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L’especulació és norma en 
les ciutats capitalistes, 
Barcelona n’és un exemple 

més, però hi ha èpoques, com les 
que coincideixen amb una crisi 
econòmica, en què pot no ser molt 
forta i en altres en què es dispara 
i comporta greus conseqüències 
econòmiques i, sobretot, socials 
en les classes populars. Fa dos o 
tres anys que a Barcelona l’especu-
lació s’ha disparat pels efectes del 
turisme massiu, de les desregula-
cions, de la represa econòmica..., 
i sembla que, de moment, no té 
aturador. El Govern municipal té 
molt poques possibilitats d’influ-
ir-hi a curt termini (a llarg termini 
sí que pot si es mantenen les polí-
tiques adequades durant bastants 

anys) i els governs superiors no 
volen implicar-s’hi perquè repre-
sentaria enfrontar-se amb poders 
econòmics molt importants (que 
de vegades són “amics”).

Per tant, i mentre no siguem ca-
paços de provocar un canvi im-
portant en les polítiques generals, 
hem de denunciar-la, combatre-la 
en tot el que puguem i intentar que 
no ens destrossi la vida ni l’entorn 
social dels barris.

Vigileu amb les diferents classes de “voltors”

Tal com ja va passar amb la bom-
bolla immobiliària anterior, tor-
nen a sorgir innumerables ofer-
tes de compra de pisos, edificis o 

locals: algunes, d’immobiliàries 
clàssiques; moltes, d’especuladors 
privats que treballen “en negre”; 
algunes, de fons immobiliaris més 
o menys agressius, etc.. S’han de 
tenir moltes prevencions respecte 
a aquestes ofertes abans de signar 
res. Fa anys, es van produir molts 
casos d’estafes, de comissions d’in-
termediació exagerades, de clàusu-
les de contracte abusives... que en 
alguns casos van acabar molt mala-
ment. Cal evitar que els desapren-
sius abusin de la gent massa con-
fiada o desinformada. No hem de 
posar les coses fàcils als que viuen 
de fomentar l’especulació, cobren 
“una morterada” i desprès desa-
pareixen i/o no volen saber res de 
les consideracions més personals o 

socials. Amb això no volem dir que 
tothom sigui igual, segur que hi ha 
bons professionals que ho fan bé, 
només volem dir que aquests temes 
són delicats i requereixen temps, 
mirar diverses ofertes i possibili-
tats, fer consultes a diferents llocs 
acreditats, comentar-ho amb gent 
de confiança, etc. Potser tot això la 
gent ja ho té clar i no calia comen-
tar-ho, potser sí, però de vegades, 
quan veiem tanta oferta “en negre” 
o d’altres, com les que anuncien 
hipoteques “inverses” per a la gent 
més gran, ens preocupem una mi-
ca. Cal que vigilem tots plegats de 
no facilitar les coses als “voltors” 
per evitar que algú caigui en greus 
errors com els que ja es van veure 
massa sovint fa uns quants anys.  
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Alerta amb l’especulació!



El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 03

LAS PENSIONES, A DEBATE

Se puede afirmar que 
nunca en España se 
había hablado tanto 

de las pensiones como se 
ha hablado y escrito duran-
te el pasado año 2016, lo 
cual no deja de sorprender, 
ya que el Sistema Público 
de Pensiones ha sufrido en 
los últimos cinco años dos 
reformas tremendas (va pa-
ra una tercera), que habrían 
de darle estabilidad, pero 
que, en opinión de la Marea 
Pensionista, abocarán a las 
pensiones públicas a un po-
der adquisitivo de mera su-
pervivencia para nuestros 
pensionistas en el plazo de 
10 a 15 años.

Especial atención nos me-
rece la nula actividad sindi-
cal durante esta larga “cri-
sis estafa”, en una materia 
que afecta de forma directa 
a nueve millones de perso-
nas actualmente, e indirec-
tamente a más de un millón 
de familias que necesitan 
las pensiones de sus padres 
y abuelos para vivir.

PENSIONS

Igualmente vale la pena re-
saltar la inoperatividad por 
parte de la oposición política 
en el Congreso de los Dipu-
tados, cuya única acción en 
contra de dichas reformas 
se limitó al planteamiento de 
un recurso de constitucio-
nalidad por la congelación 
de las pensiones en el año 
2012, del que ni tan solo osa-
ron opinar ante una senten-
cia contraria a su recurso por 
parte del alto Tribunal, sen-
tencia que tuvo cuatro votos 
en contra dignos de ser rele-
ídos con atención (sentencia 
que, vale la pena resaltar, no 
tuvo la misma considera-
ción, ni resultados, plantea-
do el tema ante los Tribuna-
les Constitucionales de otros 
países europeos).

Sorprende la falta de debate 
social e imparcial en un te-
ma de tanto calado, donde 
la inmensa mayoría de los 
medios de comunicación se 
han volcado en dar cabida a 
una sola opinión, la de eco-
nomistas que no admiten 

más que medidas restric-
tivas del gasto, sin evaluar 
otras posibles soluciones, y 
tratando de que se imple-
mente un sistema donde se 
limiten permanentemente 
los ingresos y que estos se 
repartan sin tener en cuen-
ta las necesidades sociales 
de nuestros mayores. Esto, 
de por sí, ya nos parece una 
absoluta falta de ética y de 
respeto hacia esas genera-
ciones de pensionistas que 
con su esfuerzo y sacrificio 
han contribuido de forma 
determinante a los logros de 
la sociedad que disfrutamos. 
Pero es que, además, el Es-
tado está despreciando de 
forma escandalosa la segu-
ridad jurídica debida a esas 
generaciones de las que en 
su día recogía sus aportacio-
nes mediante un seguimien-
to riguroso de sus cotizacio-
nes. Todo induce a pensar 
que detrás de todo esto lo 
único que hay es un interés 
desmesurado por privatizar 
las pensiones públicas y en-
tregárselas a la banca.

Pero lo que más nos sor-
prende, como movimien-
to social que defiende las 
pensiones públicas, es la 
incapacidad o nulo interés 
de nuestros representantes 
políticos para abordar un 
problema que implicaría un 
debate social serio y riguro-
so, pero que ellos limitan a 
la esperanza de vida de los 
ciudadanos y los pocos tra-
bajadores que cotizan ac-
tualmente por pensionista. 
Solo les falta añadir que nos 
hemos de morir justo el día 
de nuestra jubilación para 
hacer viable el sistema.

Necesitamos un debate que 
aborde temas como el gas-
to social en términos del 
PIB, con parámetros de los 
países de nuestro entorno 
europeo (actualmente nos 
separan tres o más puntos 
de PIB). Lo mismo serviría 
para el gasto en pensiones, 
donde la diferencia es aún 
mayor en términos de PIB. 
Datos, estos, reconocidos 
por todos los organismos 
oficiales y oficiosos.

No nos podemos   per-
mitir de ninguna manera 
que, mientras nos dicen de 
forma machacona que las 
pensiones públicas están 
en peligro, se mantengan 
desgravaciones fiscales a 

las pensiones privadas o ta-
rifas planas a las empresas, 
o mantengamos topados los 
límites de cotización para 
las rentas de más de 3.600 
euros, o sean las cotizacio-
nes sociales las que paguen 
el gasto administrativo de 
la Seguridad Social…

En realidad, el fondo del 
problema pasa por abordar, 
en este país, una vez por to-
das, una reforma fiscal en 
profundidad, que cargue 
las bases impositivas en los 
que más tienen, que aborde 
un reparto de la producti-
vidad, que ponga coto a la 
evasión fiscal y al fraude 
fiscal y, para terminar, que 
empiece a repensar qué 
hacer ante la creciente ro-
botización de las empresas 
o revolución de las nuevas 
tecnologías, denominada 
4.0, de la que ya se empieza 
a ver que eliminará millo-
nes de puestos de trabajo.

Este es el debate que pedi-
mos desde la Marea Pensi-
onista, y este es el que va-
mos a llevar a la calle, con 
la colaboración o no de los 
medios de comunicación.  

Domiciano Sandoval 
Portavoz de la Marea 

Pensionista de Catalunya

En realidad, el fondo del problema pasa por abordar, en este país, una 
reforma fiscal en profundidad, que ponga coto a la evasión y al fraude.
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Reducció del trànsit de cotxes: l’hora de la 
veritat, prou morts per la contaminació!

Al 2010 ja denunci-
àvem que el tema 
de la contaminació 

aèria era greu i no se solu-
cionava malgrat algunes tí-
mides mesures que es van 
establir llavors (limitació a 
80 km/h a les rondes, etc.). 
Han passat els anys, s’han 
incomplert els plans ofici-
als... i la realitat és que en-
cara estem molt per sobre 
dels nivells màxims reco-
manats per l’OMS, i el prin-
cipal culpable és l’exagerat 
trànsit de cotxes que tenim 
a la ciutat.

Mata entre 25 i 40 persones 
del barri cada any

Els últims estudis demos-
tren que la contaminació 
no ha baixat (de fet, està 
creixent força) i això és 
tant per la represa de l’ac-
tivitat econòmica com pel 
gravíssim frau dels vehicles 
dièsel, en què s’ha demos-
trat que les marques de cot-
xes van falsificar les dades i 
resulta que els seus cotxes 
dièsel contaminen entre 5 i 
10 vegades més del que de-
ien, que ja era molt. I sem-
bla que no passa quasi res! 
Un tema tan escandalós, 
que afecta greument la sa-
lut de milions de persones i 

MEDI AMBIENT

els governs no són capaços 
de fer assumir les seves res-
ponsabilitats als culpables 
(les multes de què parlen 
són ridícules comparat amb 
el mal que han fet i, a sobre, 
no se’ls exigeix solucionar 
de veritat el problema!). 
Les lleis es fan complir als 
de baix, però a les multina-
cionals de l’automòbil se’ls 
perdona tot, fins i tot pro-
vocar milers de morts amb 
les seves estafes.

I a nosaltres, com ens per-
judica això? Doncs moltís-
sim! Està demostrat que a 
la ciutat la contaminació 
provoca entre 600 i 1000 
defuncions a l’any i desen-
cadena milers d’afectacions 
per malalties pulmonars, 
càncers, etc. A més, també 
s’ha vist científicament que 
afecta de manera negativa 
el desenvolupament cere-
bral dels infants. Com que 
el nostre barri és, després 
de l’Eixample, una de les 
zones més afectades per la 
contaminació, es pot calcu-
lar que entre 25 i 40 veïns o 
veïnes del barri moren cada 
any per aquesta causa. No 
podem admetre això com a 
normal i inevitable perquè, 
en gran part, té solució i, de 
fet, en altres ciutats euro-

pees sí que hi estan posant 
remei. Exigim que també es 
faci a Barcelona, i que es fa-
ci bé i ràpid. Podeu trobar 
les dades concretes i més 
informació cercant a Inter-
net: PMQAB (Pla de millo-
ra de la qualitat de l’aire de 
Barcelona 2015-2018)

Les solucions són sobre la 
taula: que s’apliquin ja!

L’Ajuntament va aprovar 
el PMQAB i també el Pla 
de Mobilitat Urbana 2013-
2018 (també disponible 
fent la cerca a Internet) 
i en aquests documents 
queda clar que per soluci-
onar aquest assumpte s’ha 
d’aconseguir, en un màxim 
de 2 o 3 anys, una reducció 
del trànsit d’un 21 per cent 
com a mínim, mentre que 
l’objectiu desitjable seria 
d’un 30 per cent. En aquests 
plans hi ha moltes mesures 
a aplicar -fort augment dels 
transports públics, reduc-
ció de carrils als cotxes, 
promoció de la bicicleta, 
etc.-, però tot just se n’aca-
ben d’acordar algunes per a 
l’any 2019 i d’altres encara 
hauran d’esperar més. Cal 
exigir que les mesures ne-
cessàries es desenvolupin 
completament i eficaçment 
d’una vegada i que, aquest 
cop, ningú provoqui lluites 
partidistes que puguin po-
sar “pals a les rodes” ara que 
ja més d’un 70 % dels ciuta-
dans és clarament partidari 
de les restriccions dels cot-

Cadascú de nosaltres ens empassem 3/4 de kilo de contaminació cada dia! Això no pot seguir així!

El barriestà molt contaminat per partícules, gasos i soroll, i de forma extrema a Gran 
Via i Meridiana

xes per protegir la salut de 
les persones. La gent ara ja 
no perdonaria que es fallés 
en aquest tema perquè sap 
que ens hi juguem molt.

Si hi ha situacions greus 
s’aplicaran restriccions al 
trànsit

Vist que la contaminació va 
a pitjor, l’Ajuntament acaba 
de decidir  aplicar un pla 
per als episodis més crítics 
de contaminació, que es do-
nen poques vegades l’any. 
A partir de l’abril, si es pro-
dueix un cas d’aquests, els 
vehicles més contaminants 
-els dièsel de més de 10 
anys i els de gasoina d’abans 
de l’any 2000- no podran 
circular per la ciutat.

Aquesta mesura es com-
plementa amb la distribu-
ció que s’està fent, entre 
els propietaris de cotxes i 
furgonetes, d’etiquetes que 
certifiquen el nivell de pol-
lució oficial que provoca el 
vehicle, que en el cas dels 
dièsel és, en realitat, molt 
més i s’hauria de tenir en 
compte. Van dels nivells 
0 i Eco per als elèctrics i 
poc contaminants al C per 
als de nivell intermedi i el 
B per als matriculats entre 
el 2000 i el 2006 si són de 
gasolina, i entre el 2006 i 
el 2014 per als dièsel, que 
contaminen més. Els en-
cara més antics i, per això, 
més contaminants, no tin-
dran etiqueta ambiental i, 

per tant, serien els primers 
afectats per la limitació de 
circulació en els episodis 
greus, i a partir de l’any 
2020 ja no podran circular 
lliurement per la ciutat. Els 
detalls encara s’han d’aca-
bar de concretar. Vist tot 
plegat, és molt recomanable 
enganxar ja les etiquetes als 
cotxes i estar preparats per 
quan es comencin a aplicar 
efectivament les mesures. 
Si el cotxe és posterior al 
2000 i no heu rebut l’etique-
ta, podeu consultar el web 
de la DGT. Si és anterior, us 
podeu acollir al programa 
de la nova Targeta Verda. 
Per a més informació sobre 
el pla municipal, es por cer-
car a Internet: Programa de 
mesures contra la contami-
nació de l’aire.

A veure si aviat podrem 
respirar una mica tranquils...

Per fi hi ha un Govern muni-
cipal i de l’àrea metropolita-
na que han decidit fer alguna 
cosa efectiva perquè, d’aquí 
a poc temps, puguem respi-
rar un aire mínimament sa. 
Evidentment, també exigim 
que, al mateix temps, es po-
sin en marxa més transports 
públics (busos exprés, bus-
VAO, més Rodalies, etc.) per 
garantir la mobilitat, i que es 
faci de manera sostenible. 
Caldrà que se sigui eficient 
en una cosa i una altra, però, 
com a mínim, sembla clar 
que hi ha voluntat política 
de fer-ho. Ja era hora! 
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TURISME

El PEUAT es va aprovar el dia 27 de gener

En el Plenari de ciu-
tat del passat 27 de 
gener, amb els vots 

favorables de BeC, PSC i 
ERC i l’abstenció de la CUP, 
es va aprovar aquest pla. Hi 
van votar en contra CiU, 
C’s i PP.

És una molt bona notícia!!! 
La situació era força greu, 
la moratòria de llicències 
s’acabava i això significava 
tornar a la situació de juny 
del 2015, o sigui, la possibi-
litat de demanar noves lli-
cències per allotjaments tu-
rístics, amb la consegüent 
expulsió del que queda del 
veïnat de barris com Casc 
Antic, Gòtic, Barceloneta..., 
i que faria que la resta de 
barris anéssim entrant en 
el mateix procés.

Sens dubte, aquesta aprova-
ció afectarà positivament el 
nostre barri, però si bé hi ha 
hagut barris -Poblenou, Vi-
la Olímpica i Hostafrancs- 
que han pogut entrar, en la 
negociació d’última hora, 
a la zona 1, que està consi-
derada de «decreixement 
natural», nosaltres, que 

demanàvem ser zona 2, de 
«creixement zero», i no zo-
na 3, de «creixement sos-
tingut», se’ns ha denegat 
amb l’excusa de la densitat i 
del fet que ja tenim un casc 
antic amb més restriccions.

Si a això hi sumem que el 
nostre posicionament a ni-
vell de ciutat, conjuntament 
amb l’Assemblea de Barris 
per un Turisme Sostenible 
(ABTS), de la qual formem 
part, és el decreixement, 
l’alegria no ha estat total, 
per la qual cosa aquest PE-
UAT ens el prenem com un 
pas molt important, però 
que s’ha d’anar millorant i 
complementant amb altres 
mesures.

Creiem que ha estat un pas 
molt important perquè po-
sa un primer fre a la gran 
pressió que patim als bar-
ris, deguda a la bombolla 
immobiliària, que fa que els 
preus de lloguer i de com-
pra d’habitatge residencial 
s’allunyin cada vegada més 
de les possibilitats per part 
de les classes populars i del 
comerç de proximitat de 

poder-los pagar, i s’expulsi 
a una part molt important 
del veïnat, joves, pensionis-
tes, persones en atur... cap 
a les perifèries, entrant en 
un cercle diabòlic, ja que 
als barris de rebuda passa 
exactament el mateix.

Com a mesures que han de 
complementar la lluita con-
tra l’increment dels preus de 
l’habitatge residencial, s’ha 
de destacar el desplegament 
de la inspecció dels pisos tu-
rístics per poder tancar tots 
els il·legals, el seguiment del 
compliment dels requisits 
fiscals i de convivència dels 
legals, un increment subs-
tancial del parc d’habitatge 
social i una Llei d’Arrenda-
ments Urbans (LAU) que 
no premiï l’especulació com 
ho fa l’actual.

D’altra banda, hi ha aspec-
tes que són molt impor-
tants per als barris i que no 
es poden obviar ja que afec-
ten des de l’ús de l’espai pú-
blic fins al dret al descans, 
com ho són, per exemple, la 
normativa de terrasses, que 
ha posat en peu de guerra el 

lobby de la restauració con-
tra l’Ajuntament i contra 
les associacions de veïnes 
i veïns, o el Pla de Mobili-
tat del Turisme, que ha de 
treure pressió a zones com 
les Rambles, Gòtic, Sagrada 
Família, Parc Güell, etc.

Finalment, destacar que el 
fet de l’aprovació d’aquest 
PEUAT no s’ha d’agrair 
únicament als grups mu-
nicipals enunciats a l’inici 
d’aquest article, sinó bàsi-
cament a la mobilització 
que durant gairebé dos anys 
un nombre molt important 
del veïnat de Barcelona, així 
com moltes de les entitats 

que l’agrupen, han realitzat. 
Segurament sense aquesta 
mobilització, o bé el con-
tingut hauria estat molt 
més lax o, simplement, no 
s’hauria arribat a cap acord, 
deixant la ciutat en mans 
dels fons d’inversió.

Com a Associació volem 
concretar la creació d’un 
«Observatori del turisme 
al barri del Clot-Camp de 
l’Arpa», tal i com vam acor-
dar a la reunió que es va dur 
a terme al final de l’any pas-
sat, i que ha de servir com 
a instrument de detecció, 
control i seguiment del tu-
risme al barri. 

 (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics)
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20 d’abril: Xè aniversari del Compromís per Glòries

Vine a commemorar-ho, 
el dia 20 d’ abril a 

la Farinera 

“Sembla que va ser ahir” 
però no, ja han passat deu 
anys de la firma del Com-
promís per Glòries-CxG, el 
document de consens que 
va delimitar el futur de to-
ta la zona de Glòries (ara 
li dirien el “full de ruta” de 
Glòries). Si consulteu el do-
cument per Internet veureu 
que, en teoria, ara ja hauria 
d’estar fet tot el que preve-
ia i, evidentment, encara 
no estem ni a la meitat. Els 
motius són molts, però so-
bretot el fet que els polítics 
van voler prometre molt 
perquè venien unes elec-
cions, el fet que la crisi va 
frenar algunes inversions i 
també perquè en algun te-
ma algun regidor ens va en-
ganyar (però ho va pagar a 
les urnes).

Farem balanç, però sobretot 
agafarem forces per seguir

Cada any fem l’acte infor-
matiu coincidint amb l’ani-
versari, en aquest cas serà 
el dijous 20 d’abril, a les 7 
de la tarda, a La Farinera 
(com quasi sempre). Tam-
bé farem balanç de com 
van els diferents aspectes 
de la remodelació i al final 

URBANISME

farem un brindis (amb ca-
va i un petit pica-pica) per 
celebrar l’aconseguit fins 
ara (no és poc, encara que 
hagi estat en massa temps) 
i per conjurar-nos a seguir 
lluitant perquè en cinc anys 
més tinguem fetes les parts 
més importants (parc, tú-
nel pactat, bastants equipa-
ments de barri, etc.) i d’aquí 
a deu ja s’hagin aconseguit 
tots els objectius veïnals re-
flectits en el CxG. Creiem 

que és un objectiu que te-
nim a l’abast si les 4 AAVV i 
els veïns i veïnes de l’entorn 
seguim pressionant junts i 
permanentment. Hi ha qui 
creu que és massa temps i 
treu la conclusió que és mi-
llor quedar-se al sofà i/o 
davant de les pantalles alie-
nadores. Nosaltres (i molts 
de vosaltres) sabem que el 
que estem fent no és gens 
fàcil i que representarà (si 
les coses no es torcen) un 

avanç molt important i his-
tòric per als nostres barris i 
per a la ciutat.

El 20 d’abril també concre-
tarem dues activitats que 
pensem realitzar, però que 
encara no tenen data fixa-
da. En primer lloc, unes 
jornades sobre l’habitat-
ge públic i social a Glòries 
perquè sapigueu totes les 
possibilitats que hi ha sobre 
aquest tema (que no en són 
poques). I també fixarem al 
calendari un recorregut a 
peu per tot l’àmbit de Glò-
ries en què s’explicarà “in 
situ” com van els tràmits 
per transformar cada solar 
o sector. Tant una cosa com 
l’altra creiem que poden 
ser molt interessants. No 
falteu a l’acte del 20 d’abril 
i us n’informarem.

Bona notícia: “el supositori” 
no serà hotel

Segurament ja ho sabeu 
però “per si de cas”: hi ha-
via el greu perill que “el 
supositori” (o Torre Ag-
bar) es convertís en un 

hotel de super-luxe, amb 
més de 700 places. Això 
hagués “contaminat” nega-
tivament en molts aspectes 
tota la zona (locals, parc, 
mobilitat, etc.) i, per tant, 
les AAVV ens hi vam opo-
sar. Tot i que en l’anterior 
mandat municipal se’ls va 
admetre a tràmit el projec-
te, diverses circumstàncies 
(l’oposició veïnal, però so-
bretot “el poc entusiasme” 
del nou Govern municipal 
cap al projecte, a més dels 
factors econòmics, com el 
cost de les obres) han fet 
que finalment l’edifici se-
gueixi sent d’oficines em-
presarials, però ja no serà 
d’Agbar. Estem contents 
d’aquest canvi perquè ens 
ajudarà a treure part de la 
pressió “turistitzant” que 
ja tenim i la que potser 
voldrà venir. Hem agra-
ït al Govern municipal els 
esforços que han fet en 
aquest sentit. Si s’ha de cri-
ticar o protestar ho fem, 
si s’ha de agrair o aplaudir 
també ho sabem fer (enca-
ra que hi tinguem menys 
pràctica). 

No hi haurà “supositori 5 estrelles: un problema menys”
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El futur parc de les Glòries: què en pensem 
nosaltres, les dones?

El passat divendres 13 de ge-
ner, un grup majoritàriament 
de dones del barri convoca-

des per l’Associació de Veïns i Veï-
nes, algunes d’elles representants de 
diferents col·lectius de dones, com 
la Comissió de Memòria i Gènere, 
i d’altres a títol individual, ens vam 
reunir per tal de revisar el projecte 
del futur parc de la plaça de les Glò-
ries sota una perspectiva de gènere.

La jornada tenia com a finalitat ser un 
espai de reflexió envers la planificació 
d’aquest parc urbà sota la mirada de 
les dones com a futures usuàries.

En aquesta jornada, dues represen-
tants de la Taula d’Urbanisme de 
Barcelona ens van assessorar com 
a coneixedores de l’urbanisme de 
gènere, responent a aquesta pregun-
ta essencial: per què és necessari 
treballar des de la perspectiva de 
gènere i, sobretot, a partir de la mi-
rada de la dona? 

- El plantejament del model de ciu-
tat sovint deixa de banda la cen-
tralitat dels espais de convivència, 
dels usos del temps i els sabers de 
les persones a la vida quotidiana.

- Les ciutats són grans màquines 
simbòliques que reflecteixen les 
relacions de poder. Regulen flu-
xos, estableixen jerarquies i prio-
ritats i afavoreixen uns valors so-
bre uns altres.

- Visibilitzar la vida quotidiana és 
clau, donada la subordinació del 
temps, de les tasques, dels valors 
i prestigis, i dels col·lectius prota-
gonistes.

- Entendre la ciutat com un espai 
públic total facilita pensar-la com 
un instrument de distribució soci-
al, autoestima col·lectiva i cohesió 
comunitària.

- Les dones són les principals usu-
àries de l’espai públic i tenen una 
visió global del seu ús, ja que són 
les responsables primordials del 
treball de cura de les persones i 
del treball domèstic de la llar. Se-
gons dades oficials, les dones con-
tinuen sent les responsables de la 
seva realització.

- Les dones realitzen un major nom-
bre de trajectes barri/ciutat per 
ocupar-se de diverses activitats, 

continua pàgina següent

com ara: comprar, portar i/o anar 
a buscar els nens a l’escola, anar i 
tornar del seu lloc de treball (ocu-
pació), gestionar i fer les visites 
mèdiques dels seus familiars, etc. 
Per tant, si dibuixem els trajectes 
de les dones es veurà que són molt 
diversos i que inclouen el trànsit 
per molts punts/carrers del barri. 

- La construcció de la ciutat està con-
dicionada pel gènere. Sovint s’omet 
l’experiència de les dones i s’afavo-
reix la de l’usuari home. De 40 anys, 
classe mitjana-alta, treballador, eco-
nòmicament estable, que es mobi-
litza en cotxe repetint un trajecte 
prioritari entre la llar i la feina. 

- La necessitat de seguretat a l’es-
pai urbà no és la mateixa entre un 
home i una dona, el perill de patir 
agressions físiques és una de les 
raons per les quals es decideix ca-

minar o no per un carrer i/o plaça. 
Les persones que sofreixen aques-
tes agressions són majoritàriament 
dones i del col·lectiu LGBT, i, per 
tant, són les persones que des de 
la seva experiència saben analitzar 
si un espai és segur o no, detectant 
els “punts negres” de l’espai públic.

- A més de les dones, en la construc-
ció de l’espai de la ciutat tampoc 
no es té en compte la diversitat 
de persones que circula quotidi-
anament pels carrers. Per assolir 
la fita d’un urbanisme inclusiu la 
mirada ha d’abastar la totalitat 
de persones que formem part de 
la vida de la ciutat. 

- Construir amb perspectiva de gène-
re permet detectar la diversitat en-
tre les persones que viuen al bar-
ri, tenint en compte les diferents 
etapes de la vida (edat), la situació 

socioeconòmica, la identitat de gè-
nere, la procedència, els costums, 
la mobilitat, l’estat de salut, etc.

Les nostres  propostes:

Tot i que el concepte del futur parc 
en general no va desagradar, des-
près de conèixer els trets caracterís-
tics del projecte de Canòpia Urbana 
–la disposició dels espais verds, les 
instal·lacions pròpies del parc com 
els pipi-can, les guinguetes, la boca 
del metro i també els equipaments–, 
van anar sorgint alguns dubtes i al-
gunes propostes que vam debatre 
entre totes.

Una vegada posades en ordre totes 
aquestes intervencions, s’han pogut 
agrupar per temàtiques que tot se-
guit exposem:
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Espais insegurs

Il·luminació: de quin tipus i com estarà situada?
Visibilitat: elements del verd públic podrien 
actuar com a efecte barrera. 
Entrada al metro: podria tenir més visibilitat.
Perspectiva oberta: que es vegi el camí i el seu 
final/sortida.
No sentir-se soles dins d’un espai tan gran.

Usuaris/es

Espai fonamental per a les dones, sobretot àvi-
es i cuidadores.
Serà utilitzat per nens i nenes de totes les edats. 
Els usos dels joves no semblen prou contem-
plats.
Sembla un parc fashion, per a quin tipus d’usu-
aris/es està pensat?
Els gossos necessiten espais per córrer, hi ha 
molta diferència, quant a dimensions, entre els 
dos espais que se’ls destina. Podria ser sufici-
ent amb un sol espai.
S’ha de pensar com establir “normes” de con-
vivència entre totes les persones usuàries del 
parc.

Mobiliari

Els bancs i cadires han de ser còmodes per a to-
tes les edats, contemplant els tipus de material, 
disseny i disposició a l’espai.
Controlar que la disposició dels bancs perme-
tin la interacció entre les persones.

Les nostres reflexions finals
 

S’ha de posar atenció sobre la importància de poder-se apropiar 
d’aquest parc tan gran.
No precintar els espais donant-los una funció establerta, sinó facilitar-
ne la possibilitat d’apropiació. Els espais han de tenir l’oportunitat de 
ser redissenyats pels usuaris, no han de estar tan definits d’entrada.
Recuperar la memòria històrica del Rec Comtal perquè estigui carre-
gat de significats dins del sistema del parc i pugui promoure espais de 
reflexió i relació.
Memorial de referència als itineraris o camins que es puguin utilit-
zar per moure’s. A més de senyalitzar-los com a rutes podrien portar 
noms de dones. 
Seria interessant que l’Ajuntament promogués l’organització d’una 
taula de treball i/o una jornada ciutadana que s’ocupés de l’anàlisi 
i/o formalització dels espais del parc de les Glòries des de la pers-
pectiva de gènere, garantint la inclusió de totes les persones que 
gaudiran del parc.

Durant la Jornada Ciutadana del Parc de la Plaça de les Glòries, que va 
tenir lloc una setmana després, el 19 de gener, a l’Auditori del DHUB, 
en el moment del torn obert de paraules es van transmetre aquests 
punts a les persones que presidien l’acte: la tinent d’alcaldia d’Ecolo-
gia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, l’equip redactor del projecte, 
Ana Coello - Agence Ter i les entitats veïnals signants del ‘Compro-
mís de Glòries’.

S’ha de dir que va haver-hi un interès per part de l’Ajuntament sobre la 
nostra intervenció. La nostra petició era mantenir una segona reunió 
amb l’equip de l’Ajuntament que estigui treballant sobre el tema, però 
a hores d’ara encara no hem rebut cap resposta. 

Pensar en pèrgoles i elements que facin ombra 
per fer ús de ‘la gran clariana’ del parc en cada 
època de l’any.

Accessibilitat

Entrada al metro: és indispensable un ascensor 
que permeti fer accessible el parc per a perso-
nes amb limitacions de la mobilitat (gent gran, 
mares i pares amb cotxets de nens...).
Fonts d’aigua accessibles per a tothom (especi-
alment per a persones amb mobilitat reduïda).
Graderies del Rec Comtal, potser les grades 
són massa altes. 
Camins i mobilitat al parc. Els espais interstici-
als (ponts, cruïlles, vorades) entre els diferents 
nodes del parc seran totalment accessibles? 

Equipaments 

Pensar en usos i espais per a la relació, i no so-
lament dissenyats per a activitats preestabler-
tes i/o consum d’activitats d’oci. 
Equipaments intergeneracionals, polifuncio-
nals, com una oportunitat de treball integrador.
Falta un espai de ludoteca al barri, es podria instal-
lar a “la casa del parc”, donant espai a jocs simbò-
lics. Procurar que l’espai sigui ample i diàfan. 
Recuperar la memòria històrica de les dones a 
la Fàbrica de Paraigües.
Obrir un procés “exprés” de participació per-
què els veïns/es de totes les edats (infants, gent 
gran, joves i adults) decideixen l’ús dels equipa-
ments, per fer previsions a curt i llarg termini.

Definir l’ús dels espais esportius perquè solen 
estar adreçats a esports masculinitzats (futbol, 
bàsquet...) i ja n’hi ha molts al barri. Avaluar la 
seva necessitat. Contemplar la realització d’al-
tres activitats esportives com ioga, tai-txi, es-
tiraments, pilates, zumba, balls, que poden ser 
més inclusius des de la perspectiva de gènere. 
Contemplar si el Rec Comtal podria plantejar-
se com un espai d’aigua per fer servir com a 
piscina i/o zona de jocs d’aigua (hi ha molt 
poques piscines públiques obertes a la ciutat, 
i algun espai del parc podria aprofitar-se per a 
aquest ús). 

Disseny dels espais

Pensar en espais per entrenar i fomentar la 
imaginació i que siguin més oberts.
El parc infantil com un espai de relació.
Al parc infantil, utilitzar materials neutres i na-
turals.
Tenir espais que siguin “esponjosos”, espais els 
usos dels quals no estiguin tots preestablerts, 
per promoure la relació i l’ús inconscient dels 
espais. 
Camins verds dins del parc, que siguin segurs 
per a les usuàries i que permetin, alhora, l’ex-
ploració i la definició espontània de l’ús i fruï-
ció de l’espai.
Es necessiten lavabos en diferents punts del 
parc, nets, amb espai per al canvi de nadons, i 
accessibles. 
Definir la ubicació de les guinguetes, per què 
estan totes a la banda de ponent del parc?
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La Barcelona i el barri 
de fa 100 anys eren 
molt diferents d’ara, 

l’ofici de forner també. El 
forner vivia al forn, dia i nit 
al ritme del negoci i en un 
entorn amb poca diversitat, 
tant de pans com de gent: 
obrers i empresaris, pa rodó 
i poca cosa més (coca de pa 
i de recapte), quasi tothom 
d’origen català (però la im-
migració castellana ja havia 
començat i es va disparar)...

Les diversitats van anar aug-
mentant vertiginosament: 
noves farines i llevats de 
més qualitat, nova maquinà-
ria vinguda de països euro-
peus, molta nova immigra-
ció que venia a treballar per 
a l’exposició del 1929 i tot 
el que va comportar, nous 
tipus de pans (de Viena, de 
barra, etc.).

La dura postguerra també 
va contribuir a canviar les 
coses: les cartilles de racio-
nament només preveien les 
barretes i l’aprovisionament 
va passar a ser únic i obliga-
tori: el Servicio Nacional del 
Trigo-SNT. Tot estava “dic-
tat” i era d’obligat compli-
ment: la farina que s’hi havia 
de posar, les proporcions, el 
pes i el preu, etc. En teoria 
tot estava molt clar, però 

també hi havia el contraban 
de farines, les influències, 
les corrupcions i els abusos.

La nevada porta el canvi

La forta i històrica nevada 
del 1962 va provocar canvis 
al Forn Elias. El pes de la neu 
va ensorrar part de la teulada 
i va trencar l’antic forn. Això 
va comportar que en Jaume 
fill (que anava agafant les 
regnes del negoci) i la seva 
mare, ja vídua, decidissin fer 
un salt endavant i comprar 
un forn de pedra giratori Fer-
re Matheu, que era molt car 
però facilitava molt la feina i 
la feia més productiva. Tam-
bé van aprofitar l’ocasió per 
comprar la finca i ampliar-la 
una mica. En aquell moment 
ja es van posar les bases de 
l’actual obrador. El forn en-
cara és el mateix, tot i que ha 
anat passant de la llenya al 
fuel i ja fa anys que va amb 
gas, molt més net en tots els 
sentits. També es conserva 
alguna calaixera per al pa, de 
fusta d’aquella època, però 
tota la resta ja està adaptada 
a un obrador artesanal amb 
totes les innovacions actu-
als: neveres per a la massa 
mare, etc.

Als anys 60 i 70, la nova im-
migració va començar a de-

manar pa de màquina i es va 
introduir en els productes 
que es feien, també crois-
sants i ensaïmades (que en 
Jaume va aprendre a Mallor-
ca, fent la mili). El que més 
es venia eren les barres de 
pa, de diferents mides. Com 
que encara tot venia dictat 
des de Madrid (no es podi-
en posar nous forns sense 
autorització governamen-
tal, amb distàncies mínimes 
entre ells, etc.) el negoci 
va créixer, també gràcies a 
l’ajuda de nova maquinària 
(pastadores, etc.). Fins i tot, 
durant un temps, en Jaume 
es va atrevir a ser el prove-
ïdor de pa de tot l’Hospital 
de Sant Pau, i això va com-
portar molta més feina i aga-
far un nou treballador, però 
va ser insostenible econò-
micament perquè l’Hospital 
cada vegada endarreria més 
els pagaments.

I arriba la transició

Una vegada mort el dictador 
feixista, el règim entra en 
un procés de transició a la 
democràcia llarg, convuls i 
amb moltes incerteses. L’any 
1977 el Gremi de Flequers 
es queda sense president i 
en Jaume Elias ha d’agafar 
aquesta responsabilitat. Va 
ser una època de molts can-
vis: es passava d’haver-ho de 
fer tot de manera obligada, 
per ordre governamental, a 
disposar de força més lliber-
tat, de tenir una competèn-
cia limitada a la lliure com-
petència (no solament amb 
nous forns sinó amb nous 
sistemes, com les indústri-
es panificadores), de preus 
regulats a una progressiva 
llibertat de preus i formats, 
etc. Amb Tarradelles va tor-
nar la Generalitat, però sen-
se competències efectives 

Forn Elías: 100 anys fent pa per al barri

i això també comportava 
incerteses. Passar d’un siste-
ma paternalista a un de lliu-
re competència va fer que 
tothom s’hagués d’espavilar. 
Es van anar promovent nous 
tipus de pans (per exemple 
el nou “pa de pagès”-de més 
qualitat que l’antic-, el de rè-
gim, etc.), que donaven més 
marge al negoci.

L’evolució a partir dels anys 
80 ja és més coneguda: els 
forns comencen a fer molts 
més productes i formats, se 
n’obren de nous i no tots ar-
tesans, de manera que van 
augmentant els que només 
despatxen o couen produc-
tes preelaborats... 

Hi ha pans i pans

Històricament havien anat 
sorgit noves farines (blat 
pané, etc.) i nous tipus de 
pa (de màquina, de Viena, 
de motllo, etc.), però és ara 
quan hi ha més diversitat de 
productes i de productors de 
pa. No tot el pa és el mateix 
pa, la qualitat de les matèri-
es primeres (farina, llevats, 
etc.) no és igual, el mètode 
d’amassat i el temps que s’hi 
dedica són molt diferents 
entre el sistema artesanal i 
d’altres industrialitzats (amb 
temps més ajustats, més quí-
mica, etc.). És evident que el 
pa de la benzinera no és el 
mateix que el del forner ar-
tesà de confiança.

Fa uns quants anys el pa va 
ser un producte estigmatit-
zat: engreixava, era un ali-
ment de segona categoria..., 
però últimament això ha 
canviat. Per una banda han 
sorgit molts establiments ti-

Aquest any, el Forn Elias farà 100 anys. Aviat es complirà un segle del dia que l’avi Jaume 
Elias i la seva dona, Eulàlia Brosa, van llogar l’antic forn que ja hi havia a Freser-Rogent i, 
des de llavors, les diferents generacions de la família han anat fent pa per als veïns i veïnes 
del barri. Vam aprofitar l’ocasió que ens oferia l’amistat entre en Pere Guarro (membre de la 
junta i també antic forner) amb en Jaume fill (propietari actual, però ja jubilat, de 82 anys) 
per demanar-los, a ell i a la seva filla Anna (que regenta ara el negoci), que ens expliquessin 
resumidament com ha evolucionat el forn i la manera de fer i consumir el pa.

ENTREVISTA

pus cafeteria-forn que quasi 
sempre treballen amb pro-
ductes industrialitzats (con-
gelats, preelaborats), i per 
altra banda s’estan revalorit-
zant els forns artesanals (en 
el barri n’hi ha tres o quatre 
més, a més de l’Elias) que 
fan molts tipus de pans dife-
rents: d’espelta, de quinoa, 
integrals, amb poc gluten o 
sense... i amb aspectes de 
multiculturalitat. Hi ha una 
part dels consumidors que 
valoren més el preu i la fa-
cilitat de poder comprar el 
pa a qualsevol hora i dia, i 
una altra part que valora so-
bretot la qualitat i la varietat 
dels pans i la confiança que 
pot dipositar en els forners 
coneguts, que li fan una cosa 
tan important com el pa que 
es menjarà.

El forn Elias, ara regentat per 
l’Anna Elias, ajudada de mi-
ca en mica pel seu fill Enric, 
està evidentment en aquesta 
segona línia: seguir treballant 
artesanalment, renovant-se i 
actualitzant-se, però sempre 
sabent que el veritable èxit 
és que facis un bon pa, per-
què això alimenta la confian-
ça de la clientela, que són les 
veïnes i veïns del barri que, 
dia rere dia, tornaran a bus-
car el seu pa.

Per molts anys (i pans)

L’Associació de Veïns i Ve-
ïnes sempre ha defensat el 
comerç de barri i tradicio-
nal. El forn Elias és un exem-
ple del que volem defensar. 
Els felicitem pels seus 100 
anys i desitgem poder seguir 
gaudint per molt de temps 
més de comerços tradicio-
nals i de barri com el seu. En Pere Guarro, en Jaume Elias i la seva filla Anna



«A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba hacia abajo, humilla 
a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder: en el mejor de los casos, alguna vez habrá justicia, pero 
en el alto cielo. Aquí en la tierra, la caridad no perturba la injusticia. Solo se propone disimularla». Eduardo Galeano

La visió que tenim 
la majoria de la po-
blació de les per-

sones refugiades és la 
d’unes llanxes amb molta 
gent amuntegada, amb ar-
milles salvavides (reals o 
fictícies), que malden per 
arribar a les costes d’Eu-
ropa. O bé d’uns camps 
de refugiats en condicions 
infrahumanes a Grècia o 
al sud d’Itàlia o algun país 
de l’est d’Europa amb les 
persones que hi han pogut 
arribar. Almenys 5.000 du-
rant l’any 2016 no hi han 
arribat, han mort ofegats a 
la Mediterrània. Aquest ge-
ner ja en son més de 200.

Hi ha realitats que no són 
tan colpidores, ni tan “no-
ticiables” per als mitjans, 
però que afecten la immen-
sa majoria de les persones 
que fugen dels seus països 
d’origen, un cop han pogut 
traspassar les seves pròpi-
es fronteres o les de països 
on no són benvinguts o di-
rectament expulsats. Coses 
que no s’expliquen per no 
haver d’avergonyir-nos en-
cara més de l’actitud dels 
governs europeus o perquè 
són lluny i no ens fan nosa.

Per exemple: més de la 
meitat de les persones re-
fugiades en el món (53%) 
el 2014 procedien de deu 
nacions: Síria, que per pri-
mera vegada va encapçalar 
la relació de països d’origen 
(3,88 milions), desbancant 
d’aquesta posició Afganis-
tan, que ocupà la segona 
(2,59 milions).En tercer 
lloc, Somàlia (1,11 milions), 
seguit de Sudan (666.000), 
Sudan del Sud (616.200), 
República Democràtica del 
Congo (516.800), Myan-
mar (479.000), República 
Centrafricana (412.000), 
Iraq (369.900) i Eritrea 
(363.100).

Els països d’acollida també 
van modificar el seu ordre. 
Pakistan va liderar aquest 
ranking fins al 2014, en què 
ho va fer Turquia (1,6 mi-
lions, xifra que gairebé s’ha 
duplicat a final d’any). El 
segon lloc va correspondre 
a Pakistan (1,5 milions), se-
guit de Líban (1,15 milions) 
i Iran (950.000). Aquests 
quatre països acollien, al 
2014, a més de 5,2 mili-
ons de persones, prop del 
36% del total de persones 
refugiades en el món. En 
cinquè lloc estava Etiòpia 
(659.500), que va passar a 
ostentar la primera posició 
entre els països africans, 
lloc que des del 2010 havia 
correspost a Kènia. El sisè 
lloc va ser per a Jordània 
(654.100), seguit de Kènia 
(551.400), Txad (452.900), 
Uganda (385.500) i Xina 
(301.000). 

Aquestes xifres indiquen de 
manera clara que la immen-
sa majoria de moviments 
de sortida i acollida de per-
sones refugiades es donen 
entre països no europeus i 
que molts d’ells, com Líban 
o Jordània, fa dècades, molts 
des de la Guerra dels Sis Dies 
de 1967, que enguany com-
plirà 50 anys, que suporten 
aquesta situació, amb l’arri-
bada de milers de palestins, 
i que representen percen-
tatges altíssims de població 
refugiada respecte a la pobla-
ció autòctona, o els nostres 
oblidats saharauis exiliats al 
desert d’Algèria ja fa més de 
40 anys.

El que fa més inexplicable 
que països rics, amb recur-
sos per acollir dignament 
aquestes persones, no ho 
facin per raons purament 
electoralistes o, pitjor en-
cara, per indiferència. La 
veritat desconeguda és que 
independentment d’aques-

ta realitat, cada dia arriben 
persones que demanen l’es-
tatut de refugiat, molt pocs 
portats en condicions des 
de Grècia, la majoria pels 
seus propis mitjans. Arri-
ben de Síria, però també de 
Ucraïna, Veneçuela, Pales-
tina, Algèria, Marroc, Mali, 
República Dominicana, El 
Salvador, i les persones si-
rianes fugen de la guerra, 

però la resta fugen de la vul-
neració dels seus drets fo-
namentals, de les màfies, de 
les bandes violentes, de la 
persecució als homosexuals, 
als activistes socials i també, 
i aquí tenim una altra reivin-
dicació a activar, fugen de la 
vulneració dels drets econò-
mics, especialment del dret 
al treball. Aquestes darre-
res persones no tenen dret 

a cap reconeixement com 
a migrants, asilats o refugi-
ats, entren al cercle viciós 
de papers, contracte, papers 
i acaben en la marginació i 
la “inexistència” com per-
sones amb drets. Al nostre 
barri en tenim un exemple 
en l’assentament del capda-
vall del carrer Dos de Maig, 
on hi malviuen africans que 

continua pàgina següent
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també trobem pels carrers 
del barri recollint ferralla. 
Només algú se n’ha preocu-
pat quan hi ha hagut denún-
cies de venda de drogues.

Què passa quan arriben 
aquí, després de mesos, 
anys en alguns casos, de 
pelegrinatge des del país 
d’origen? Què necessiten i 
què els podem oferir?

Tenint sempre present que 
la protecció i l’acollida de 
les persones refugiades es 
faci des d’un enfoc no as-
sistencialista i sí centrat en 
l’autonomia i la dignitat de 
les persones:

- Informació. 
És el primer de tot. Han 
de saber quins són els seus 
drets i què han de fer per 
poder exercir-los. Aques-
ta tasca la fan treballadors 
socials especialitzats en el 
tema.

- Habitatge. 
Elemental, també necessi-
ten un lloc per a viure, si 
més no de manera provisi-
onal. Alguns ajuntaments 
tenen habitatges destinats 
específicament a cobrir 
aquesta necessitat (per 
exemple, els pisos de la 
Casa Bloc de Sant Andreu, 
centres d’acollida per sis 
mesos a Barcelona, però 
també a Sant Boi, Sabadell, 
etc.)

- Assistència jurídica. 
Molts tràmits per regularit-
zar la situació es fan davant 
la subdelegació del Govern 

o de la Policia Nacional i en 
la mesura del possible es 
procura que vagin acompa-
nyats per advocats especia-
litzats en asil i refugi.

Assistència lingüística. 
La majoria de les persones 
només parlen la seva llen-
gua materna. Òbviament 
amb les persones del cen-
tre i sud d’Amèrica no hi 
ha problema, però en el 
cas d’ucraïneses, africanes, 
àrabs, magrebines, irania-
nes, afganeses, etc., sovint 
cal comunicar-se a través 
d’intèrprets. Sortosament, 
hi ha molts refugiats que ja 
porten temps aquí i fan tre-
ball voluntari d’interpreta-
ció i traducció, però aquest 
és un gran entrebanc que 
no facilita el procés. També 
per això una de les prime-
res coses que s’ofereix és 
assistència a classes de ca-
talà i/o castellà, bàsic per 
al seu arrelament social i 
laboral.

- Assistència psicolò gica.
Im pres cindible per a perso-
nes que arriben amb TEPT 
(trastorns d’estrès post-
traumàtic) degut a situaci-
ons dramàtiques viscudes 
en origen o durant el temps 
de travessia fins aquí.

- Treball. 
Donar-los eines específi-
ques per buscar un treball 
adequat a les seves habili-
tats, com fer un currículum 
o moure’s per internet i els 
webs d’ofertes, també és 
tasca molt important per a 
normalitzar una nova vida 

entre nosaltres i potenciar 
la seva autonomia.

Tot això implica el treball de 
moltes persones, invisibles 
per nosaltres, treballadores 
socials, advocats, professors 
d’idiomes, mestres, psicò-
logues, voluntàries, treba-
llant cada dia de manera 
personalitzada amb totes 
i cadascuna de les perso-
nes refugiades que tenen la 
“sort” d’arribar fins aquí. I la 
qüestió és que o som capa-
ços d’oferir-los tot això que 
necessiten o potser més els 
valdria no haver arribat.

Després de tota aquesta 
feinada, la frustració: de 
les 15.000 persones que el 
2015 van superar tots els 
entrebancs i van poder ar-

ribar a sol·licitar l’estatut de 
refugiat o asilat, només van 
rebre resposta del Govern 
3.240, de les quals 2.220 
van ser denegades, a 800 
se’ls va concedir protecció 
subsidiària i només a 220 
l’estatut de refugiat.

La conclusió és que està 
molt bé que reclamem la 
seva arribada de mane-
ra segura, però hem de 
reclamar amb la mateixa 
fermesa que es canviïn les 
lleis i es posin els mitjans 
que calgui per garantir-
los un temps d’aterratge 
i adaptació sense incerte-
ses, més enllà de les nos-
tres pròpies.

És per això que la campanya 
“Casa meva, casa vostra” 

ens interpel·la per empè-
nyer els poders públics en 
aquesta direcció, recollint 
signatures (ja en són més 
de 40.000), assistint al fes-
tival solidari del Palau Sant 
Jordi el dia 11 de febrer i a 
la manifestació del dia 18 
de febrer.

Casa meva es casa vostra i 
els nostres drets han de ser 
els seus. 

Per saber-ne més podeu 
consultar el web de la Co-
missió Catalana D’Ajuda al 
Refugiat i el darrer informe 
sobre refugiades del 2016. 

www.ccar.cat
https://www.cear.es/wp-
content/uploads/2016/12/
informe_cear_2016_ok.pdf

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

NOM I COGNOMS TITULAR

ADREÇA ENTITAT

ADREÇA OFICINA

POBLACIÓ

ENTITAT OFICINA D.C. NÚMERO DE COMPTE

DATA DE NEIXAMENT D.N.I

CODI POSTAL DATA

CODI POSTAL

FIRMA

TELÈFONS

POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

PROFESSIÓ

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Els prego que m’inscriguin com a soci o sòcia a l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot -Camp de l’Arpa. 
Quota: 26 euros al 2017, si estàs a l’atur 0 euros
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RACÓ DEL CATALÀ

No confonguem: Muscle, Múscul I 
Musclo
El muscle és el gran desconegut: sovint fem servir la paraula “mus-
cle” quan ens volem referir al múscul o, fins i tot, al musclo. I ho fem 
així perquè ens sembla que és més correcte! Doncs ja és hora que 
desfem l’engany:
En el nostre llenguatge habitual, al MUSCLE n’hi diem espatlla, i està 
bé així. Però això ha fet que ens oblidem del muscle i, com a conse-
qüència, hem acabat posant-nos “hombreres” (un castellanisme evi-
dent) en lloc de muscleres, que són aquesta mena de coixinets que hi 
ha en algunes peces de roba i que se situen exactament damunt dels 
muscles. 
Per entendre’ns: entre el coll i el braç hi tenim el muscle o espatlla, i 
a les jaquetes ens hi posem muscleres.
Per tant, hem de dir-ne MÚSCULS dels òrgans que formen la muscu-
latura del nostre cos i que ens permeten moure’ns.
I pel que fa als MUSCLOS, que, per cert, es crien en muscleres… 
doncs que us aprofitin! 

Autòctons “agrobotiga urbana” Rogent, 24 93 192 49 11

Bar el Noi València, 568 93 231 90 01

Bar Restaurante La Coruña La Corunya, 18 93 265 23 15

Cansaladeria Salvat Mercat del Clot, parada 29 93 231 77 56 

Cap i Cua Pl. Font i Sagué, 1 93 246 51 54

Carnisseries Casas Mercat del Clot, parades 80-85 93 232 80 97

Cicloturisme València, 574 93 265 65 53

El Punt del Clot-Copisteria Clot, 93 93 245 05 44

Estanc Clot de la Mel Espronceda, 267 93 308 98 85

Estanc Martinenc Dega Bahí, 44 93 435 31 54

Estanc-Papereria Paloma Clot, 59 93 245 30 59

Farmàcia Basté Rogent, 54 93 231 45 54

Farmàcia F.M. Plana Clot, 114 93 231 91 57

Farmàcia Jordi Jiménez Trinxant, 69-71 93 436 19 20

Farmàcia Santigosa València, 621 93 231 06 08

Forn Més Que Pa Escultors Claperós, 40 677 03 03 20

Maria Casas, Herbolari Pl. del Mercat, 22 93 265 93 56

Papereria Mateu Sant Antoni Mª Claret, 338 93 455 53 42

Pastissería Gual Mallorca, 529 93 435 74 86

Perruqueria Laura València, 590 93 265 92 66

Perruqueria Miriam Giménez Enamorats, 150 93 265 17 88

Peluquería Nujor Av. Meridiana, 166-168 93 246 36 59

Plàstics Monje Muntanya 69 93 435 05 69

Rellotgeria Lara Rogent, 39 93 232 13 05

Seriprint (copistería) Rogent, 5 93 265 55 33

Super Mestres Rogent, 38 93 245 30 08

Taquari Veterinari Rossend Nobas, 23, baixos 93 265 78 89

Tintorería Xifré Xifré, 35-37 93 456 92 43

Assemblea general extraordinària 
de socis i sòcies

Benvolguts i benvolgudes: 

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Extraordinària per 
modificació dels estatuts de la nostra entitat, que tindrà lloc al nos-
tre local el proper 28 de Març de 2017, a les 19:00h en primera 
convocatòria i a les 19:30h en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

1- Canvi en el nom de l’Associació. La proposta és que a partir d’ara 
és denomini “Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Ar-
pa”. Es tracta d’aprofitar que s’han de registrar els Estatuts modifi-
cats d’acord amb la llei 4/2008 de 24 d’abril. El registre és el primer 
pas per dur a terme altres gestions com obtenir el certificat digital 
per a les relacions amb les Administracions o obtenir la targeta fis-
cal amb les dades actualitzades. El text integre de com quedarien 
els estatuts el podeu aconseguir a la secretaria de l’Associació i al 
nostre web.

2 – Preguntes

Us hi esperem.

Benvolguts i benvolgudes:

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de la nos-
tra entitat, que tindrà lloc al nostre local el proper 28 de Març de 
2017, a les 19:30 h en primera convocatòria i a les 20 h en segona 
convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

1. Memòria d’actuacions de l’any 2016.

2. Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic de l’any 
2016.

3. Presentació i aprovació, si s’escau, del pla de treball per al 2017.

4. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2017.

5. Proposta i aprovació, si s’escau, per iniciar el procés d’adhesió al 
codi ètic de les associacions de Barcelona.

6. Torn de dubtes i preguntes.

La vostra participació és cabdal per enfortir el debat en el si del 
moviment veïnal.  Us hi esperem.

Atentament,
Presidenta: Antònia Bigordà

Secretari: Miquel Catasús

Assemblea general ordinària de 
socis i sòcies

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

El nostre agraïment  a les botigues del barri que ens heu 
ajudat venent participacions de la loteria de Nadal 

RACÓ DE LA SOCI



El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 013

Perilla la continuïtat del 
bus de barri 192

La façana del mercat del Clot 
ens perjudica

RACÓ DE VEÏNES I VEÏNS 

Ens acabem d’assa-
bentar que volen 
eliminar les línies 

de bus 92 i 192 quan es 
posi en marxa l’última fa-
se de la xarxa ortogonal 
d’autobusos. Encara no te-
nim gaire informació, però 
sembla que la línia que do-
naria el servei més aproxi-
mat seria la nova línia V25, 
que pujaria per Indepen-
dència i baixaria per Dos 
de Maig, amb parada al 
nou Hospital de Sant Pau. 
En el moment d’escriu-
re aquestes ratlles estem 
pendents d’una reunió en 
què ens informaran dels 
detalls. Recollirem tota la 
informació que puguem i 
en parlarem el dijous dia 9, 
a les 19 h, al nostre local. 
En principi no veiem gens 
clar que el servei que dó-
na la línia 192 (que passa 
pel mig del barri i que no 
implica transbords si vas 
a Sant Pau, p. e.) pugui ser 

“Es lloga pis reformat 
en àrea de vianants, 
habitacions amb vis-

tes al mercat i aventures 
garantides. A l’estiu tin-
dreu l’oportunitat de viure 
tancats, ja que arribarà un 
corrent d’aire calent, so-
rollós i empestarà a peix. 
8-21h, non stop. I amb 
sorpresa!: dies de doble 
diversió, quan el mercat 
no apaga l’aire a la nit. Un 
motor gegant sonant i evi-
tant que pugueu respirar 
aire fresc també de nit!!”.

Algú triaria viure aquí? I 
no obstant això, és el que 
l’Ajuntament de Barcelona 
ens obliga a suportar, ja 
que no hem tingut cap 
resposta efectiva i consen-
suada a les nostres queixes 
des de fa uns quants anys.

Ja no es tracta només de 
fer complir la mateixa 

Acte pel referèndum 
d’autodeterminació

substituït per una línia que 
per a molta gent del barri 
implicarà fer transbord i 
que segurament tindrà pa-
rades més separades entre 
si. Veniu el dia 9 i analitza-
rem tota la informació que 
en tinguem. 

Com ja informàvem 
a l’anterior número, 
la FAVB ha impul-

sat un espai comú a tots els 
col•lectius que d’una forma 
o altra estem intentant do-
nar resposta a la situació 
que està vivint la nostra 
ciutat: manca d’habitatge 
estable i digne, treballs pre-
caris i inestables, turisme 
insostenible i espais públics 
degradats i cada vegada 
més mercantilitzats.

La primera concreció 
d’aquest espai va ser im-
pulsar l’ocupació popular 
de les Rambles, que sota 
el lema «Barcelona no es-
tà en venda» es va fer el 
passat 28 de gener.

L’ocupació popular de les Rambles, 
el dia 28 de gener, va ser un èxit!

Reunió informativa: 9 de març, a les 19 h, 
al nostre local

Dissabte 4 de març, al migdia, a la plaça 
del Mercat

Amb aquesta ocupació 
popular es va representar 
simbòlicament la recu-
peració de Barcelona per 
part del veïnat més treba-
llador, que vol accedir a la 
seva ciutat sense risc de 
ser exclòs o expulsat i fer 
servir l’espai públic per a 
fer cultura popular, acci-
ons cíviques i no negoci 
especulatiu.

La sensació va ser d’èxit i 
creiem que ha estat la con-
vocatòria veïnal més ambi-
ciosa i més nombrosa dels 
últims temps.

La mobilització va ser molt 
transversal, ens vam ajun-
tar veïnes i veïns, movi-

L’Associació de Veïns 
i Veïnes s’ha afegit 
a la nova plataforma 

“Clot-Camp de l’Arpa pel 
referèndum” que s’acaba 
de crear. El seu objectiu és 
difondre la necessitat que 
es faci un referèndum com 
cal (legal, efectiu i vincu-
lant) i animar a participar-
hi ja que una decisió tant 
transcendent és millor que 
compti amb l’opinió ex-
pressa de la gran majoria. 
L’AVV sempre ha estat a 
favor del dret a decidir del 
poble català sobre tot allò 

important que li afecta i, 
per tant, col·laborarem en 
aquesta tasca tot recordant 
que també reclamem que 
el dret a decidir s’apliqui 
igualment a altres temes 
decisius per al nostre futur 
(sistema econòmic, euro, 
etc.).

El primer acte d’aquesta 
plataforma serà una pre-
sentació que es farà dis-
sabte dia 4 de març, a les 
12 del migdia, a la plaça del 
Mercat del Clot. Us hi es-
perem. 

normativa de paisatge ur-
bà que ens obliga als veïns 
a treure els aires condicio-
nats de les façanes, el que 
demanem a l’Ajuntament és 
empatia i compassió per als 
veïns per una qüestió de sa-
lut pública i de benestar. Fa 
anys que contínuament ens 
queixem de les màquines 
gegants d’aire condicionat 
davant casa nostra, que va 
directament a unes habita-

cions on dormen (o ho 
intenten) persones, famí-
lies, nens petits!

Per tant, demanem a 
l’Ajuntament una solució 
real per a aquests proble-
mes ja! Volem la façana 
del mercat sense aire con-
dicionat. Volem recuperar 
la nostra qualitat de vida. 

Ana Silvestre

ments veïnals tradicionals 
amb altres de més nous, 
organitzacions sindicals, 
ecologistes, de l’àmbit de 
la cultura, etc. 

A més, vam sortir d’allà 
amb la idea que encara 
queda molt per fer però 
que hem triat el camí cor-
recte.

I per sobre de tot va que-
dar palès que «Barcelona 
no està en venda» i que 
«Barcelona és el seu ve-
ïnat» que vol «una vida 
digna per a tothom».

Estigueu al cas perquè hi 
hauran més mobilitzaci-
ons!!!
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La Biblioteca Camp de 
l’Arpa-Caterina Albert 
us recomana...

Decáleg Étic de les 
Associacions de  Barcelona

En Guillem és un nen in-
trovertit, amb un som-
riure permanent, i és 

un àvid lector de tot allò que li 
cau a les mans. Té només una 
amiga. Fins aquí tot en ordre. 

Però rere aquesta aparença de 
tranquil·litat s’amaga un món 
fragilíssim, agafat amb pinces 
i amb un misteri per resoldre. 

El trencaclosques el configu-
ren un pare en crisi, una mare 
absent, una professora intri-
gada i una psicòloga que mira 
de recompondre el que amaga 
el nen. 

Una novel·la coral que traspua 
sentiments, buits, paraules no 
dites i un misteri corprene-
dor. Guanyador del premi Jo-
aquim Ruyra 2014. 

James Wan, artífex de 
Saw (2004) i Insidious 
(2011), torna amb la se-

qüela d’Expediente Warren 
(2013). Expediente Warren: 
El caso Enfield narra nova-
ment una investigació real del 
matrimoni Warren que, en 
aquesta ocasió, viatgen a En-
field, a les afores de Londres, 
per fer front a un famós cas de 
poltergeist i possessió demo-
níaca. 

La realització de Wan, dinà-
mica i immersiva, amb un bon 
ús dels tràvelings i una selec-
ció ideal dels enquadraments, 
aporta una gran força expres-
siva a les imatges. La fotogra-
fia, la direcció artística i la 
banda sonora contribueixen a 
recrear amb gran encert l’es-
cenari dels anys 70 en què es 
desenvolupa l’acció i a dotar-
lo d’una tensa i desconcertant 
atmosfera. 

Un Fill. 
Palomas, Alejandro. 

Barcelona: Bridge, 2015.

Expediente Warren: 
El caso Enfield 

James Wan
Enfield.  EUA, 2016.

Requisits per adherir-se: 

1.Les associacions persegueixen 
finalitats generals:

Les associacions adherides per-
segueixen finalitats de tipus ge-
neral, adreçades a una pluralitat 
de persones, així com es pro-
posen la realització d'activitats 
d'entreteniment, de foment de 
les relacions interpersonals, la 
pràctica d'algun joc o activitats 
semblants.

2. Absència total d'ànim de lucre: 

Les associacions apleguen l’es-
forç de les persones que de ma-
nera voluntària i altruista volen 
participar en la consecució de 
les finalitats associatives, sense 
cap tipus d’ànim lucratiu.

3.Foment de la participació 
interna:

Les associacions entenen que la 
base principal de la seva força 
rau en les persones que formen 
part de l'associació i en les que, 
de manera puntual i voluntària, 
hi col·laboren.

4. La confiança, base de la relació 
entre els membres de l'associació 
i del funcionament democrátic:

Les relacions entre les perso-
nes associades és una relació 
de confiança, de convenciment 
d'estar junts en un projecte co-
mú i es fonamenta en la bona fe 
i el respecte a tothom.

Les bases del funcionament 
democràtic són:

a) la igualtat.
b) la llibertat d'expressió.
c) la sobirania de decisió. 

Cal respectar el dret de les mi-
nories a manifestar-se i a de-
fensar els seus postulats i cal 
limitar el vot ponderat de ma-
nera que impedeixi que cap as-
sociació quedi sota el control 
d'una minoria de socis.

5. Transparència econòmica:

La realització d'activitats eco-
nòmiques no pot ser contrària a 
la missió o les finalitats de l'as-
sociació i no es pot produir en 
condicions no adequades per 
a les persones que les efectuïn 
directament o que arrisquin la 
seguretat i les garanties de les 
persones usuàries .

6. Gestió respectuosa dels recursos 
humans:

Els recursos humans de les as-
sociacions són, fonamental-
ment, les persones associades 
i voluntàries que col·laboren 
en la realització de les activi-
tats i en el compliment de les 
seves finalitats. El voluntariat 
té aquesta condició sense cap 
tipus de contraprestació.

El personal remunerat haurà 
de ser contractat en condicions 
normals del mercat, tot evitant 
la precarització.

7.La sostenibilitat a les associacions:

Es considera sostenible una 
associació que, amb els recur-
sos propis i els que és capaç de 
mobilitzar, pot realitzar les ac-
tivitats per a la consecució de 
les seves finalitats i que, en el 
seu funcionament intern, té cu-
ra deis mitjans que empra i evi-
ta la utilització d'eines o estris 
contaminants o produïts amb 
tècniques contaminants. 

(Resum del Codi Ètic aprovat pel Congrés de les Associacions de 
Barcelona el 8 de juny de 2001). 
En l’assemblea general es proposarà l’adhesió al codi 
ètic de les associacions de Barcelona. 
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