la Taula 
Veïnal d’Urbanisme 
estan impulsant la 

creació d’un espai comú a 
tots aquells col·lectius que, 
d’una o d’altra forma, es-
tem intentant donar res-
posta a la situació que està 
vivint la nostra ciutat, man-
ca d’habitatge estable i dig-
ne, treballs precaris i ines-
tables, turisme insostenible 
i espais públics degradats i 
cada vegada més mercanti-
litzats.

Esdevenint moviment!

Ja portem dues reunions, i 
s’han marcat dos objectius, 
un d’immediat, la realitza-
ció d’una mobilització en 
algun indret de la ciutat que 
sigui molt representatiu de 
com s’ha expulsat d’aquest 

lloc a les que habitem la 
ciutat, i que es farà a final 
de gener.

L’altre objectiu és la volun-
tat d’esdevenir moviment, 
generant un discurs i uns 
objectius comuns, resistèn-
cies actives, en definitiva, 
unitat popular, i que pugui 
significar un punt d’infle-
xió en la recuperació de la 
ciutat enfront de la cobdí-
cia d’interessos privats re-
lacionats amb grups empre-
sarials que promocionen el 
descontrol de la indústria 
turística i la mercantilitza-
ció de la ciutat.

Constatant realitats!

La pressió que estan exer-
cint aquests grups em-
presarials està significant 
l’expulsió de les classes 
populars cap a les perifè-

TURISME

ries, mitjançant l’augment 
salvatge dels preus, tant de 
lloguer com d’adquisició, 
de l’habitatge residencial.

Aquesta realitat ve acom-
panyada d’altres fets que 
empitjoren la situació, com 
són: la proliferació de pisos 
d’ús turístic, la pèrdua de 
l’espai públic enfront del 
benefici privat, l’aniquila-
ció del comerç tradicional 
enfront d’un comerç de 
franquícies globals que no 
serveix al veïnat, la preca-
rització de les condicions 
laborals per augmentar els 
beneficis de les empreses, 
el descontrol dels horaris 
comercials, la desindustri-
alització de la ciutat degut 
al monocultiu immobiliari-
turístic, els problemes de 
mobilitat i l’increment de 
la contaminació, entre d’al-
tres.

Pensant alternatives!

Creiem que l’administració 
pública (Ajuntament, Gene-
ralitat...) ha d’intervenir i 
regular un mercat que cada 
vegada genera més desigual-
tats i que precaritza la vida 
de més persones. Com a 
anècdota, dir que en l’argot 
de les inversions immobilià-
ries, els immobles poden ser 
amb o sense «bitxos», i s’es-
tan referint a immobles amb 
o sense llogaters.

Així, entre d’altres coses, 
s’hauria de:

• Incrementar l’habitat-
ge de lloguer social. En 
aquests moments el parc 
d’habitatge de lloguer so-
cial a Barcelona és un 2% 
del parc d’habitatge total, 
o sigui, una situació to-
talment residual, i més si 

la comparem amb ciutats 
com Paris (17%), Lon-
dres (23%), Berlin (30%) 
o Amsterdam (48%).

• Derogar la LAU, de forma 
que el lloguer no estigui 
sotmès a processos espe-
culatius.

• Llei d’expropiació o ces-
sió forçosa d’aquells habi-
tatges que no compleixin 
cap funció social.

• Control de preus de venda 
i de lloguer d’habitatges 
d’ús residencial i, mentre 
això no sigui possible, ori-
entació de preus màxims 
d’acord amb les condici-
ons de l’habitatge.

•Aprovació del PEUAT, 
amb l’acceptació de les al-
legacions dels moviments 
veïnals.
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•Control públic del Consor-
ci de Turisme de la ciutat.

•Augment de la taxa turís-
tica i la seva destinació a 
fins d’ús social.

•Persecució dels HUT’s il·
legals, posant tots els me-
canismes necessaris per a 
eradicar-los.

• Mesures de fiscalitat mu-
nicipal sobre totes les ac-
tivitats relacionades amb 
el turisme, per obtenir 
recursos que vagin desti-
nats a compensar les per-
versions del mercat.

• Traspàs del port i espais 
annexos a l’Ajuntament, 
per poder incloure’ls en 
una gestió integrada del 
territori.

• Plans d’usos en relació 
amb la recuperació del 
comerç tradicional de 
proximitat.

• Implantació d’un salari mí-
nim de ciutat, en relació 
amb el seu cost de vida.

• Plans de creació de treball 
públic i remunicipalitza-
ció de serveis.

• ...

Constatant evidències!
Però hem de ser conscients que sense una majoria del veïnat mobilitzat no es podrà avançar cap a 
una ciutat per viure-hi, i per aquelles que diuen «no n’hi ha per tant», si us plau, aixequeu la vista del 
TV, del mòbil, del cotxe... i observeu al vostre voltant, amb una mirada d’humanitat, pensant en el 
present i futur del jovent, de la gent gran i en el vostre propi en cas que no fem res.
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Remodelació de la Meridiana: es comença 
a concretar
Reunió informativa: 
dimecres 1 de febrer, a 
les 19 h, al nostre local

El passat 22 d’octu-
bre les AAVV que 
formem part de 

SomMeridiana teníem or-
ganitzats un seguit d’actes 
reivindicatius, lúdics i for-
matius: bicicletada, acte 
infantil, diables, xerrades... 
Però, com que va ploure 
gran part del matí, només 
vam poder fer les xerrades 
i, en part, la bicicletada, 
que va començar a la plaça 
de les Glòries, amb uns 50 
irreductibles sense por a la 
humitat.

Malgrat tot... molt interessant

El que sí que es va poder 
fer van ser les xerrades so-
bre contaminació de l’aire, 
mobilitat sostenible, i so-
bre la bicicleta a la ciutat. 
Van ser molt interessants, 
ja que els ponents eren ex-
perts en els temes i vàrem 
poder conèixer moltes da-
des i experiències d’altres 
ciutats europees. A més, 
en un moment que no plo-
via, ens vam animar a tallar 
simbòlicament la Meridia-

URBANISME

na, tot reclamant una Meri-
diana més humana. Es pot 
dir que, encara que es van 
anul·lar gran part de les ac-
tivitats, els resultats van ser 
positius.

L’Ajuntament fa les primeres 
propostes

El dia abans dels actes, 
la regidora d’Ecologia i 
Urbanisme ens va con-

vocar a una reunió per al 
dia 10 de novembre. En 
aquesta reunió es va veu-
re que havien avançat en 
els treballs, encara que de 
manera insuficient, i van 
plantejar quatre models de 
remodelació o transforma-
ció de la Meridiana. Tres 
d’aquests models eren mi-
llores d’urbanització (més 
arbrat, etc.), però sense 
qüestionar el trànsit de 

cotxes, cosa que sí que vo-
lem les AAVV i les entitats 
preocupades per la salut i 
la mobilitat sostenible. El 
quart model, el que es veu 
en el gràfic, sí que restrin-
geix un carril per sentit, 
com reivindiquem, i plan-
teja la possibilitat de fer-
ho en una o dues fases.

La veritat és que les pro-
postes de l’Ajuntament en-
cara s’han d’ampliar i con-
cretar, però les AAVV sí que 
veiem una base per treba-
llar a partir d’aquesta últi-
ma proposta. També es van 
comprometre a fer, d’aquí 
a poques setmanes, millo-
res en els temps de pas dels 
vianants que travessen, un 
reforç de la seguretat a les 
illetes-refugi, etc.

Hi estem treballant, hi vols 
participar?

Les AAVV reivindiquem 
que el projecte de trans-
formació global agafi, al-
menys, des de plaça de les 
Glòries fins al final de la 
ciutat -turons de Montca-
da-, i que vagi acompanyat 

d’un acord amb la Gene-
ralitat que garanteixi que 
abans, o alhora, es faran 
les millores de mobilitat 
alternativa necessàries: 
busos exprés cap als dos 
Vallesos i cap a polígons 
industrials, carril bus-VAO 
a la C17 i millorar el de 
la C58 -amb pocs diners-, 
park&rides en origen, etc.. 
Sabem que les obres no es 
podran fer totes de cop 
(ens van plantejar comen-
çar pel sector entre Fabra 
i Puig i Aragó, però s’ha 
d’estudiar la millor opció), 
però reivindiquem un pro-
jecte que ho inclogui tot, 
que estigui consensuat 
políticament i institucio-
nalment, almenys amb la 
Generalitat i AMB -amb 
Adif-Renfe ja és molt més 
difícil-, i amb uns calenda-
ris d’obres garantits. Ens 
sembla bé que es comenci 
a l’any 2018, com ens van 
proposar, però volem ga-
ranties que es farà tot en 
un termini de pocs anys, 
que s’ha de consensuar en-
tre tots: governs, AAVV i 
partits.

Les coses han avançat 
una mica, però encara hi 
ha molta feina a fer i ne-
cessitem ser-ne molts per 
“empènyer” l’Ajuntament 
i la Generalitat (que serà 
més difícil però és neces-
sari) per fer realitat “una 
Meridiana més humana”.

L’1 de febrer us posarem al 
corrent

Ara mateix estem treba-
llant tots els temes amb 
especialistes i embastant 
consensos. El dimecres 1 
de febrer informarem de 
tot el que s’hagi avançat.

Si voleu col·laborar en 
aquest tema, passeu pel 
local o envieu un @ a avv-
clotcampdelarpa@gmail.
com. 

Quan va parar de ploure ens vam “plantar” uns minuts  al mig de l’avinguda 

Imatge virtual, i molt “verda i optimista”, de com seria el sector de la plaça Dr. Serrat, amb la proposta base sobre la que treballarem
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Projecte del parc de Glòries: 
reunió informativa el 19 de gener

Can Miralletes: propostes per a la 
masia i de millores del parc

Al Butlletí anterior 
ja us explicàvem 
que tot el tema de 

Glòries va “xino-xano”, pe-
rò endavant. El tema del tú-
nel-fase 2 de moment s’ha 
posposat per l’allargament 
de les obres, però tothom 
diu, i consta en acta, que 
vol complir el Compromís. 
Així ho exigirem. Els temes 
d’habitatges, equipaments 
i planejament van massa 
lents, però van avançant.

El projecte de parc està molt 
avançat

Canòpia Urbana: El projec-
te està previst que s’aprovi 
a la primavera. al gener es 
farà la jornada informa-
tiva i participativa que fa 
temps que s’havia de fer. 
En principi ens han dit que 
serà el dijous 19 de gener, 
al “Monstre del Disseny”-
DHUB, de la mateixa Plaça 
de les Glòries.  Com que no 
sabem l’hora i encara s’ha 

El dia 15 de setembre 
vam convocar una 
reunió oberta al parc 

de Can Miralletes (Indús-
tria-Conca-Pare Claret) per 
parlar dels futurs usos de la 
masia i de les millores que 
necessita el parc. La masia, 
que ha tingut durant anys un 
ús comercial de restaurant 
tot i ser de propietat muni-
cipal, ja fa temps que està 
sense ús i la nostra AVV va 
reivindicar que fos per a un 
equipament públic de barri 
i per als usuaris del parc. El 
Districte ens va fer cas i ha 
demanat a Parcs i Jardins 
que li passin la competèn-
cia. Això s’està tramitant, 
però va més lent de l’esperat 
i ha provocat que el procés 
participatiu que vol engegar 
el Districte s’hagi posposat a 
principi del 2017.

Com que nosaltres ja ha-
víem fet la reunió, ja hem 
passat al Districte el resum 
de les peticions que van fer 
els veïns i veïnes que hi van 
assistir, sobretot gent gran. 
Us fem 5 cèntims del que es 
va sol·licitar:
– Respecte a la masia: que 

sigui un equipament pú-
blic tipus ludoteca o/i 
esplai infantil, però que 
inclogui un petit bar i uns 
serveis utilitzables pels 
usuaris del parc.

– Per no perdre més terra 
per l’erosió, posar parets 
de pedra seca en la part 

URBANISME

Es demana fer més parets de pedra per disminuir l’erosió de confirmar del tot la data, 
us convidem a mirar el nos-
tre web després de Reis per 
confirmar-ho tot.

El 24 de novembre ja và-
rem explicar en detall els 
plànols que ens van donar 
per estudiar el projecte i, 
en general, als assistents a 
la reunió els va agradar com 
està quedant. En el gràfic 
que publiquem no podreu 
apreciar els detalls, però a la 
jornada del 19G els tindreu 
tots a l’abast i actualitzats. 
Respecte als plànols que 
vam explicar el 24N, ja hi 
ha alguns canvis: l’hort urbà 
ara es preveu tocant al Rec 
Comtal, la pista polivalent 
ara està a prop d’Indepen-
dència, etc., però de mo-
ment aquets detalls no són 
definitius.

I d’aquí a poc el Xè ani-
versari del Compromís per 
Glòries-2007. En parlarem 
en el proper Butlletí. 

on no n’hi ha, fent que les 
inclinacions dels terra-
plens siguin més suaus.

–  Incorporació d’una àrea 
d’exercicis per a gent gran.

– Fer el manteniment cor-
recte de les parres i altra 
vegetació. Falta replantar 
alguns arbres, reposar ve-
getació malmesa, etc.

– Canviar els bancs perquè 
són incomodes. Al voltant 
d’alguns hi falta terra. Po-
sar-ne alguns d’agrupats 
per poder fer colla i parlar.

– Espai de gossos: separar-
lo més de l’àrea de cuina 
de l’escola. També hi ha 
qui demana que s’elimini 
perquè, de fet, molts van 
solts pel parc.

– De vegades hi ha delin-
qüència i joves borratxos.

– No es fa un bon manteni-
ment del parc. No es nete-
gen les zones d’arbustos i 
es creen racons de brutícia 
i rates. No es desinfecta.

– Falta renovar l’àrea de 
jocs dels nens més petits.

– Falta una mica més de 
llum en alguns llocs i hi 
ha algun focus fos.

–Posar-hi alguna taula de 
ping-pong i estudiar de 
posar-hi una cistella de 
bàsquet.

– Que algun recorregut tin-
gui el terra més llis, ara és 
massa irregular i va mala-
ment per a la gent gran.

– Mirar d’aprofitar més els 
diferents racons del parc.

En general, tothom coin-
cideix que s’hi han de fer 
millores, però sempre pre-
servant el seu aire rural i el 
predomini vegetal.

Se suposa que al gener 
o febrer, es començarà el 
procés participatiu oficial. 
Ho farem saber. Si algú més 
vol apuntar-s’hi, que passi 
pel local o ens enviï un @.
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IGUALTAT

El patriarcat ens ma-
ta, ens assassina, 
ens viola, ens em-

pobreix, ens priva de ser 
lliures, ens fa baixar el cap 
quan anem soles pel carrer, 
ens fa aguantar insults i co-
mentaris sexistes. El mateix 
heteropatriarcat que ens 
obliga moralment a tenir 
fills i filles, que ens obliga a 
ser un objecte bonic per a la 
vista, que ens obliga a estar 
al servei d’homes que no sa-
ben acceptar un NO. I avui 
venim a reivindicar i a aca-
bar amb l’expressió màxima 
d’aquest sistema opressor, 
que són les tantes morts per 
violència masclista. 

També volem reivindicar 
la presència de més dones 
als escenaris. Denunciem 
aquest fet com una altra 
eina d’invisibilització de 
les dones, que no podem 
tolerar més temps que es 
perpetuï. No tolerarem més 
una invisibilització així, 
nos altres som artistes, tam-
bé fem música i volem con-
querir i recuperar aquests 
espais! Volem pujar als es-
cenaris i fer gaudir, ballar i 
cantar al públic, volem fer 
arribar la nostra veu allà on 
només la música pot arri-
bar. I ho aconseguirem!

La Lluna del Clot ha nas-
cut per fer front a les acti-
tuds sexistes i per motiu 
d’opció sexual, visibilit-
zant-les i creant alternati-
ves per combatre-les. És 
per això que durant les 

passades barraques del 
Clot-Camp de l’Arpa vam 
elaborar un protocol con-
tra les agressions sexistes, 
que considerem que va ser 
més que efectiu. La nostra 
lluita se centra en el barri, 
però tot i així estem coent 
col•laboracions amb la res-
ta de col•lectius feministes 
d’arreu de Barcelona, ja que 
creiem que és fonamental 
teixir una xarxa ben forta 
entre nosaltres.

Des de la Lluna del Clot 
tenim un objectiu molt clar: 
organitzar i articular la llui-
ta que combat la dominació 
patriarcal que ens oprimeix 
dia sí i dia també als car-
rers, a les classes, a la feina, 
a casa… Hem dit prou i no 
farem ni un pas enrere!

Estem aquí, sempre i a tot 
arreu! Continuarem avan-
çant, continuarem reivin-
dicant els nostres drets, 
continuarem creixent fins 
arribar a ser la lluna plena 
que somiem totes i tots! 
Perquè cada cop en som 
més i, ara sí, estem més vi-
ves que mai i volem seguir 
vives i amb vides dignes!

Cada dia i a poc a poc ens 
anem fent més fortes per fer 
nostra la nit, per poder deci-
dir sobre els nostres cossos 
i, sobretot, per dir prou a 
l’estructura heteropatriarcal 
que se’ns ha imposat. 

Perquè JUNTES SOM MÉS 
FORTES! 

La Lluna del Clot som un col·lectiu que lluita des de 
baix per empoderar el sexe oprimit. La nostra lluita 
no només es basa en això, sinó que també volem fer 
front al binarisme de gènere i a la heteronormativitat, 
ja que creiem que hi ha tants gèneres i opcions 
sexuals com persones arreu del món

Cartell barraques de Clot-Camp de l’arpa

 Protocol contra les agessions sexistes de les passades barraques
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La connexió està feta, però és una 
mica massa dura

Renovació d’àrees de jocs infantils

Millora de la zona de gossos del Clot de la Mel
Remodelació de carrers

S’estan acabant les obres de 
connexió provisional per a via-
nants entre Sant Joan de Malta 

i Concili de Trento. Fa tant de temps 
que ho estem esperant que ja tenim 
ganes que treguin les tanques per po-
der passar. En el moment d’escriure 
això encara falta posar-hi la vegeta-
ció (en jardineres, no plantats a terra 
com havíem demanat) i els bancs i 
cadires, però suposem que per Nadal 
ja estarà tot llest i obert. Una vegada 
acabada aquesta part (amb un aspec-
te més dur del que volíem i del que 
ens van dir en un principi), reivindi-
quem que el Districte se centri en la 
remodelació de Sant Joan de Malta, 

Vam veure que es comen-
çaven les obres de millora 
de diverses zones de jocs 

infantils (plaça de l’Oca, parc del 
Clot, plaça Foneria, placeta Valèn-
cia-Espronceda) i, al mateix temps, 
ens van enviar la informació des del 
Districte. Bé, està molt bé que es fa-
cin aquestes renovacions perquè els 
jocs estaven molt desgastats i alguna 
d’aquestes zones ja estava molt atro-
tinada. Ja no està tan bé que se’ns 
informi quan ja no hi ha temps per 
proposar millores. Evidentment, 
confiem amb els tècnics municipals, 

S’estan fent les obres de mi-
llora de la zona de gossos 
del parc del Clot de la Mel: 

noves tanques més altes, renova-
ció del terra i el mobiliari, etc. Fa 
temps que els usuaris del parc ho 
demanaven. El que veiem és que 
l’ampliació de l’espai (que ja s’ha-
via demanat també) és molt escas-
sa. És una llàstima que, ja que es 
fan les obres, no es faci una ampli-
ació com cal, i com es podria fer, 

S’està fent el projecte de 
remodelació del passatge 
Roure per fer-lo de plata-

forma única, pel requeriments de 
persones discapacitades, i sembla 
que el podrem veure llest al fe-
brer o març. També s’està duent a 
terme el projecte de la placeta del 
davant de l’Escola Balmanya (Fre-
ser-Trinxant), el de Bassols i el 
de Pistó. El de Sant Joan de Malta, 
entre Edison-Verneda, trigarà una 
mica més. Així que els ensenyin, 
n’informarem més concretament. 

en la desaparició/soterrament de la 
subestació elèctrica de Soler i Rovi-
rosa i a fer possible un hort urbà a la 
zona de Verneda-Bilbao. Ens diuen 
que hi estan treballant i que també 
volen replantejar algunes coses a ni-
vell urbanístic. A veure si aviat ens 
n’informen i en podem parlar. 

Ca l’Oliva comença a verdejar

Les obres de millora de la 
zona “verda” de Ca l’Oliva 
(Trinxant-Meridiana) ja es-

tan avançades i es preveu que s’aca-
bin al febrer. Com veieu a la foto, 
ja hi ha més heures i arbres plan-
tats i s’està treballant en l’ampliació 
de les zones de jocs i gossos. Cre-
iem que la zona millorarà bastant 
i s’acostarà una mica al que hauria 
d’haver estat des d’un primer mo-
ment. Evidentment, caldrà esperar 
que els arbres i la vegetació crei-
xin per veure com queda al final, 
però hem de tenir en compte que 
d’aquí a pocs anys hi haurà dues 
noves oportunitats per acabar-ho 

d’arrodonir: la millora de la Meridi-
ana (que se suposa que remodelarà 
aquest sector d’aquí a 2 o 3 anys) 
i, més endavant, la fase 3, i última, 
del  parc de Ca l’Oliva, que oficial-
ment encara no es diu així però ho 
tornarem a proposar.

També hem d’informar que estem 
reivindicant insistentment al Dis-
tricte que continuï la transformació 
de l’indret amb la nova fase ja pre-
vista: fer l’edifici AA1 per reubicar 
els afectats de la zona. Estem espe-
rant una resposta clara (fins ara no 
n’hi ha hagut) i ja us n’informarem 
en el proper Butlletí. 

Esperem que es faci amb temps 
suficient perquè la gent pugui 
opinar. 

però, per la nostra experiència, si hi 
ha participació veïnal algunes coses 
es poden millorar. A veure si la pro-
pera vegada és possible. 

perquè hi ha espai per fer-ho. No 
ho entenem. 
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RACÓ DEL CATALÀ

Per una vida sense fils!

Xerrada: Turisme i barri

El Domi Sandoval, guanyador en els 54ens Premis 
Sant Martí per la seva trajectòria social

Doncs sí, aquest cop parlarem de fils. Perquè 
en un moment en què estem permanentment 
“endollats” a tot i entre tots, els fils poden ser 

un autèntic problema.
Per això és una sort que la tecnologia ens permeti no 

acabar lligats literalment de mans i peus facilitant-nos 
uns quants artilugis tecnològics sense fils. Però alerta, 
perquè no hem parlat pas de cap “inalàmbric”! Perquè 
si en català no fem servir “alambres”, tampoc podem 
fer servir “inalàmbrics”.

Així doncs, no “alambre”, sinó fil... o filferro. Per 
tant, no “inalàmbric”, sinó sense fils.

En el cas dels fils que ens serveixen per connectar-
nos, també en podríem dir cables, és clar!

I aprofitant l’avinentesa, volem que us fixeu un mo-
ment en això altre: tot allò que connectem amb fils  o 
cables no ho “enchufem”, sinó que ho endollem, i a 
casa no hi tenim “enchufes”, sinó endolls. 

El passat dia 23 de 
novembre, sota el 
nom de «Què fer 

perquè el turisme massiu 
no destrossi el barri?» i en 
el marc de la festa major, 
es va fer una xerrada al lo-
cal de “la Soci”.

A partir de tres interven-
cions inicials, la d’un com-
pany del Casc Antic i de 
l’ABTS,  la d’una companya 
d’Ens Plantem, del Poble-
nou, i  la d’un company de 
l’Associació, es va donar 
pas a una posada en comú 
que va ser molt enriquido-
ra i que ens va permetre fer 
una primera aproximació a 
la complexitat del tema.

Vam estar d’acord a asse-
nyalar que els aspectes que 
més afecten el nostre barri 
són: l’encariment dels preus 

L’ onze de novembre, 
diada de Sant Martí, 
la pista del pavelló 

del Centre Esportiu de la 
Verneda es va omplir de 
gom a gom per presenciar 
el lliurament dels guardons 
als guanyadors i guanyado-
res  dels 54ens Premis Sant 
Martí.

Els guardons van ser lliu-
rats pels representants 
de tots els grups polítics 
que formen el Consell 
Municipal del Districte, i 
les persones i les entitats 
premiades en les diferents 
modalitats van ser: el Do-
miciano Sandoval, de la 
nostra Associació, l’Asso-
ciació En Xarxa – Projec-
te ‘Ma’isah’, l’Associació 
Barcelona Fòrum District, 
la Xurreria Rosita, l‘Agru-
pació Excursionista Icària, 
l’Escola Voramar, la Casa 
de Ceuta i la Vocalia de 
Persones amb Discapaci-
tat (Associació de Veïns 
Sant Martí de Provençals).

Com a “Soci”, volem desta-
car el premi rebut pel  Domi  
per la seva trajectòria  soci-
al, com a membre de l’As-
sociació de Veïns i Veïnes 
de Clot–Camp de l’Arpa, 
com a impulsor de la Marea 
Pensionista i de la Marea de 
Marees. Quan es va jubilar, 

a més de seguir treballant a 
l’Associació, i com a reacció 
a les primeres retallades en 
les pensions públiques, va 
començar a promoure, al 
barri i arreu, un moviment 
per defensar-les. Com que 
la seva visió no es queda en 
el barri sinó que sempre va 
més enllà, va anar estenent 
aquest moviment de pensi-
onistes per altres barris, per 
altres ciutats i, finalment, 
per tot l’Estat. Les moltes 
hores, i quilòmetres, que 
li ha dedicat han tingut els 
seus fruits amb la constitu-
ció de la Marea Pensionista 
a nivell de l’Estat espanyol, 
que actualment és la prin-
cipal organització de mo-
bilització dels pensionistes. 
La mateixa visió i voluntat 
de canvi global l’ha portat a 
participar en el moviment 
del 15M i a impulsar tam-
bé les Marxes de la Dignitat 
(pa, treball i sostre). En els 
últims temps s’ha dedicat a 
crear la Marea de Marees, 
una coordinadora de llui-
tes sectorials (sanitat, en-
senyament, pensions, atu-
rats, etc.), amb la intenció 
de constituir un front comú 
dels diferents sectors en 
lluita, compartir mobilitza-
cions i que així, conjunta-
ment, els moviments soci-
als tinguin molt més pes i 
influència.  

En l‘acte, quan se li va 
fer lliurament del premi, a  
banda de donar les gràcies,   
no va perdre l’oportunitat 
de  reclamar algunes coses 
o, com ell va dir, de “cha-
far algunos callos”, com per 
exemple recordar al Dis-
tricte la situació amb què les 
veïnes  de la plaça del Mer-
cat estan vivint degut als 
sorolls provocats pel forn 
Pannus. Un altre “callo” a 
què es va referir, aquest di-
rigit a la Generalitat, és la 
indignació, que també aquí 
volem manifestar, per la 
pena de presó que es dema-
na per a l’Eliseo i la Verò-
nica Loyé i per a membres 
de la PAH. El desnonament 
dels Loyé, al 2011, es va fer 
famós per la violència amb 
què es va executar. 

I també va recordar que, 
com a “Soci”, continuarem 
enganxant cartells infor-
matius de les nostres ac-
tivitats pel barri, malgrat 
que algun guàrdia urbà es 
dediqui sistemàticament a 
posar-nos multes que mai 
podrem pagar (ja portem 
1.500 euros). En Munta-
ner, el regidor, va ser re-
ceptiu a tots els “callos” 
exposats pel Domi. Espe-
rarem a veure si s’actua en 
cada una de les situacions 
esmentades.    

de lloguer de l’habitatge re-
sidencial degut, sobretot, al 
fet que cada vegada hi ha 
més habitatges dedicats a 
l’ús turístic, la desaparició 
del comerç tradicional i la 
necessitat de regular l’ús de 
l’espai públic (terrasses vs 
vianants).

Per tot això vam acordar la 
creació d’un «Observatori 
del Turisme al Clot-Camp 
de l’Arpa», que, entre d’al-
tres coses, hauria de difon-
dre les dades relacionades 
amb el turisme al barri, fer 
de radars d’aquest turisme 
i establir-ne una diagnosi 
completa.

Així doncs, el proper mes 
de gener convocarem una 
primera reunió per a la se-
va constitució i posada en 
marxa. Us esperem!
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Associació de guies per un turisme 
responsable i de qualitat  
Sóc veïna del Clot i tre-

ballo com a guia turís-
tica a Catalunya des de 
fa 6 anys. Sóc una de les 
guies habilitades per la 
Generalitat per fer co-
nèixer el nostre país, la 
nostra història i cultura. 
Treballem amb gent de 
tot el món i, sempre que 
és possible, ho fem en el 
seu idioma. No us podeu 
imaginar la cara que fan 
quan els expliquem les 
nostres tradicions nada-
lenques.

El caganer i el cagatió se 
n’emporten la palma! 

L’any passat vam crear 
l’AGUICAT,  l’Associació de 
guies habilitats per la Ge-
neralitat de Catalunya per 
un turisme responsable i 
de qualitat. Volem defensar 
la nostra professió, fer-nos 
conèixer i treballar per una 
ciutat amb veïns, de la qual 
puguem presumir tots ple-
gats. Per això, aquest passat 
6 d’agost vam fer visites gra-
tuïtes per als nostres veïns. 

Aquest 2017 hi tornarem 
per celebrar el Dia del 
Guia, que és el 21 de fe-
brer, però hem pensat: mi-
llor si és en diumenge, oi? 

Doncs el diumenge 19 
de febrer tornarem a fer 
visites gratuïtes! Si voleu 
estar al cas per apuntar-
vos-hi ens podeu seguir 
al facebook. 

Agnès Rodríguez
Guia habilitada

Membre de l’AGUICAT
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Participem i decidim sobre la 
nostra salut      

RACÓ D’ENTITATS

Aquest és el segon 
cop que els profes-
sionals de l’equip 

d’Atenció Primària del barri, 
l’EAP Encants, volem apro-
par-nos a vosaltres fent una 
nova col·laboració en el But-
lletí de l’Associació de Ve-
ïns Clot- Camp de l’Arpa. El 
nostre objectiu és informar-
vos d’un parell d’iniciatives 
que s’han posat en marxa 
en el Sistema Sanitari Català 
i que ens sembla d’especial 
interès fer-vos arribar.

Cat@Salut La Meva Salut 

És un espai digital segur 
que us permet, a través d’una 
identificació digital (usuari i 
contrasenya), accedir a part 
de la vostra informació per-
sonal de salut, fer consultes i 
realitzar alguns tràmits:

Pàgina Web: 
https://lamevasalut.gen-

cat.cat

Per facilitar l’atenció a la 
vostra salut: malalties que 
heu patit, medicaments 
que preneu, proves que us 
han fet (radiografies, analí-
tiques...), vacunacions, in-
formes d’urgències, d’alta 

o d’especialistes. Per mitjà 
d’aquest espai també podreu 
demanar visita per al vostre 
metge i infermera, consultar 
les hores que teniu progra-
mades amb els especialistes 
o consultar dubtes mèdics 
amb els vostres professio-
nals de referència del CAP.

Per tal de poder accedir a 
aquest servei us heu d’adre-
çar al vostre equip d’atenció 
primària amb la Targeta Sa-
nitària Individual (TIS).

Document de Voluntats 
anticipades

Des del Departament de 
Salut s’ha posat a l’abast de 
tot el sistema sanitari les 
eines per gestionar el Do-
cument de Voluntats Anti-
cipades.

El Document de Voluntats 
Anticipades (DVA)o testa-
ment vital és una declaració 
en què la persona, major 
d’edat, amb autonomia su-
ficient i de manera lliure, 
explica per endavant al seu 
metge el tractament mèdic 
que vol rebre al final de la 
vida, en cas que algun dia 
la malaltia l’incapaciti per 
expressar-se. El millor mo-

ment per fer-lo és quan el 
pacient conserva plenament 
les seves capacitats per com-
prendre el seu diagnòstic, 
així com els beneficis, riscos 
i alternatives del tractament 
proposat.

...”Vols assegurar-te que es 
respectarà la teva voluntat ... 
fins i tot si algun dia no pots 
expressar la teva decisió?...”  
Fes-ho constar!  

                   
Consulta al link:   http://

www.gencat.cat/salut/dep-
salut/pdf/voluntats2.pdf

Aquest document queda-
rà inscrit a la història clíni-
ca, de manera ben visible i 
respectant les garanties de 
confidencialitat legalment 
establertes. També quedarà 
inscrit en un registre cen-
tralitzat del Departament de 
Salut si ho demanem.

El DVA es pot modificar 
o anul·lar en qualsevol mo-
ment, en cas que ho repen-
sem o vulguem fer algun 
canvi.

Animeu-vos i veniu a la 
xerrada que farem sobre 
aquests temes el proper 12 de 
Gener al vostre local!! 

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

“Síria, després de cinc anys: 330.000 morts, 7 
milions de desplaçats interns, 5 milions de 
refugiats i 14 milions de necessitats d’aju-

da”. Amb aquest tuit resumia The International 
Spectator el 15 de juny la destrucció del poc que 
quedava a començaments del segle XXI d’un dels 
principals bressols de la civilització, que es re-
munta a l’imperi semita, tres mil anys abans de 
Crist.

En aquestes 400 pàgines, dos dels millors cor-
responsals espanyols a l’estranger dels últims vint 
anys, Javier Espinosa i Mónica García Prieto, de-
sentranyen els secrets de les bèsties responsables 
de la tragèdia. Com a lector, són tants els culpables 
i els seus crims tan horrorosos que és impossible 
contenir la ràbia i el dolor a mida que els autors 
ens van mostrant -casa a casa, poble a poble, ciutat 
a ciutat, bomba a bomba, matança a matança- la 
reguera de runes, cadàvers, mutilats, odi i deses-
peració que delata els monstres d’aquesta història 
a Baba Amr (Homs), Alep, Idlib, Raqqa, Taftanaz i 
alguns dels principals campaments de refugiats en 
els països veïns. 

Siria, el país de las almas rotas
Espinosa, Javier

Barcelona: Debate, 2016

Més informació: 
[imatge codi QR adjunt]
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CLUB DELS POETES  DEL CLOT

BREVE ILUSION

(Así son los sueños)
¿Qué es esto?

¿Otro mundo, o un portal paralelo?
¿Una nueva dimensión?

Lo cierto es que lo desconozco.
Puedo correr, saltar, si quiero vuelo.

Luces de colores observo, ricos olores 
percibo.

¡Qué bueno! ¡Todo es tan divertido!
En mi afán por explorar lo desconocido,

¡caigo en un enorme precipicio!
(Sin paracaídas)

Recobro el sentido en la confusión 
despierto.

¡Aaah, menos mal, esto es solo un 
sueño!!!

(Cuando soñamos todo parece real,
pero cuando lo narramos pierde razón 
y sentido, así son los sueños; solo son 

reales si estamos dormidos)

Alberto M. López 
(San Salvador)  

QUE M’ESTIMES DIUS

Aquestes paraules,
les pots tornar a dir?

Dient-les cent vegades
i si en són mil!

per mi totes juntes
les tancaré aquí, 

al fons del meu cor
les vigilaré, com si foren d’or.

Que m’estimes dius,
doncs cridant ben fort

el que tu m’has dit,
les flors d’enyorança

buscaré per tu
i quan les agafi amb tu pensaré

que m’estimes dius.
Escolta bé el que et diré,

com m’estimes tu
és com sempre t’he estimat

i t’estimaré.

         Siset - Narcís Aragall 
                         Agost 2016

EL SISÈ SENTIT

Quin sentit té la vida?,
em va preguntar

l’àvia Marta
que al cel sia.

De petit em deia
que era un repte

que havíem d’afrontar
per gaudir, més endavant,

del mes enllà.
Si us he de ser sincer,

fins al present
l’únic sentit que li he trobat

és el que sents
al llençar la xarxa dels teus somnis

i, segons la reculls,
buida o plena,

és el que sentiràs.
Això sí, no descarto

que en la innocència dels infants,
que ens dóna el pas dels anys,

ho torni a considerar
perquè les iaies

no enganyen mai.  

                       Antoniu de Tomàs
                    C. Trento, 13, 7º 1ª, esc. 5           

L’AIXETA VELLA

Tot mig adormit, sentia el degotar
de l’aixeta vella,

la que fa anys s’ha d’arreglar,
són aquelles coses

que les vas deixant,
són tan poca cosa,
només les recordes
en aquells instants
que fan la molèstia,
com la gota d’aigua

que cau, de tant en tant.

Què ens ha passat!
al passar la vida

s’ha fet gran la gota
i per arreglar-la

no hem volgut perdre
ni un petit instant,
al voler parar-la,
que no degotés,

passa com la vida, 
sempre arribes tard.

Quan la vols parar
no és una gota,

el que perd és un raig.

Quan mig adormit
degotar escoltis

no ho deixis passar, 
mira d’arreglar-ho,

tot o una part.

Si estàs dormint,
mira al teu costat,
veuràs el motiu,

perquè l’has d’arreglar.

               Siset - Narcís Aragall
                        Setembre 2016

RAJOLÍ TRENCAT

Del pati miro al cel,
nit clara, silenciosa,

d’un petit estany
un rajolí trencant el silenci

damunt la pedra,
asserena les paraules

però et contestava
el que volies sentir.

El silenci la clara nit
se sentia tot

sense que res se sentís
la lluna havia sortit.

Un gos que bordava
aquell trencall d’aigua

semblaven veus
d’algú que parlava,

era la nit,
que amb els seus dominis

robava els sentits.

Fulles de verd lluent,
la parla de l’aigua

i la clara nit
tot convidava a somiar, dormir,

i aquell rajolí d’aigua
robava els sentits

                     Siset - Narcís Aragall
                                      Agost 2016



L’estiu del 2011 es va 
dur a terme el desno-
nament de la família 

formada per l’Eliseo, la Ve-
rónica i els seus tres fills, 
degut a una desavinença 
amb el propietari en l’aug-
ment de la renda de l’habi-
tatge on residien des de feia 
26 anys. 

A la convocatòria van acu-
dir una vuitantena de veïns, 
veïnes i persones solidàries, 
que es van concentrar da-
vant de la porta d’entrada 
de l’edifici. El desnonament 
s’havia convocat i suspès en 
diferents ocasions i el 25 de 
juliol del 2011, si bé és cert 
que s’havia fet una convoca-
tòria solidària, no es confia-
va que aquell dia es dugués 
a terme, ja que no hi havia 
cap confirmació per part del 
Jutjat ni de l’advocat. Tant 
és així que la família ni tan 
sols havia tret les seves per-
tinences del domicili.

Tot i la gran afluència de 
gent, la policia i el Secretari 
Judicial, en fer acte de pre-
sència, van decidir executar 

el desnonament. Aquest es 
va acabar produint enmig 
d’un clima de molta tensió, 
retirant de la porta de l’im-
moble, d’una a una, totes 
les persones que hi estaven 
concentrades.

Fruit del desnonament, el 
matrimoni va patir una si-
tuació de molt d’estrès, els 
agents van desballestar el 
pis davant seu, de manera 
que es van fer malbé i es 
van perdre quasi tots els 
seus efectes personals. El 
fill petit, de dotze anys, tam-
bé era al domicili en aquell 
moment. Un altre va arri-
bar corrent de l’escola per 
veure si podia aconseguir 
recuperar algun objecte, i 
no va poder. Poc temps des-
prés, un dels fills va acabar 
patint una patologia mental 
greu que està causant un 
gran dolor a la família. Tots 
van acabar essent allotjats 
a casa de familiars. Els fets 
van ser denunciats al Síndic 
de Greuges. El matrimoni 
porta des de juliol del 2011 
esperant amb una gran an-
goixa l’arribada del judici, 

que es durà a terme els dies 
14 i 15 d’aquest mes de de-
sembre als Jutjats Penals de 
Barcelona.

El veïnat i els i les acti-
vistes solidaris també van 
patir molts nervis degut a 
l’actuació policial, que es va 
fer amb criteris d’ordre pú-
blic, causant una commoció 
general al barri i a la ciutat 
sencera. La violència del 
desnonament va tenir eco 
als mitjans de comunica-
ció, que es van fer ressò de 
l’actuació policial. De fet, 
els agents van acabar col-
locant dues furgonetes en 
forma de triangle per evitar 
que la premsa continués re-
gistrant els fets.

La Fiscalia (acusació pública) 
demana:

– Per a la Verónica, (del 
matrimoni desnonat): 
una falta contra l’ordre 
públic, i la pena de 20 dies 
de multa.

– Per a l’Eliseo (del matri-
moni desnonat): una falta 
contra l’ordre públic, i la 

pena de 20 dies  de multa.
–  Per a l’Ángel (veí del bar-

ri): un delicte d’atemptat 
i tres faltes de lesions, i la 
pena de 2 anys de presó i 
un mes de multa.

– Per al Joaquín (activis-
ta solidari): un delicte 
d’atemptat i una falta de 
lesions, i la pena de 2 
anys de presó i un mes de 
multa.

– Per al Javier (activista soli-
dari): un delicte d’atemp-
tat i una falta de lesions, i 
la pena de 2 anys de presó 
i un mes de multa.

La Generalitat de Catalunya 
(acusació particular) demana:

– Per a la Verónica: un de-
licte d’atemptat, dues fal-
tes de lesions, una falta 
de maltractament d’obra, 
i la pena de 2 anys i 3 me-
sos de presó i un mes de 
multa per la falta.

– Per a l’Eliseo: un delic-
te d’atemptat, una falta 
de lesions i una falta de 
maltractament d’obra, i 
la pena de 2 anys i 3 me-
sos de presó i un mes de 

multa per cadascuna de 
les dues faltes.

–  Per a l’Ángel: un delicte 
de desordres públics, un 
delicte d’atemptat contra 
l’autoritat i tres faltes de 
lesions, i la pena de 4 anys 
i 3 mesos de presó i un 
mes de multa per cadascu-
na de les 3 faltes.

– Per al Joaquín: un delicte 
de desordres públics, un 
delicte d’atemptat contra 
l’autoritat amb element 
perillós i una falta de lesi-
ons, i la pena de 5 anys i 
3 mesos de presó i un mes  
de multa.

– Per al Javier: un delicte 
de desordres públics, un 
delicte d’atemptat contra 
l’autoritat i una falta de le-
sions, i la pena de 4 anys i 
3 mesos de presó i un mes 
de multa.

Es poden visualitzar les 
imatges de com es va pro-
duir aquest desallotjament, 
entre d’altres, en aquesta 
adreça de la xarxa: https://
www.youtube.com/watch?
v=1boOBv3Yhy4&feature=
share  
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Els antecedents pel cas de la Verónica i l’Eliseo Loyé  i uns 
altres tres veïns també encausats




