
Són temps de lluita.
27 de maig: tornem al carrer!

06
Glòries: informa’t 
sobre habitatge 
social el 9 i 12 juny

10
26 d’abril: reunió 
Observatori 
Habitatge i Turisme 
de Clot-Camp de 
l’Arpa

11
15 de juny es farà 
l’assemblea per 
escollir la nova 
junta directiva de 
la Soci. 

Sessió informativa
i debat: El tramvia 
per la Diagonal
- Dimecres 10 de maig.
- A les 7 de la tarda
- Al nostre local

CONVOCATÒRIA
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S
egurament, si us pregunten si coneixeu alguna persona de “la 
soci”, alguna persona de l’Associació de Veïnes i Veïns del 
Clot–Camp de l’Arpa, recordareu algun nom, alguna cara que 

hàgiu vist a les notícies de TV Clot, o encapçalant alguna manifesta-
ció, o bé denunciant alguna irregularitat, o potser heu llegit alguna 
entrevista que li hagin fet sobre les pensions, sobre Glòries, sobre 
la residència Alchemika... Segur que alguna persona us ve a la me-
mòria! I és que, tot i no ser especialistes en xarxes socials, déu n’hi 
do l’enrenou que muntem!

El motiu d’aquest editorial, però, no és parlar de les nostres cares 
visibles, precisament, sinó de totes les persones que col•laboren 
des de dins, de les que no es veuen: les que agafen el telèfon i ate-
nen les persones que ens vénen a veure, les que porten els comptes, 
les que s’entenen com poden amb el banc, les que endrecen la sala 
per fer xerrades, les que pinten pancartes, les que pugen informa-
ció al web, les que fan cua als registres corresponents, les que van 
amunt i avall repartint butlletins... I és del butlletí, precisament, 

que voldríem parlar ara. Darrere de cada butlletí hi ha un munt de 
gent que hi treballa, de persones que no es veuen, i una d’aques-
tes persones ha estat fins ara la Montserrat Ventura. Des de fa uns 
quants anys ella ha estat la persona que ha revisat cada una de les 
ratlles que hem anat escrivint, vigilant que no féssim faltes, vigi-
lant que el redactat tingués sentit. Ella ha estat l’autora del Racó 
del català, la qui ens ha anat avisant de totes les castellanades que 
anem repetint dia sí, dia també, i que cal corregir.... I tota aquesta 
feina l’ha fet, com sempre, a contrarellotge, treballant els caps de 
setmana i a la nit per poder arribar a temps a la impremta. Ara la 
Montse no podrà continuar per motius personals, però des d’aquí 
no volíem deixar passar l’ocasió de dir-li que persones com ella són 
les que fan possible la tasca de moltes associacions que treballen 
per defensar els drets del veïnat. I, des de molt endins, Montse, et 
volem donar les gràcies.

Postdata: Ei! Les adeptes al Racó del català no heu de patir: la Mont-
se el continuarà fent! 

editorial
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El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

Des de molt endins, gràcies, Montse!
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URBANISME 

J
a sabeu que fa anys que 
demanem que es faci 
l’arranjament del Parc 

de Can Miralletes i que la 
masia sigui un equipament 
públic que doni servei als 
usuaris de la zona verda 
i a tots els veïns i veïnes. 
L’any passat hauria d’haver 
començat el procés partici-
patiu al respecte, però no 
va ser així, malgrat que des 
de l’AVV ja vam fer una re-
unió veïnal per recollir les 
propostes i reivindicacions 
de la gent (vegeu Butlle-
tí 265). Després les vam 
lliurar al Districte perquè 
comencés ja el procés par-
ticipatiu per decidir què 
es fa exactament i afavorir 

Can Miralletes: un procés massa lent
que les obres comences-
sin aviat. Les coses de pa-
lau, però, van... com van, 
tranquil·lament.

Sobre la masia

No va ser fins al passat 14 
de març que es va convocar 
la primera reunió oficial 
del procés participatiu. Va 
anar, sobretot, del tema de 
la masia, però dels assump-
tes del parc se’n va parlar 
poc. La proposta per a la 
masia va en la línia dema-
nada per l’AVV; concreta-
ment, proposen un “espai 
familiar” on els usuaris del 
parc puguin fer diverses 
activitats pensades per a 

Caldrà fer-hi algunes obres per obrir la masia al públic.

S’hi haurien  de fer més parets de pedra seca per evitar les esllavissades de terra.

la mainada, els familiars, la 
gent gran usuària del parc, 
etc. Algunes coses estan 
clares (hi haurà lavabos 
públics i servei de bar) pe-
rò d’altres s’han d’estudiar 
(com ara l’espai per a reu-
nions d’esplais i joves o la 
sala d’ordinadors).

El que no ens va agradar 
gens és que, per una ban-
da, deien que al setembre 
probablement ja estaria en 
servei la planta baixa i, per 
l’altra, ens expliquen que 
encara han de fer un estu-
di estructural de l’edifici 
per veure si s’hi han de fer 
obres majors o no. Insisti-
rem en el tema i reclama-
rem que s’hi treballi bé i de 
valent, però ja veurem com 
està al setembre.

El parc s’ha d’arranjar i 
millorar aviat!

Però el pitjor de tot és que, 
a hores d’ara, es veu que en-
cara no està clar que es fa-
cin les millores per al parc 
que fa mesos i mesos que 
reclamem. Ens diuen que 
“és cosa de Parcs i Jardins”, 
que de moment “no hi ha 

pressupost”... Senyors del 
Districte, està clar que el 
parc necessita una “posada 
a punt” (no una remodela-
ció global que en qüestioni 
el caràcter vegetal i d’ambi-
ent rural)  i que molta gent 
fa temps que els ho diem; 
no pot ser que encara esti-
guem en aquesta indefini-
ció i falta de compromisos 
concrets. Els reclamem que 
hi treballin més, que escol-
tin i llegeixin tot el que els 
diuen (de vegades sembla 

que no ho facin), que dei-
xin participar de veritat i 
amb prou temps per poder 
incidir en el que s’aprovi... 
és a dir, que anem per feina, 
que ja és hora! Quedem a la 
seva disposició per al que 
faci falta.

Si algú més es vol apuntar 
al grup informatiu de cor-
reu que tenim sobre el te-
ma, només ho ha de dir a 
secretaria: avvclotcampde-
larpa@gmail.com. 
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Dia Mundial contra la Contaminació 
Acústica: 12 d’abril

S
óc a València, en un 
bar davant la plaça de 
l’Ajuntament. Tot just 

ha començat la mascletà, 
perquè avui és 19 de març 
del 2017, a les 14 hores. 
Els sorolls dels masclets 
són impactants; hi ha gent 
força emocionada, apassi-
onada i contenta; els nens 
es tapen les orelles. També 
hi ha turistes que ho desco-
breixen per primera vega-
da, d’altres que són assidus 
de fa més de vint anys o de 
tota la vida. Opinions per a 
tots els gustos, sempre des 
de la diferent percepció 
de cadascú i com un soroll 
desitjat, que hem anat a es-
coltar, però… què fem amb 
el soroll no desitjat?

L’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) recorda que 
viure a prop de grans aglo-
meracions, carreteres o ae-
roports pot passar factura a 
la qualitat de vida i la salut 
de les persones, tant a curt 
com a llarg termini. Pel que 
fa als infarts cerebrals, per 
cada 10 decibels per sobre 
del nivell recomanat podria 
augmentar un 14% el risc de 
patir ictus en majors de 65 
anys. Des de l’Escola Naci-
onal de Sanitat de l’Institut 
de Salut Carlos III, el cien-
tífic Julio Díaz recorda que 
els mecanismes biològics 
estan connectats: “el so-
roll no només pot provocar 
demència i altres malalties 
mentals, sinó que també 
pot ser causant de Parkin-
son, diabetis, malalties car-
diovasculars i respiratòries 
i patologies neurodegenera-
tives”.

El mapa de soroll elaborat 
pel Ministeri d’Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient —document que 
analitza els valors diürns i 
nocturns de les principals 

MEDI AMBIENT

ciutats espanyoles— in-
dica, per a les ciutats que 
experimenten els índexs 
de soroll més elevats, quin 
percentatge de la seva po-
blació es veu afectat per 
valors superiors als reco-
manats per l’OMS. Pel que 
fa a Barcelona, aquest per-
centatge és del 45,40%.

La intensitat del so es me-
sura en decibels (dB). De 
forma orientativa, des del 
silenci fins al màxim d’in-
tensitat, es troba que entre 
0 i 10 dB es tracta de respi-
ració tranquil·la, entre 10 i 
20 dB correspon al so tran-
quil dels arbres, entre 30 i 
40 dB es refereix a parlar 
en veu baixa, entre 40 i 50 

dB es tracta de soroll d’una 
conversa en veu alta i entre 
50 i 60 dB es tracta de so 
d’una bullícia de gent. En 
aquest últim nivell de deci-
bels el so ja resulta molest.

La clau la trobem en el 
soroll residencial o comu-
nitari, que és el soroll que 
procedeix de l’entorn quo-
tidià: el trànsit rodat, aeri 
i ferroviari; les obres i els 
serveis; l’activitat industri-
al i l’activitat en els espais 
públics (restaurants, bars, 
discoteques, aglomeraci-
ons, parcs), així com l’acti-
vitat en les llars.

A Barcelona, les queixes 
per soroll residencial o 

comunitari són constants. 
Però… quan proposem una 
aposta decidida envers la 
millora de la qualitat de 
vida de les barcelonines, 
la resposta és decebedora. 
Així, a la proposta del Pla 
d’Actuació Municipal de 
“Reduir 5 decibels el límit 
de soroll permès per l’Or-
denança Municipal”, la res-
posta ha estat la següent:

Aquesta proposta ha estat 
rebutjada perquè: 
“El Govern municipal no 
està treballant en aquesta 
línia”.

Com pot ser aquesta res-
posta? El mapa de soroll 
oficial del Ministeri de 

Medi Ambient indica que 
la població de Barcelona 
afectada per valors supe-
riors als recomanats per 
l’OMS és d’un 45,40%!

Així doncs, Govern muni-
cipal, PRENEU-VOS SERI-
OSAMENT AQUEST GREU 
PROBLEMA DE BAR  CE-
LO NA i NO REBUTGEU 
AQUESTA PROPOSTA. 
Poseu-vos a treballar en 
aquesta línia, ens hi va la 
salut!

La reducció de 5 decibels 
en els límits marcats per 
l’Ordenança Municipal és 
una aposta clara i decidida 
per la nostra qualitat de vi-
da i salut física i mental. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha assenyalat que el soroll és una amenaça infravalorada
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EL 27 DE MAYO, TOD@S A MADRID
ES TIEMPO DE LUCHAR

E
l 27 de mayo, desde to-
dos los puntos del Esta-
do español, las marchas 

volverán a Madrid.

El Gobierno habla de “recu-
peración económica”, pe-
ro los datos evidencian que 
para millones de trabajado-
ras y trabajadores no existe 
recuperación alguna. Desde 
el estallido de la crisis en 
2007, España se ha consoli-
dado como el segundo país 
de la Unión Europea —por 
detrás solo de Chipre— en 
el que más se ha disparado 
la desigualdad social. Las 
tres personas más pudientes 
del país acumulan la misma 
riqueza que los 14,2 millo-
nes de personas más pobres.

E
l miedo, la resignación y la pasividad no con-
quistaron jamás derecho alguno, ni defendieron 
los que ya teníamos. Es tiempo de luchar.

Desde las marchas de la dignidad, al tiempo que nos 
sumamos decididamente a todas las luchas, plantea-
mos que es imprescindible negarse a pagar la deuda 
y a cumplir los objetivos de déficit impuestos por 
la UE y el FMI. Esta es la única manera de recupe-
rar los derechos perdidos, lograr empleos y salarios 
dignos y garantizar los servicios públicos (sanidad, 
educación y unas pensiones dignas).

Y para conseguirlo no hay otro camino que la orga-
nización y la lucha.

Por eso, llamamos a todos los trabajadores y traba-
jadoras a llenar las calles de Madrid el próximo 27 
de mayo. 

MARXES DE LA DIGNITAT 

La población en riesgo de 
pobreza alcanza los 12,8 
millones de habitantes y 
la pobreza severa afecta 
a más de tres millones de 
personas, de las que dos 
millones son menores. Las 
familias en las que no tra-
baja ninguno de sus miem-
bros son ya 1,5 millones. 
En el segundo semestre de 
2016 se desahució a 233 fa-
milias al día.

El Gobierno afirma que se 
crea empleo, pero son ya 
2,8 millones los trabajado-
res y trabajadoras que tie-
nen contratos a tiempo par-
cial y salarios de auténtica 
miseria. ¡Esa es la realidad 
que sufrimos!

Al dictado de la Unión Eu-
ropea, el Gobierno prosigue 
con sus políticas de precari-
zación, desempleo crónico 
y salarios de miseria. Ahora, 
además, vienen de nuevo a 
por las pensiones públicas 
escudándose en que se aca-
ba “la hucha de las pensio-
nes”, la que ellos atracaron.

La propia Comisión Eu-
ropea ya anuncia que el 
proyecto presupuestario 
elaborado por el Gobierno 
español para 2017 no ga-
rantiza el cumplimiento de 
los objetivos de déficit y 
que, en consecuencia, debe 
prepararse para “adoptar 
medidas adicionales”, es 
decir, nuevos recortes. 
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VOLS SABER-HO TOT SOBRE ELS HABITATGES 
SOCIALS? I CONCRETAMENT SOBRE ELS QUE ES FAN I 
ES FARAN A GLÒRIES? 

HABITATGE ASSEQUIBLE

D
oncs vine a les jorna-
des sobre habitatge 
que farem les quatre 

associacions de veïnes i 
veïns de Glòries els dies 9 i 
10 de juny a l’Espai 210 (c. 
Padilla 210):

Divendres 9 de juny, 
de 5 a 8 de la tarda: 
tota la informació so-
bre l’habitatge social 
i públic, en general i 
a Barcelona. Amb la 
participació de Carme 
Trilla, especialista en 
temes d’habitatge so-
cial, i de Josep Maria 
Montaner, regidor del 
Districte de Sant Martí 
i de l’Àrea d’Habitatge.

Dissabte 10 de juny al matí 
hi haurà una mobilització 
contra l’especulació a la 
qual us animem a partici-
par. Més detalls a www.fa-
vb.cat.

Dilluns 12 de juny de 6 
a 8 de la tarda a l’Espai 
210 (c/Padilla 210): 
tota la informació so-
bre el que s’ha fet, s’es-
tà fent i es pensa fer a 
tot l’entorn de Glòries 
en temes d’habitatge 
públic i social. Amb la 
participació de tècnics 
de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Patro-
nat Municipal de l’Ha-
bitatge.

Una de les principals rei-
vindicacions de les AAVV 
de Glòries ha estat, i és, que 
s’hi faci habitatge públic i 
que aquest sigui accessible 
per als veïns i veïnes dels 
nostres barris (sobretot 
per a rendes modestes, jo-
ves, gent gran, etc.). De fet, 
es van incloure en el Com-

promís per Glòries-2007 
alguns pactes referents a 
aquesta qüestió, però fins 
ara no s’han respectat, i 
això no podem deixar que 
passi més. 

Si volem que els nostres 
veïns i familiars no hagin 
de marxar a viure lluny 
dels nostres barris, hem 
d’aconseguir —entre d’al-
tres coses, però com a ele-
ment fonamental— que s’hi 
faci tot l’habitatge públic 
possible (més de 500 pisos 
segur, i potser més). Però 
tots hem de tenir una acti-
tud vigilant i exigent per-
què no passin més certes 
coses que s’han fet massa 
vegades: venda de terrenys 
municipals, adjudicacions 
de pisos de forma restrin-
gida, etc.

Esperem que aquests dos 
dies d’informació siguin 
útils perquè tothom s’as-
sabenti i tingui clar com 
funcionen aquestes coses 
(tràmits que s’han de fer, 
condicions, terminis, etc.). 
No hi falteu, que segur que 
seran interessants! Per 
saber-ne tots els detalls, 
consulteu el nostre web o 
www.glories.cat a finals de 
maig.

Quasi 300 pisos socials al 
costat dels Encants

La promoció pública més 
gran que es pot dur a terme 
a Glòries ha fet el primer 
pas. Es tracta dels aproxi-
madament 300 pisos que 
es construiran al solar del 
Bosquet dels Encants, on 
ara hi ha el jardí d’alzines 
per replantar, a Gran Via-
Castillejos-baixada dels 
Encants-Cartagena. Hi 
haurà una part minorità-
ria dels pisos que seran de 
venda/dret de superfície 
per a 75 anys, però la gran 

majoria seran de lloguer 
per a diversos tipus de fa-
mílies i de rendes modes-
tes i mitjanes, que són les 
que normalment es poden 
acollir als pisos públics.

El primer pas que ara s’ha 
fet és escollir els quatre 
equips d’arquitectes que 
projectaran els edificis i, 
entre ells, el que definirà 
la forma volumètrica del 
conjunt. En el moment 
d’escriure aquest article 
encara no són públics els 
noms i els continguts dels 
guanyadors del concurs, 
però us podem avançar 
que, des del punt de vista 
de les AAVV, són correc-
tes. No són una meravella, 
però sí que s’han pogut 
evitar els projectes que 
proposaven nous nyaps 
arquitectònics.Si es com-
pleixen tots els aspectes 
previstos (socials, medi-
ambientals, etc.) creiem 
que pot ser un important 

pas endavant en aquests 
temes d’habitatge social.

Per desgràcia, la tramitació 
i construcció dels edificis 
trigarà (si tot va bé) uns 
tres anys, però ens alegrem 
d’haver aconseguit un bon 
consens al respecte amb 
el govern municipal. Ara 
tots i totes haurem de vi-
gilar que les coses es facin 
bé i de forma àgil i que no 
s’hi posin entrebancs de 
cap mena. A les jornades 
s’explicarà tot més concre-
tament: quants pisos seri-
en per a veïns dels quatre 
barris, com i quan apuntar-
s’hi, etc. No hi falteu!

Obres dels túnels: exigim que 
les obres continuïn i no parin 
fins acabar-los del tot

L’endarreriment de més 
d’un any en les obres de la 
primera fase de les obres 
dels túnels, que es van 
anunciar al setembre, s’ha 

complicat bastant més i pot 
tenir encara més repercus-
sions en els terminis de les 
obres, en les responsabili-
tats que hi tingui cadascú, 
en les solucions legals per 
continuar les obres, etc. 

Aviat publicarem un docu-
ment al respecte a www.
glories.cat, però ho podrí-
em resumir dient que l’au-
ditoria que va reclamar la 
CUP ha tingut la virtut de 
deixar clar que sis o set 
aspectes importants de les 
obres no es van fer gaire 
bé: 
- El sistema espanyol de 

licitació d’obres és an-
tic i poc adequat en cas 
d’obres grans i comple-
xes;

- El projecte va ser massa 
optimista en algunes pre-
visions i s’haurien d’ha-
ver fet més comprovaci-
ons;

S’han de canviar les velles polítiques d’habitatge. Informa-te’n.

continua pàgina següent
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 HABITATGE ASSEQUIBLE

Estem a l’espera dels últims informes però les AAVV exigim que, sigui com sigui, les obres dels túnels ja no parin fins a Sant Joan de Malta.

- Dividir les obres en dues 
fases no va ser una bona 
decisió (les AAVV no hi 
van estar d’acord);

- Va ser massa arriscat ad-
judicar les obres amb una 
rebaixa del 24 per cent 
sobre el preu inicial;

- La gestió de les obres 
per part de l’empresa ha 
comportat una part dels 
endarreriments;

- Hi ha hagut algun inci-
dent greu que no s’hauria 
d’haver produït (entrada 
de materials a un túnel 
d’Adif en horari de pas 
de trens);

- La lentitud dels permisos 
d’Adif-Madrid també va 
produir alguns endarre-
riments. 

En resum: en una obra so-
terrània tan complexa com 
aquesta (però no única, ja 
que n’hi ha hagut algunes 
d’igual de complicades o 
més) és normal que hi ha-
gi “sorpreses” no previstes 
i algun incident, però s’ha 

vist que en diversos temes 
les decisions i execucions 
han estat “manifestament 
millorables”, per dir-ho 
d’alguna manera. Les AA-
VV estem reivindicant que 
es concretin i que cada res-
ponsable de cada tema, si 
es demostra que no ha fet 
bé la seva feina, n’assumei-
xi les conseqüències, eco-
nòmiques i de tot tipus.

Ens en sortirem (potser amb 
més retards)

Per acabar-ho d’adobar, les 
obres dels túnels s’han in-
clòs en les investigacions 
del cas del tres per cent, 
amb la qual cosa tot el tema 
s’ha complicat encara més 
a nivell polític, mediàtic i 
legal. En aquest moment 
estem a l’espera que s’aca-
bin els informes municipals 
tècnics i legals per veure 
quina és la millor solució 
per a la ciutat i per a la con-
tinuïtat de la transforma-
ció de les Glòries. No som 

ni molt optimistes ni molt 
pessimistes: algun endar-
reriment més segur que el 
tindrem, però es manté el 
consens al voltant del fet 

aquest acord. Si necessitem 
el vostre suport actiu ja us 
ho farem saber, tot i que 
esperem que no. Aneu con-
sultant www.glories.cat. 

que les obres han de con-
tinuar fins que s’acabin 
tots els túnels. Les AAVV 
hi estarem a sobre perquè 
es mantingui i es concreti 
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Capital i persones / voltors i bestioles
Fem prevenció: informeu dels blocs de pisos de lloguer del barri

HABITATGE

D
e diners, a la nostra 
societat, n’hi ha molts, 
encara que no ho 

sembli, segurament mas-
sa. El que passa és que ca-
da vegada els acumula més 
l’1% més ric, que mitjan-
çant diversos mecanismes, 
com ara complexos grups 
de societats instrumentals, 
testaferros de diferents ti-
pus, etc., els extreu més o 
menys legal o fraudulenta-
ment d’allà on s’originen 
—ja sigui d’una empresa, o 
d’un país, etc.— i se’ls em-
porta als anomenats “pa-
radisos fiscals”. En aquests 
caus de tot tipus de crimi-
nalitat els diners de l’1% 
s’ajunten i s’organitzen de 
diverses formes; unes de 
les més habituals són els 
anomenats fons d’inversió. 
N’hi ha de diferents tipus, 
i cap de “ben intencionat”; 
no hi ha cap ONG real en-
tre ells. Aquí, però, parla-
rem de com ens afecten, a 
Barcelona i al barri, els de 
tipus immobiliari, que mol-
tes vegades funcionen com 
a “fons voltor”, és a dir, car-
ronyaires.

La carronya, la bestiola, 
podries ser tu, o tu... o jo

Aquests “fons voltor” (FV) 
arriben amb quantitats 
immenses de diners per 
comprar grans propietats 
immobiliàries (moltes ve-
gades blocs de pisos de 
lloguer sencers) al mateix 
temps que contracten els 
bufets d’advocats més cars 
(ja siguin “ben catalans” o 
internacionals), posen gran 
quantitat d’anuncis en mit-
jans de comunicació (com-
pra de voluntats?) i també 
contracten serveis de segu-
retat i de “serveis especi-
als”, per si fan falta.

Al Butlletí anterior alertàvem, en general, de les greus conseqüències que té, i pot tenir, l’actual bombolla 
especulativa. Ara volem alertar sobre els casos dels blocs de pisos de lloguer de propietaris particulars venuts a 
grans inversors internacionals.

Gran part del negoci d’al-
guns d’aquests FV és com-
prar tot un bloc de pisos 
de lloguer a un propietari, 
més o menys petit, que té 
dificultats per gestionar 
bé la complexitat actual —
lloguers de renda antiga, 
lloguers nous, casos de po-
bresa per atur o precarietat 
cada vegada més habituals, 
etc.— i que, davant una 
oferta “en efectiu”, sovint 
prefereix tenir un “bon ca-
pitalet” al banc que gesti-
onar edificis amb proble-
màtiques socials, també de 
manteniment i potser fins i 
tot de rendibilitat.

El FV ho compra amb la 
determinació de fer el gran 
negoci si aconsegueix des-
fer-se dels llogaters per po-
der remodelar els pisos o 
l’edifici sencer i vendre’l o 
llogar-lo als preus actuals, 
molt més cars per la bom-
bolla especulativa i turís-
tica que patim a la ciutat. 
Els llogaters existents, als 
quals anomenen “bestioles” 
(o “bichos”), són una nosa 
que s’ha de “solucionar” 
d’una manera o una altra i 
per aconseguir-ho utilitzen 
totes les eines que compren 
amb els seus diners (ad-
vocats, algunes voluntats, 
serveis especials, etc.). Se-
gons el que es va sabent de 
casos d’altres barris, de ve-
gades s’arriba a acords més 
o menys normals entre les 
parts, com, per exemple, 
indemnitzacions, augment 
de lloguers, etc., però tam-
bé hi ha altres casos (i no 
són pocs) en què es veuen 
abusos totalment condem-
nables, com l’assetjament 
o mobbing, la manca de tot 
tipus de manteniment, etc., 
que sovint afecten a perso-
nes molt vulnerables (gent 

gran sola, immigrants...) i 
que comporten grans injus-
tícies. S’han donat casos es-
candalosos i, fins i tot, hi ha 
hagut un cas de suïcidi.

Aquests són casos extrems, 
però situacions de pressi-
ons abusives, d’expulsions, 
etc. n’hi ha moltes i no ho 
hem d’acceptar —ni ho 
acceptarem mai— com a 
normal. L’Ajuntament s’es-
tà preocupant per bastants 
d’aquests casos però té po-
ques eines legals, ja que la 
gran majoria de lleis estan 
fetes a mida de l’“inversor”, 
i les solucions socials es fi-
nancen amb diners públics, 
amb recursos escassos, i 
d’alguna manera, i encara 
que no es vulgui, s’ajuda 
a “solucionar la papereta” 
a aquests FV, per als quals 
les persones només són 
mitjans per satisfer la seva 
voraç cobdícia. Sembla una 
exageració però s’està de-
mostrant que moltes vega-
des, per desgràcia, és així.

Aquesta dinàmica perversa 
ara afecta sobretot els pisos 
de lloguer, però si deixem 
que “campin” amb els seus 
mètodes per la ciutat tots 
en serem víctimes i, de fet, 
ja en som en part. Si es fan 
els reis, tots serem els seus 
súbdits.

Alerta: MKP ha comprat 
Freser 160

Ens acabem d’assabentar 
que MKP, un fons voltor, 
va comprar l’edifici de Fre-
ser 160, al nostre barri. Pel 
que hem pogut saber fins 
ara (vegeu http://beteve.
cat/nou-cas-de-compra-
dun-edifici-amb-lanunci-
als-llogaters-que-han-de-
marxar/), el cas pot ser 

greu. Intentarem ajudar en 
tot allò que puguem per 
evitar que les persones més 
vulnerables en surtin per-
judicades. Com AVV no te-
nim gaires eines, però com 
a mínim utilitzarem les de 
la informació i la denún-
cia i, si hi ha sensibilitat al 
barri, la de la mobilització. 
La creació de l’Observatori 
sobre Habitatge i Turisme 
al barri (vegeu article en 
aquest mateix Butlletí) pot 
ajudar a crear una xarxa 
d’ajuda mútua per a aquests 
casos. Seguirem informant-
ne en propers butlletins. 
Al veïnat de l’entorn del 
carrer Freser, i també de la 
resta del barri, us demanem 
que estigueu a l’aguait de 
les convocatòries que pugui 
haver-hi al respecte.

Ens informeu de blocs de 
lloguer al barri?

Vist que els fons voltors 
sembla que pensen seguir 
amb aquesta dinàmica espe-
culativa salvatge, i com a mè-
tode preventiu, voldríem fer 
un cens de blocs de pisos de 
lloguer, en mans de propie-
taris més o menys petits, que 
poguessin ser objectiu dels 
especuladors. Evidentment, 
no podrem fer gaire cosa per 
parar aquestes grans dinàmi-
ques especulatives, però si 
ens agafen a tots més infor-
mats, més preparats i col·la-
borant més en xarxa, segur 
que hi podrem fer més que 
fins ara. Per informar, podeu 
passar pel local o escriure a 
avvclotcampdelarpa@gmail.
com. 

Ja han començat a desfer-se dels llogaters.
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D
avant la implantació 
del nou sistema de ta-
rificació social per a les 

escoles bressol municipals 
de Barcelona, volem expres-
sar la nostra disconformitat 
amb els efectes que tindrà 
sobre moltes de les famílies 
usuàries d’aquest servei. Tot 
i que aquest sistema s’enun-
cia com a just i redistributiu, 
a la pràctica suposarà que les 
famílies de rendes mitjanes 
assumeixin el cost total de 
les noves ajudes en lloc de 
fer-ho l’Ajuntament en for-
ma de beques (molt més just 
perquè es pagaria via impos-
tos progressius que grava-
rien també les rendes altes 
i el patrimoni, entre altres 
factors). Estem plenament 
d’acord en incrementar les 

RACÓ DE VEÏNS I VEÏNES

IGUALTAT

Carta de disconformitat sobre la nova tarificació de les escoles bressol

Darrere la Llegenda de Sant Jordi
Desmuntem l’amor romàntic

C
om cada any per aques-
tes dates, quan s’apro-
pa el 23 d’abril, tots els 

grups feministes ens posem 
la granota de feina i inten-
tem desmuntar aquesta lle-
genda, que, com moltes d’al-
tres, té una cara obscura.

Aquest cantó fosc és el dels 
prínceps que salven prince-
ses dèbils, incapaces de tirar 
endavant soles. És a partir 
de l’ajuda del cavaller valent, 
guapo, fort (i un munt d’ad-
jectius pedants més) que la 
princesa bonica, dèbil i afa-
ble és rescatada.

Aquestes històries no dei-
xen de ser una branca més 
de l’amor romàntic. Però, 
què entenem per amor ro-
màntic?

Doncs bé, l’amor romàntic 
és una de les eines més po-
tents del patriarcat. Una de 

tan potent que ni la matei-
xa dona s’adona que la pa-
teix, perfecta per contro-
lar-la i sotmetre-la d’una 
manera d’allò més subtil.

I és que aquest romanticis-
me patriarcal permet perpe-
tuar el masclisme, de mane-
ra a vegades més potent que 
les pròpies lleis, ja que la de-
sigualtat és camuflada com 
a “amor”. Estimem des del 
concepte de propietat priva-
da i des de la base de la de-
sigualtat entre homes i do-
nes. Idealitzem i dibuixem 
l’amor femení com un amor 
incondicional, entregat, ab-
negat, sotmès i subjugat. Un 
amor que ens converteix en 
éssers dependents i egoistes. 
Un amor que és patiment, 
necessitat, dependència, por 
a la soledat i masoquisme.

Veiem, doncs, que aquest 
amor romàntic és una eina 

de control social i també 
un fort anestesiant. Ens ho 
venen com una utopia assu-
mible, però ens adonem que 
implica unes relacions en les 
quals perdem la pròpia lli-
bertat i ens veiem obligades 
a renunciar a tot per mante-
nir l’harmonia.

L’èxit i el perill d’aquest joc 
és la dominació simbòlica, 
que permet que la persona 
dominada no sigui conscient 
de ser-ho i, en conseqüèn-
cia, es converteixi en còm-
plice. Ara bé, no oblidem 
que resta sotmesa a una vi-
olència simbòlica i que, per 
tant, mai deixa de ser la víc-
tima, tot i que de vegades no 
en sigui conscient.

Ens referim a l’amor romàn-
tic com a mite perquè es de-
fineix com una creença ab-
soluta, es formula com una 
veritat i s’expressa de forma 
poc flexible. Els mites tenen 
una gran càrrega emotiva i 

contribueixen a mantenir la 
ideologia dominant, i per ai-
xò són resistents al canvi.

A vegades pensem que 
aquestes coses ens queden 
un pèl lluny i que en el nos-
tre entorn no es donen ex-
cessivament, però de veri-
tat és així? Quantes vegades 
hem sentit frases relaciona-
des amb la creença que la ge-
losia és una mostra d’amor, 
la idea que l’amor ho pot tot 
i que és suficient per soluci-
onar tots els problemes in-
terns i externs, i el conven-
ciment que l’amor romàntic 
i autèntic ha de conduir ne-
cessàriament a la unió esta-
ble de parella?

Per últim, cal entendre que 
la violència és un com-
ponent estructural de les 
nostres societats desiguals 
i que per això és bàsic des-
lligar l’amor de tots aquests 
mites. És vital que enten-
guem que les nostres rela-

cions s’han de basar en el 
respecte i la igualtat. Hem 
d’apoderar-nos com a dones 
per evitar estar subjectes a 
l’amor. Cal transformar les 
nostres institucions, com 
per exemple la família i les 
estructures socials, perquè 
siguin elements d’inclusió 
i no pas mecanismes ex-
cloents que castiguen totes 
aquelles conductes que se 
surten dels comportaments 
i normes informals prees-
tablertes. Hem de deixar 
enrere els prínceps valents 
dels contes, que només re-
produeixen estereotips pel 
que fa al comportament de 
les dones i a la manera com 
s’han de construir les nos-
tres relacions sexuals i afec-
tives, i hem de trencar, així, 
amb l’heteronormativitat, 
amb la submissió de la dona 
i amb la necessitat d’un altre 
perquè ens completi com a 
éssers. 

Lluna del Clot

ajudes per a famílies amb 
menys recursos però resul-
ta absurd que aquesta nova 
tarificació perjudiqui només 
a les rendes mitjanes amb 
fills escolaritzats a les esco-
les bressol. Una tarificació 
que, d’altra banda, no té en 
compte altres ingressos que 
no siguin únicament els ren-
diments del treball, com per 
exemple el patrimoni.

Segons el simulador de 
l’Ajuntament, una unitat fa-
miliar de 3 membres que 
ingressi 43.100 euros bruts 
anuals (a la Barcelona dels 
lloguers a 1.500 euros!) ja 
veuria incrementada la quo-
ta mensual. En canvi, les 
rendes realment altes no es 
veuran a penes afectades, ja 

sigui perquè no porten els 
seus fills a l’escola bressol 
pública o perquè el siste-
ma de trams no incideix en 
aquests sectors socials (la 
progressivitat de pagament 
s’acaba als 65.000 euros en 
el cas de 3 membres). Per 
tant una unitat familiar de 
tres membres que ingressi 
200.000 euros anuals bruts 
pagarà el mateix que una 
que cobri 65.000 euros.

Pensem que un Ajuntament 
amb superàvit com el de 
Barcelona i amb capacitat de 
recaptació d’impostos en els 
sectors que acumulen més 
riquesa (lloguers turístics, 
hotels, apartaments...) no 
hauria de fer assumir aquests 
costos a les famílies barcelo-

nines treballadores amb fills 
petits i rendes mitjanes. Es-
tem completament a favor 
dels impostos progressius 
perquè la fiscalitat és la clau 
de la justícia social. En can-
vi, estem convençuts que 
un sistema de tarificació del 
qual quedin excloses les ren-
des realment elevades o el 
patrimoni de les grans fortu-
nes no pot ser considerat en 
cap cas “social”.

Confiem que l’actual Ajun-
tament de Barcelona es re-
plantegi una decisió que 
perjudica a les famílies de 
rendes mitjanes i que va en 
contra del caràcter públic 
de l’educació dels nostres 
infants. Per això l’emplacem 
a reconsiderar aquesta deci-

sió injusta i a buscar altres 
fonts de finançament per 
poder oferir els necessaris 
ajuts a les famílies que més 
ho necessiten.

Volem aprofitar aquesta carta 
per expressar el nostre reco-
neixement a la gran tasca que 
desenvolupa el personal do-
cent i no docent de totes les 
escoles bressol municipals de 
Barcelona, en especial i pel cas 
que ens ocupa la del Clot de la 
Mel. Cada dia aquest personal 
demostra, més enllà de les 
conseqüències de la crisi en el 
sector de l’ensenyament, una 
gran qualitat humana i profes-
sional i una gran estima cap 
als nostres fills. 

Barcelona, març de 2017
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TURISME I HABITATGE 

Complint acords

C
omplint el compromís 
adquirit a la xerrada 
“Turisme i barri” del 

23 de novembre de l’any 
passat, l’Associació de Veïns 
i Veïnes del Clot-Camp de 
l’Arpa va convocar tot el ve-
ïnat i les entitats del barri a 
la constitució de l’Observa-
tori d’Habitatge i Turisme. 

La resposta va ser molt po-
sitiva. Ens vam reunir una 
cinquantena de persones, 
entre les quals hi havia veï-
nes i veïns preocupades per 
la situació de l’habitatge i el 
turisme i també algunes de 
les entitats que estem treba-
llant aquests temes.

Què ens ha motivat?

Des de “la soci”creiem que 
l’increment desme surat 
dels  preus del lloguer d’ha-
bitatges, així com dels lo-
cals comercials, és un tema 
importantíssim, ja que està 
fent canviar radicalment 
el nostre barri en aquests 
moments però, sobretot, 
ho seguirà fent en els pro-
pers anys. 

Aquest canvi radical està 
provocant l’expulsió de les 
persones més vulnerables 

Constitució de l’Observatori d’Habitatge i 
Turisme del Clot-Camp de l’Arpa

(joves, gent gran, atura-
des, persones amb situació 
de precarietat laboral...) i 
la seva substitució, bé per 
turistes, bé per veïnat ex-
pulsat d’altres barris on la 
pressió sobre els allotja-
ments residencials fa més 
temps que s’està exercint, 
bé per un nou tipus de ciu-
tadans que solen ser adults 
joves, tenen un poder ad-
quisitiu mitjà-alt i poden 
procedir de qualsevol lloc 
d’Europa o del món. Cal te-
nir en compte que aquest 
procés, una vegada iniciat, 
no té aturador. Només cal 
observar els barris on va 
començar —la Barceloneta, 
el Gòtic, Gràcia...

L’increment desmesurat 
dels preus del lloguer dels 
locals comercials i el canvi 
de residents també repercu-
teix de forma molt impor-
tant en el tipus de comerç. 
Es perd un teixit comercial 
viu i proper per un de basat 
en franquícies, restauració, 
etc., i allunyat de les neces-
sitats quotidianes.

Les causes de l’increment 
dels preus del lloguer són 
diverses. Entre les més im-
portants hi ha:

• L’increment del nombre de 

pisos destinats al lloguer 
per a turistes. Es calcula 
que la seva rendibilitat és 
entre 2,5 i 5 vegades supe-
rior a la dels pisos desti-
nats al lloguer residencial.

• Una llei d’arrendaments 
que permet incrementar 
els preus fins al que ano-
menen “preus de mercat” 
cada 3 anys, cosa que ge-
nera inestabilitat personal 
i familiar.

• L’aterratge de grans grups 
d’inversió immobiliària, 
que poden adquirir des de 
pisos o locals fins a edifi-
cis sencers amb inquilins. 

• La inexistència d’un parc 
important d’habitatge pú-
blic de lloguer assequible 
per a tothom. En aquests 
moment, el parc d’habi-
tatge de lloguer social a 
Barcelona és un 2% del 
parc d’habitatge total, és a 
dir, un percentatge clara-
ment insuficient, sobretot 
si el comparem amb el de 
ciutats com París (17%), 
Londres (23%), Ber-
lín (30%) o Amsterdam 
(48%).

Tot el que hem exposat no 
significa que no vulguem 
que vingui ningú, o que no 

acceptem certs canvis, sinó 
que no volem canvis mar-
cats únicament per inte-
ressos econòmics i no per 
fer un barri més inclusiu i 
divers. És normal una re-
novació generacional o per 
decisió personal; el que 
no es pot admetre és l’ex-
pulsió d’un tipus de veïnat 
perquè no serveix a certs 
interessos.

Per a nosaltres, algunes de 
les actuacions que s’haurien 
de portar a terme són:

• Persecució dels habitat-
ges d’ús turístic (HUT) 
il·legals, amb tots els me-
canismes necessaris per 
eradicar-los.

• Mesures de fiscalitat mu-
nicipal sobre els habitat-
ges d’ús turístic legals, per 
obtenir recursos que es 
destinin a compensar les 
distorsions de l’anomenat 
“mercat”.

• Increment molt impor-
tant de l’habitatge públic 
de lloguer a preus asse-
quibles per a tothom. 
Aquest increment no s’ha 
de fer només amb plans 
de nova construcció, sinó 
també amb mecanismes 
per mobilitzar els habi-

tatges desocupats que 
estan en poder de les en-
titats de crèdit i els fons 
d’inversió immobiliària. 
Aquest increment per-
metria fer de contrapès 
i pressionar a la baixa els 
preus del lloguer.

• Elaboració d’un pla d’usos 
que limiti la proliferació 
de certes activitats co-
mercials i que defensi el 
comerç de proximitat, 
que no pot fer front als 
lloguers.

• Seguiment de la modifi-
cació que es vol fer de la 
normativa de terrasses i 
de l’aplicació de l’ordena-
ció singular del casc antic 
del barri, pel que fa a l’ús 
de l’espai públic.

La nostra opinió (només és 
una més)

Per tot això, considerem 
molt important la creació 
d’aquest Observatori. La 
nostra proposta és que ser-
veixi per:

•  Fer una diagnosi tan acu-
rada com sigui possible de 
la situació quantitativa i 

continua pàgina següent



RACÓ DEL CATALÀELECCIONS

ALLEUGERIR o ALLEUJAR?

A
mbdós termes, alleugerir i alleujar, afirmem que són correctes, 
però també són molt similars en el seu sentit, i per aquesta raó 
suposo que estarem d’acord que ens poden suscitar dubtes quan 

ens trobem en la situació d’haver-los d’aplicar.
En un sentit estrictament literal:
- Alleugerir (que ve de lleuger) equival a “accelerar” i també a “treure 

pes o càrrega” a alguna cosa:
• Hem d’alleugerir el pas si volem arribar a l’hora.
• Hauré d’alleugerir el pes de la bossa si no vull acabar amb mal d’es-

quena.
- Alleujar (que ve de lleu) equival a “fer més lleu o suportable” una 

situació.
• L’analgèsic m’alleuja el mal de cap.
• La teva amistat li pot alleujar el dol.

En un sentit més figurat, però, alleugerir es pot considerar sinònim 
d’alleujar, tenint en compte que, de fet, el que es produeix, certa-
ment, és la “descàrrega” d’un “pes” figurat (dolor, pena, etc.). Però 
mai el contrari, és a dir, que en cap cas podrem alleujar el pas ni tam-
poc alleujar el pes.
I és que, al final, hem arribat al cap del carrer: a partir d’ara, si us plau, 
apartem del nostre vocabulari habitual la paraula “aliviar”, que per a això 
tenim alleujar i alleugerir, i, per tant, cal que també substituïm “alivio”’ 
per alleujament o, el que és el mateix, alleugeriment.
Oi que us sentiu alleujats quan heu enllestit la feina? 
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TURISME I HABITATGE

NOTÍCIES SOCI 

ELECCIONS A NOVA JUNTA DE 
“LA SOCI”: UN BON MOMENT PER 
IMPLICAR-S’HI UNA MICA

qualitativa de l’habitatge i 
del turisme al barri.

• Fer de radar de les incidèn-
cies que es puguin produir 
sobre aquests temes.

• Generar mecanismes 
d’ajuda mútua amb el veï-
nat en situació de conflic-
te i desprotecció.

• Difondre entre el veïnat 
tota la informació relle-
vant.

• Mobilitzar-nos davant de 
les agressions que podem 
patir, tant al barri com al 
conjunt de la ciutat.

L’Observatori ha de ser 
una plataforma de trobada 
i consens entre la majoria 
del veïnat i les entitats del 
barri. Per això, us dema-
nem a totes les persones 
que vau venir que conti-
nueu fent-ho, i a les que 
no ho vau fer, que us hi 
afegiu a la propera reunió, 
a la qual acordarem els ob-
jectius que volem assolir 

Tipus 
d’allotjament 

turístic

Camp de l’Arpa Clot Total Barri

Establiments Places Establiments Places Establiments Places

Hotels 4 896 4 896

Hostals 
o pensions

3 14 3 14

Apartaments 
turístics

1 18 1 18

Albergs de 
joventut

3 139 1 392 4 531

Habitatges d’ús 
turístic (HUT)

270 1.404 51 280 321 1.684

Total 281 2.471 52 672 333 3.143

i les tasques que cal dur a 
terme.

Només amb la implicació 
d’un veïnat i unes entitats 
mobilitzades es poden can-
viar les coses!

La propera reunió la farem 
el dia 26 d’abril a les 19:00 
hores al local de “la soci”.

NO HI FALTEU!!!

Població al Clot-Camp de 
l’Arpa a 01-01-2015:

• Població total: 65.111 ha-
bitants

• Població entre 20 i 29 
anys: 7.064 habitants 
(aproximadament un 
11% del total del barri)

• Població de 65 o més anys: 
13.876 habitants (aproxi-
madament un 21% del to-
tal del barri)

(Dades extretes del Departament 

d’Estadística de l’Ajuntament de 

Barcelona)

Renda mitjana i taxa d’atur:

• Renda mitjana anual a 
Catalunya l’any 2015: 
1.023,58 €/mes

• Taxa d’atur a Catalunya 
(4t trimestre del 2016):

- 16 - 24 anys: 32,28 %
- 25 - 54 anys: 13,41 %
- més de 55 anys: 14,23 %

(Dades extretes de l’Idescat de la Ge-

neralitat de Cata lunya)

Renda mitjana de lloguer al 

(Dades extretes de la memòria del PEUAT)

E
stà en marxa el procés d’elecció d’una nova junta per a la nos-
tra entitat, una vegada transcorreguts els quatre anys de man-
dat de l’actual. Es poden presentar candidatures fins al 15 de 

maig i el 15 de juny es farà l’assemblea per escollir la nova junta 
directiva.
Si en sou socis i sòcies, podeu apuntar-vos a la nova junta per aju-
dar —en la mesura de les possibilitats de cadascú— en els diferents 
temes i aspectes que es poden treballar per aconseguir un barri mi-
llor, més humà, més just, més actiu. Si no en sou socis també podeu 
col·laborar en els temes que més us interessin o us afectin des de 
diverses vocalies, comissions o grups de treball. 
Només cal que vulgueu fer-ho, que us identifiqueu mínimament amb 
els objectius socials i democràtics de la nostra entitat i que disposeu 
d’una o dues hores de tant en tant per treballar col·lectivament en 
els temes que més us motivin. 
No ho dubteu: s’aconsegueixen coses, és bo per al barri i és ne-
cessari si volem un futur millor. Proveu-ho “sense compromís”! Us 
esperem al local de dilluns a dijous de 6 a 9 de la tarda. I a avvclot-
campdelarpa@gmail.com hi som sempre! 

Clot-Camp de l’Arpa: apro-
ximadament 700 €/mes. 

(Dades del 1r trimestre del 2016, ex-

tretes del diari ARA del 23-10-2016)

Allotjaments turístics al Clot-
Camp de l’Arpa:

En el cas dels HUT és difí-
cil calcular-ne els il·legals, 
però les estimacions són 
d’entre un 30%i un 100% 
dels legals. Segons les dades 
extretes de la pàgina web 
http://insideairbnb.com/

barcelona, que analitza les 
dades de la plataforma Air 
BnB, en surten 261 al Camp 
de l’Arpa i 154 al Clot, que 
fan un total de 415 al bar-
ri. Això ja són 94 més dels 
legals, i hem de tenir en 
compte que no s’han con-
templat altres plataformes 
o gestors immobiliaris.

Per saber si un HUT està 
declarat o no, es pot con-
sultar el web: http://meet.
barcelona.cat/habitatgestu-
ristics/. 
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Ens presentem:

S
om un grup de jo-
ves del barri del 
Clot–Camp de l’Ar-

pa (i d’altres barris que 
s’hi han volgut afegir) 
que ens descrivim com a 
inquietes i organitzades 
i que, en considerar-ho 
necessari, vam impul-
sar un projecte que es 
va fer visible el dia 6 de 
setembre del 2016, quan 
vam donar per allibera-
da l’antiga sucursal ban-
cària de la Caixa d’Es-
talvis i Pensions situada 
al número 73 del carrer 
del Clot, fent cantonada 
amb el carrer de Rafael 
Capdevila.

En aquest espai, al qual 
hem posat el nom d’Ate-
neu Popular Juvenil 
El Tramvia de Foc del 
Clot–Camp de l’Arpa, 
volem construir un punt 
de trobada on els veïns i 
veïnes del barri puguin 
participar de manera ac-
tiva i autogestionada.

D’on prové el nom de 
Tramvia de Foc?

El Tramvia de Foc va ser 
el primer tramvia de car-
bó de Barcelona, per això 
se l’anomenava així po-
pularment. Es va inaugu-
rar al desembre del 1877 
i va ser la línia pionera de 
la xarxa de tramvies que 
havia d’unir la ciutat amb 
els pobles del pla.

Què volem fer en aquest 
espai?

Som plenament consci-
ents de la importància 
històrica de l’edifici i de 
la seva façana, la qual 
està classificada amb el 

L’APJ EL TRAMVIA 
DE FOC DEL CLOT-
CAMP DE L’ARPA

EL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA ENCANTS 
ENS INFORMA DELS PERILLS DE L’ALCOHOL

nivell de protecció C 
(Bé d’Interès Urbanís-
tic) del Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic, i volem 
deixar palès que ens 
comprometem a conser-
var-los i preservar-los 
en les millors condici-
ons possibles. Alhora, 
també creiem important 
mostrar el nostre conei-
xement del fet que la fa-
çana i els seus elements 
decoratius requereixen 
un nivell d’intervenció 
3 pel seu estat de dete-
riorament general, cau-
sat per la falta de man-
teniment per part de La 
Caixa.

Aquests últims mesos 
hem estat habilitant 
l’espai per tal de poder-
hi desenvolupar els pro-
jectes, les xerrades, les 
activitats, les jornades 
temàtiques, els tallers 
i totes les altres idees 
que han anat proposant 
les veïnes. I ara ja tenim 
diversos projectes en 
marxa, com la biblioteca 
verda, el banc del temps 
o les xerrades d’història, 
entre molts altres. 

E
ns reunim amb els 
amics, la família, per 
motius de feina, quedem 

per prendre alguna cosa.
Agafem la bicicleta, el cotxe 
o la moto per anar d’un lloc 
a un altre i trobar-nos.
De vegades, vivim situaci-
ons agradables relacionades 
amb el consum d’alcohol. 
Hi ha molts interessos eco-
nòmics i no a tothom li con-
vé beure alcohol. D’entrada, 
als menors de 18 anys no els 
fa cap bé; l’estructura cere-
bral es va formant fins als 25 
anys i les substàncies tòxi-
ques n’inhibeixen el desen-
volupament. A més, hi ha 
persones que han de vigilar 
de no beure: les dones em-
barassades, les persones que 
prenen pastilles per dormir, 
les que tenen alguna ma-
laltia mental, les que tenen 
una professió de risc (com 
ara conductors, obrers de 
la construcció que treballen 
amb bastides, operaris de 
màquines perilloses, con-
troladors aeris...). Les begu-
des alcohòliques poden fer 
empitjorar malalties com 
la diabetis o la hipertensió 
arterial. A més, l’alcohol 
engreixa, fa augmentar les 
possibilitats de patir un càn-
cer i és nociu per al fetge i el 
sistema nerviós.

Si vols beure, fes-ho amb 
moderació. Si tens set, pri-
mer pots prendre alguna 
altra beguda que no tingui 
alcohol, com gasosa, aigua, 
tòniques, refrescos, sucs 
de fruita, coles, infusions, 
begudes 00... I sense sucre, 
si hi ha diabetis. És impor-
tant no vendre alcohol als 
menors i que aquests sàpi-
guen quins són els riscos 
de consumir-ne: marejos, 
vòmits, violència, agres-
sions, pèrdua de control, 
embarassos no desitjats, 
malalties, accidents de tràn-
sit... Tampoc és aconsellable 
barrejar diferents begudes 
alcohòliques, ni beure amb 
l’estómac buit. És bo que els 
joves interioritzin que ningú 
pot obligar a consumir a una 
altra persona. La clau seria 
l’educació i la prevenció. Ai-
xí evitaríem que una part de 
la població tingués un con-
sum de risc, que ara és del 
18% en els homes i del 5% 
en les dones.

Què es considera consum 
de risc?
- Beure més de 4 gots petits 

de vi o cervesa (quinto) al 
dia, els homes i més de 2 
gots petits de vi o cervesa 
(quinto) al dia, les dones.

- Beure més de dos combi-

nats o copes els homes i 
més d’un combinat o copa 
les dones al dia.

- Beure, durant un espai curt 
de temps, més de 5 consu-
micions els homes i més de 
4 consumicions les dones.

No hem d’oblidar que beure 
excessivament té repercus-
sions socials, econòmiques, 
familiars, laborals, sanitàri-
es... que es classifiquen com 
a danys a tercers. Per exem-
ple, quan un treballador que 
ha begut més del compte 
condueix i té un accident de 
trànsit, li han de donar una 
baixa laboral i hi ha unes 
despeses sanitàries, pot ha-
ver fet mal a algú, hi ha ju-
dicis, possibles problemes 
familiars i un munt de situa-
cions incòmodes que es tra-
dueixen en una despesa im-
portant que es podria haver 
evitat. A Catalunya, durant 
l’any 2015, hi ha hagut uns 
costos derivats del consum 
d’alcohol que equivalen a 
300 euros per càpita. 

Els professionals del 
Centre d’Atenció Primà-
ria us podem ajudar si 
teniu algun dubte o pro-
blema relacionat amb 
l’alcohol. 
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L’APS, UNA FORMA MOLT ÚTIL 
DE VIURE AMB VALORS
Alumnes de totes les edats de l’Escola Vedruna Immaculada 
participen en activitats amb el Casal d’Avis del carrer Xifré, 
intercanviant experiències amb la gent gran. 

F
a temps que a l’Escola Ve-
druna Immaculada vam 
entendre que ensenyar 

continguts farcits de conceptes 
teòrics, o la manera de resoldre 
un problema matemàtic o uns 
exercicis de gramàtica, no és 
gaire cosa si no va acompanyat 
d’ajudar a créixer, en el sen-
tit més intrínsec de la paraula, 
els nens i nenes que arriben al 
nostre centre amb tan sols tres 
anyets i que, passats els tretze 
anys que durarà la seva escola-
rització, n’han de sortir com a 
personetes fetes i dretes, amb 
una motxilla plena de valors. 
Aquests valors els han d’iden-
tificar, allà on vagin, com a bo-
nes persones, com a homes i 
dones capaços de ser empàtics, 
solidaris, respectuosos i justos, 
i que estiguin convençuts que, 
si hi ha alguna cosa al món que 

no els agrada, tenen les eines 
per poder intentar canviar-la 
en la mesura de les seves pos-
sibilitats.

És en aquesta línia educativa 
que enguany, al llarg del curs 
2016-2017, estem dirigint 
l’APS (Aprenentatge i Servei) 
cap a la comunitat de gent gran 
del Casal de Gent Gran Sant 
Martí, al carrer Xifré. A comen-
çament de curs, la direcció de 
l’escola i les persones encarre-
gades de coordinar aquest APS 
des del casal d’avis es van re-
unir i van posar sobre la taula 
unes quantes propostes. Calia 
veure quines serien viables i 
descartar-ne d’altres, potser 
massa complicades pel fet de 
ser el primer cop que grans i 
petits treballarien colze amb 
colze. Es van fer propostes com 

ara que els adolescents de 16 
anys de 4t d’ESO ensenyessin 
als avis a manegar-se amb el 
mòbil, o que els nens i nenes 
de 4t de Primària, amb només 
9 anys, poguessin representar 
Els Pastorets, o que els avis i 
àvies del casal del barri pogues-
sin transmetre a quina mena de 
jocs jugaven quan ells eren els 
menuts de la societat...

A dia d’avui, algunes d’aques-
tes propostes ja s’han realitzat i 
han estat valorades molt positi-
vament tant pels coordinadors 
principals com pels mateixos 
protagonistes d’aquesta bonica 
i tendra dinàmica. Així doncs, 
els avis van fer arribar a la di-
recció del centre una carta on 
agraïen i valoraven la paciència 
que els nostres alumnes havien 
tingut a l’hora de mostrar-los 
com resoldre petits problemes 
que es poden trobar en mani-
pular un mòbil. Els nois i noies 
es van sentir tan reconfortats 
que van demanar si seria possi-
ble allargar el servei d’intercan-
vi d’activitats amb el casal, fins 
i tot en el seu temps lliure!
 
Pels volts de Nadal, els petits de 
Primària van preparar i repre-

sentar amb molta cura l’obra 
tradicional Els Pastorets per als 
avis, i aquests, encantats amb 
el resultat, els ho van agrair en 
forma de classe per aprendre a 
ballar la nostra dansa particular 
tradicional, la sardana!

A les classes d’història dels 
més grans, un dia d’aquests, els 
avis ens explicaran què vol dir 
viure una postguerra, sent-ne 
ells els testimonis vivents. A 
les classes d’educació física ens 
vindran a explicar amb quins 
jocs s’entretenien quan ells 
eren la canalla que omplia els 
carrers de crits i corredisses... 
De ben segur que seran activi-
tats que serviran per apropar 
dues generacions separades 
molt sovint per les presses del 
dia a dia o per la tecnologia, 

que cada dia va canviant i di-
ficulta que els grans puguin ser 
valorats com a persones actua-
litzades als temps que corren, 
fent que sembli que l’experi-
ència adquirida pels qui han 
viscut un passat no pugui ser 
vàlida per als qui ara tot just 
comencen el seu camí.

Veient l’èxit obtingut, per la 
bona valoració dels respon-
sables i els actors principals 
d’aquest projecte d’APS, des de 
l’Escola Vedruna Immaculada 
seguirem apostant per aquesta 
via. Seguirem educant en els 
valors de justícia, pau i frater-
nitat perquè ajudin els nostres 
alumnes a afrontar les situaci-

ons del futur. 

Escola Vedruna Immaculada
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L
’Espai Antoni Miró Peris tindrà la primera nevera solidà-
ria oberta 24 hores de Catalunya. Té el suport dels pro-
motors de les neveres solidàries de Galdakao (Biscaia), 

de l’Agència de Salut Pública, del districte de Sant Martí i de 
diverses entitats socials, i passarà a formar part de la xarxa de 
neveres solidàries.

Els dos motius principals que impulsen aquest projecte són:

1) Lluitar contra el malbaratament alimentari. 
 La nevera solidària és un espai de seguretat d’intercanvi de men-

jar. Així, seguint una sèrie de condicions, una persona que té 
un excedent d’aliments el posa a disposició d’una altra persona 
perquè el pugui aprofitar. Tothom hi pot participar, tothom hi 
pot contribuir. Segons l’Agència de Residus, cada any llencem 35 
kg de menjar per persona. Segons Nacions Unides, es llença un 
40% del menjar que es produeix. Només amb una quarta part del 
que es llença als EUA, el Regne Unit i Europa, s’alimentarien mil 
milions de persones. A més, estalviaríem 200 litres d’aigua per 
persona i dia (l’aigua potable per a nou mil milions de persones) 
i evitaríem un 10% dels gasos d’efecte hivernacle que provoquen 
el canvi climàtic.

2)Generar dinàmiques comunitàries al barri. 
 El Grup de Consum Ecològic del Clot-Camp de l’Arpa, que 

passarà a operar a l’EAMP, ha assumit el compromís de di-
fondre el projecte, fer-lo créixer i posar a punt la nevera ca-
da dimecres. Caldrà, però, que s’hi afegeixi més gent per a un 
funcionament òptim. 

Trobareu més informació a: www.neverasolidaria.org

Per informar-te del projecte i participar-hi:

Xerrada sobre la nova nevera solidària a l’EAMP

- A càrrec: Juan Marcos de Miquel Sagnier (Agència de Salut 
Pública).

- Dia: Dimecres 26 d’abril a les 19 h.
- Lloc: Espai Antoni Miró Peris (Pl. Carme Montu riol, 10). 

Nevera solidària al Clot-
Camp de l’Arpa

Com està el jovent del barri?
Dels més de 65.000 veïns i veïnes 
que hi ha al Clot-Camp de l’Arpa, 
un 8,5% són persones d’entre 15 
i 24 anys (dades de l’Ajuntament 
de Barcelona del 2015). Tot i ser 
un col·lectiu numèricament im-
portant, les persones joves tenim 
moltes dificultats per ser escolta-
des, les nostres demandes sovint es 
menyspreen amb arguments pater-
nalistes i gairebé no tenim accés als 
diferents espais de presa de decisi-
ons. Aquests greuges són molt més 
accentuats en el cas del jovent de 
barris treballadors com el nostre, 
així com en les dones joves i en les 
persones joves que provenen d’al-
tres països. 

I no és perquè les persones joves de 
classe treballadora no haguem de 
fer front a greus dificultats. En el 
camp de l’educació, patim un dèfi-
cit de places públiques de formació 
professional i les taxes universitàri-
es gairebé s’han doblat des de l’ini-
ci de la crisi. Això, combinat amb 
un sistema de beques insuficient i 
massa vinculat a criteris de meri-
tocràcia (que obvien el context so-
cioeconòmic del qual procedeixen 
els i les alumnes), ens suposa una 
barrera sovint infranquejable per 
accedir a l’educació superior.

Pel que fa al mercat de treball, els 
i les joves d’avui dia podem esco-
llir entre dues opcions: l’atur o la 
precarietat. Si els drets del món 
del treball en general ja fa anys que 

van a la baixa degut a les successi-
ves reformes laborals, en el cas del 
jovent aquesta situació arriba fins 
a límits sagnants: a Catalunya hi ha 
un atur juvenil del 32,3% i una taxa 
de temporalitat del 52,2% (dades 
de l’Idescat del tercer trimestre del 
2016). 

Finalment, ens agradaria incidir 
sobre la problemàtica de l’accés 
a l’habitatge. A les persones joves 
del barri ens suposa un esforç ti-
tànic poder marxar de casa. Com 
hem esmentat anteriorment, això 
es deu a la precarietat laboral, ja 
que no ens permet tenir l’autono-
mia suficient d’assumir un lloguer 
de 689,625 euros de mitjana al bar-
ri (font: Ajuntament de Barcelona, 
2016), deixant a banda l’exigència 
als llogaters de condicions com un 
contracte fix, un aval, un parell de 
mesos de fiança, etc.

La llista de problemàtiques i dificul-
tats amb què ens trobem el jovent 
clotenc podria allargar-se pàgines i 
pàgines. És indispensable que fem 
front a aquesta realitat de manera 
col·lectiva, perquè ens mereixem 
una vida i un futur dignes, perquè 
tenim tot el dret a exigir sostre, tre-
ball i educació. Només organitzant-
nos i teixint aliances, només eixam-
plant el moviment juvenil del barri, 
podrem plantar cara a tot el que ens 
ofega i guanyar un futur digne. 

Arran Clot -Camp de l’Arpa
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