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C
om passa el temps! Ja fa un any que ens 
acomiadàvem fins al setembre amb un 
editorial que vam anomenar «Pobresa va-

cacional». Reflexionàvem llavors sobre les de-
cisions que prenem a l’hora d’utilitzar aquest 
temps de lleure, tenint en compte la capacitat 
econòmica de cadascú, però sent conscients 
sobretot de com ens afecten els missatges pu-
blicitaris i els seus models socials.

Creiem que aquell editorial no només con-
tinua sent actual, sinó que fins i tot és molt 
probable que hagin empitjorat alguns dels as-
pectes que hi comentàvem. Amb la suposada 
sortida de la crisi, s’ha incrementat el bom-
bardeig de missatges que ens venen que la 
felicitat s’obté comprant i comprant creuers, 
viatges en avió, hotels romàntics, bucòlics, 
cèntrics... al millor dels preus. 

D’una banda, semblen ignorar que, si fos cert 
que la felicitat s’obté d’aquesta forma, es-
taríem condemnant a la infelicitat una part 
importantíssima de la població, que no pot 
permetre’s aquests productes perquè simple-
ment no té recursos econòmics.

De l’altra, s’obvia que aquest tipus de consum 
és insostenible. Només cal informar-se —de 
fet, els mateixos mitjans de comunicació, de 
forma contradictòria, fan programes parlant-
ne— sobre els nivells de contaminació que 
provoca aquesta utilització dels mitjans de 
transport, les deixalles que ocasiona en els 
territoris, la precarietat de les condicions la-
borals de moltes de les persones que treballen 
en el sector i l’impacte que, entre d’altres, té 
sobre el dret a l’habitatge dels ciutadans i ciu-
tadanes de les destinacions turístiques.

Moltes vegades, després d’actuar empesos 
per aquests missatges ens sentim buits, esta-

fats i deprimits, perquè no obtenim allò que 
estàvem comprant —la felicitat— i, a més, 
ens culpem a nosaltres mateixos per no haver 
sabut fer-ho bé. Si en algun moment us heu 
sentit així, és possible que us calgui un canvi.

Les vacances són un bon moment per atu-
rar-nos i repensar el sentit de les coses que 
fem, compartir aquests pensaments amb les 
persones que estimem i que tenim al nostre 
voltant (familiars, amics...), fer excursions o 
viatges per conèixer diferents realitats i per-
sones prenent-nos el temps necessari per fer-
ho, llegir, fer activitat física gratificant... en 
definitiva, intentar cercar allò tan necessari 
per als éssers humans: l’equilibri interior i 
amb l’entorn. Així és possible que obtinguem 
petits moments d’una felicitat relativa i rao-
nable i, sobretot, que carreguem piles per a la 
tornada.

Molt bon estiu!!! 

editorial
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Bon estiu!
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PENSIONS

D
arrerament, diversos 
mitjans informen del 
saqueig del Fons de 

Reserva de la Seguretat 
Social per part del PP. Ai-
xí, podem comprovar que 
l’1 de desembre del 2016 
van treure’n 9.500 milions 
d’euros per satisfer la paga 
extra de Nadal i el dia 20 
del mateix mes van fer-
hi l’últim atracament, de 
1.000 milions més, per pa-
gar les retencions de l’IRPF 
dels pensionistes. Aques-
tes quantitats se sumen als 
9.700 milions d’euros que 
en van treure abans de l’es-
tiu. D’aquesta manera, per 
al 2018 ja no quedaran di-
ners per satisfer la segona 
paga extraordinària. I és 
amb aquesta excusa mi-
serable i prefabricada que 
preparen una nova urpa-
da a les pensions públi-
ques. Hem d’impedir-ho 
amb la lluita!

El Pacte de Toledo

El 1994, CiU va presen-
tar una proposició no de 
llei, aprovada pel Congrés 

Les agressions al sistema públic 
de pensions

dels Diputats, per la qual 
es creava una ponència (el 
Pacte de Toledo). Aques-
ta ponència es va aprovar 
el 6 d’abril del 1995 i es 
va concretar mitjançant la 
Llei 24/1997, de 15 de ju-
liol, de consolidació i raci-
onalització del Sistema de 
Seguretat Social. La majo-
ria de partits i els sindicats 
majoritaris van donar su-
port a aquesta llei, excepte 
IU i els partits de l’esquer-
ra independentista.
En síntesi, el que s’aprova-
va amb el Pacte de Toledo 
era el següent: “Les co-
titzacions socials han de 
ser suficients per a la co-
bertura de les prestacions 
contributives; per a això, 
s’efectuaran les previsions 
necessàries a fi de garantir 
l’equilibri present i futur 
d’aquesta part del Siste-
ma de la Seguretat Social”. 
Dit d’una altra manera, se 
suprimia l’aportació que 
fins aleshores feia l’Estat i 
es creava un Fons de Re-
serva amb els “excedents 
després de pagar les pen-
sions”.

Alternatives a la situació 
actual

Davant d’aquesta situació, 
cal derogar tota l’arquitectu-
ra jurídica que ha significat 
el Pacte de Toledo i, tal com 
planteja la Marea Pensionis-
ta de Catalunya, establir en 
el seu lloc que el finança-
ment del sistema públic de 
pensions ha d’estar garantit 
per una llei que obligui els 
pressupostos generals de 
l’Estat a assignar-hi les par-
tides que conjunturalment 
siguin necessàries per pagar 
les pensions. Aquesta me-
sura s’ha de prendre amb 
independència d’enfortir 
les cotitzacions socials: eli-
minar els topalls de cotit-
zació, incorporar variables 
respecte de la productivitat, 
suprimir les tarifes planes, 
revisar les exempcions, etc.
 
Però no n’hi ha prou no-
més de fer propostes: ÉS 
L’HORA DE LA MOBILIT-
ZACIÓ. 

La lluita, però, no ha de 
quedar reduïda només als 

i les pensionistes, sinó que 
s’hi han d’afegir també les 
treballadores i treballa-
dors en actiu i les perso-
nes joves, que és a qui més 
afectaran les reformes. Per 
tant, tots ho hem de tenir 
clar: SI LLUITEM, ASSE-
GUREM LES PENSIONS 
D’AVUI I DE DEMÀ.

Adriana Beidenägl i Juan 
Montero

Membres de la Marea 
Pensionista de la Marina-
Zona Franca. 

La Marea Pensionista 
ens reunim a la soci 
els primers i tercers 
dijous de cada mes. 
T ‘esperem!!
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Les Marxes de la Dignitat del 27 de maig

U
n any més, les Mar-
xes de la Dignitat van 
anar a Madrid per 

protestar contra el govern 
del PP, que ens està portant 
a unes condicions de vida 
pròpies de les dècades de 
la postguerra. Això fa més 
necessari que mai que la 
gent s’organitzi i lluiti pels 
drets i les llibertats que ens 
estan prenent dia rere dia.

Un any més, Catalunya, i 
sobretot el nostre barri, 
va fer una aportació ex-
traordinària a les marxes. 
Un munt de gent va fer un 

MARXES DE LA DIGNITAT 

gran esforç per anar-hi: 
un esforç econòmic, però 
sobretot un esforç humà 
i físic, ja que no és gens 
fàcil anar i tornar de Ma-
drid amb autocar, i encara 
menys per a les persones 
molt grans o amb proble-
mes de mobilitat.

Una vegada més, vam po-
der enviar un missatge a 
l’Executiu de Rajoy: si no 
està disposat a governar 
d’una altra manera, que di-
miteixi, que convoqui elec-
cions, que assumeixi la seva 
responsabilitat en l’empo-

briment de la ciutadania, en 
la corrupció —que esquit-
xa totes les institucions de 
l’Estat, però principalment 
el seu partit—, en la refor-
ma laboral —que està cre-
ant treballadors pobres—, 
en la llei mordassa i en les 
reformes de les pensions.

Tot i així, hem de dir alt i 
clar que no entenem com 
pot ser que, amb la situació 
del país i de la gent, amb 
milions de ciutadans i ciu-
tadanes que ho passen tan 
malament dia sí i dia tam-
bé, hi hagi tan poca gent 

que surti al carrer a pro-
testar. ¿Com pot ser que 
l’individualisme i el consu-
misme ens hagin guanyat la 
partida d’aquesta manera?

Nosaltres no deixarem de 
fer la nostra tasca, que no 
és altra que donar infor-
mació real del que està 
passant, del que succeeix 
al barri —amb el turisme 
massiu, o amb la plaça de 
les Glòries i la Meridiana—, 
del que passa a Barcelona 
i a Catalunya amb la sani-
tat i l’educació públiques 
i, també, del que ocorre 

amb les polítiques que ens 
apliquen des de Madrid i 
Brussel·les i que ens afec-
ten de forma brutal.

No deixarem de fer-ho, ja 
que els mitjans d’informa-
ció no ho fan. I no ho fan els 
mitjans privats, però tam-
poc els públics, que paguem 
entre tots i en tenen l’obli-
gació. Sens dubte, és molt 
necessari que continuem 
oferint aquesta informació 
des de l’Associació de Veïns 
i Veïnes o des de qualsevol 
altre lloc que ens pugui ser-
vir d’altaveu. 
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DIEM NO: A l’avantprojecte de noves fórmules de gestió
a càrrec del servei català de la salut
- Qui ha fet l’avantprojecte? 

A
quest avantprojec-
te ha estat elaborat 
pel Departament de 

Salut juntament amb les 
patronals sanitàries, elits 
gerencials i altres lobbies 
interessats a augmentar la 
mercantilització del siste-
ma sanitari i fer de la nostra 
salut el seu negoci.

- Què és l’avantprojecte?
L’avantprojecte és una pro-
posta normativa adreçada 
al Parlament de Catalunya 
que, aprofitant l’adaptació 
de diverses directives eu-
ropees sobre concertació 
i contractació públiques, 
pretén modificar les lleis 
que regeixen la sanitat pú-
blica. Volen fer canvis subs-
tancials en el model sani-

SANITAT

tari per blindar amb noves 
normatives les actuals irre-
gularitats del sistema.

- Què pretenen amb aquest 
avantprojecte?
Dotar de suport legal el 
model actual de connivèn-
cia públic-privat, ignorant 
les queixes de milers de 
persones usuàries afecta-
des, les denúncies de l’Ofi-
cina Antifrau i els informes 
de la Sindicatura de Comp-
tes, a més dels nombrosos 

casos de corrupció i portes 
giratòries denunciats per la 
premsa i també pels jutges.

Una vegada aprovat, l’a-
vant projecte permetrà que 
el 40 % dels “encàrrecs de 
gestió” se’n vagin a mans 
privades. També es perme-
trà que espais de centres 
sanitaris (plantes d’hospi-
tals, llits, quiròfans) puguin 
ser utilitzats per operadors 
mercantils. Tot i que els 
volen emmascarar com a 

LA NOSTRA SALUT NO POT SER EL SEU NEGOCI

Sanitat 100% pública, universal, integral i de qualitat, 
pagada amb els impostos. Una sanitat que ja hem pa-
gat entre totes i tots.

FORA LA MERCANTILITZACIÓ I FORA ELS 
NEGOCIS PRIVATS DE LA SANITAT PÚBLICA. 

empreses de “l’economia 
social”, aquesta figura ju-
rídica pot ser, com preveu 
el mateix avantprojecte, de 
caràcter empresarial: “so-
cietats anònimes, societats 
limitades, etc.”.

Els centres d’atenció pri-
mària podran passar a ser 
empreses o entitats priva-
des i les i els professionals 
podran fer-se’n sòcies i re-
partir-se els beneficis gene-
rats gràcies a l’autonomia de 
gestió i l’empresarialització 
del centre sanitari públic.

- Quines conseqüènci-
es tindríem amb aquest 
avantprojecte?
Les conseqüèn cies d’a-
quest aprofundiment del 
model mercantil i neolibe-

ral que proposen són les 
següents:
• Desigualtats en l’accés a la 

sanitat pública.
• Exclusió sanitària.
• Serveis sanitaris complets 

en mans privades (s’hau-
rien de pagar determinats 
serveis).

• Competència de mercat: 
la sanitat pública passaria 
a ser una mercaderia més 
que es compra i es ven, 
com si no es tractés d’un 
bé social humà i un dret 
universal.

• Encariment de la sanitat 
pública per derivació dels 
diners públics cap a in-
teressos privats, sense la 
supervisió dels controls 
públics.

• Disminució de la qualitat 
dels serveis. 
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Reclamem al regidor del districte que s’iniciï ja l’edifici AA1 

Túnels de Glòries

URBANISME

A
l Butlletí del desembre 
ja dèiem que l’arranja-
ment de la zona verda, 

ara ja realment més verda, 
acabaria al febrer, i així va 
ser. Ara, amb la vegetació ja 
més ufanosa, es veu que la 
millora ha estat important 
en tots els aspectes. El Parc 
de Ca l’Oliva ja comença a 
tenir “una mica de cara i 
ulls”. Ara falta aconseguir 
que en la tercera i última 
fase (d’ampliació) la vege-
tació es desenvolupi més 
i s’hi faci algun petit retoc 
que encara resta pendent 
(col·locació de les cadires, 
etc.). Aquest estiu encara 
patirem manca d’ombra, 
però l’any que ve creiem 
que ja estarà bastant bé.

Per molts motius, cal 
començar ja l’edifici AA1 per 
als afectats

Fa molts mesos que estem 
reivindicant reiteradament 
al Districte que es liciti i 
adjudiqui el projecte de 
l’edifici AA1, que servirà 
per reubicar els afectats 
urbanístics del pla de Trin-
xant-Meridiana (els que es-
tan entre Trinxant i Tomàs 
Padrò, a Meridiana, etc.). 
Segons el pla aprovat l’any 
2009, l’edifici ja hauria d’es-
tar fet i ocupat pels afectats, 
però realment l’únic en què 
s’ha avançat (sobretot al 
mandat anterior) és en l’ex-
propiació, que es va acabar 
ja fa molts mesos.

A l’última reunió amb el 
regidor ens van dir que 
encarregarien el projec-
te d’edifici però que no el 
construirien fins al proper 
mandat! Això no és admis-
sible per molts motius:
– perquè el pla aprovat per 

l’Ajuntament ja va molt 
endarrerit;

– perquè els veïns afectats 
pateixen els inconveni-
ents d’aquesta situació de 
provisionalitat; 

– perquè aquesta és pràcti-
cament l’única oportuni-
tat que té l’Ajuntament, 
en força anys, de fer habi-
tatge públic al barri (que 
serà per als afectats, però 
la resta volem que sigui 
per a qui més ho necessi-
ti: joves, etc.);

– perquè constava en el 
programa electoral de 
BComú: “Construir habi-
tatge públic en diversos 
solars dels barri (...) els 
pisos que es construeixin 
a la zona de Trinxant-
Meridiana no necessaris 
per reallotjar les persones 
afectades es destinaran a 
lloguer públic per al veï-
nat del barri (joves,etc.)”;

– perquè l’Ajuntament té 
capacitat econòmica per 
fer-ho (els últims anys te 
superàvits d’uns 100 mi-
lions);

– perquè és just per als ve-
ïns d’aquest sector del 
barri, que porta dècades 
i dècades esperant que es 
completi la normalització 
i dignificació de la zona.

No hi ha excusa que valgui, és 
l’hora dels fets

Com veieu, hi ha moltíssi-
mes i justes raons per les 

quals cal exigir que es pas-
si de les promeses als fets. 
S’ha de licitar i adjudicar ja 
el projecte d’edifici per po-
der començar les obres a la 
primera meitat del 2018. Si 
s’hi posen amb ganes, eficà-
cia i agilitat, estem conven-
çudes que això és possible 
(més amunt-més avall).

Ho tornarem a reivindicar 
les vegades que calgui al regi-
dor, a l’Ajuntament, als grups 
polítics... Perquè és just, és 
necessari i és possible. Espe-
rem que no ens fallin! On hi ha la paret del fons hi hauria d’haver ja l’edifici per a afectats.

L’edifici ocuparà els darreres de Nació 16-18-20-22 i donarà al nou passatge Oliva i al parc.

Ja que s’han aturat les obres, ara cal 
adjudicar tot el que queda per fer

F
inalment, els informes 
tècnics i jurídics encar-
regats per l’Ajuntament 

sobre les obres dels túnels 
de Glòries van fer que el 
govern municipal aturés les 
obres. Deien que era el mi-
llor moment per evitar que 
el gran embolic provocat 
pels grans endarreriments, 
els desviaments de costos, 
les discrepàncies (de molts 
milions) entre l’empresa 
i l’Ajuntament de les mo-
dificacions que cal fer i la 
judicialització de les obres 
(per la sospita que estiguin 
també dins dels casos del 
corrupció del “3%”) fessin 

que aviat es produís una 
parada forçada de les obres 
per aspectes incontrolables 
per l’Ajuntament (atura-
da de les obres per part de 
l’empresa per les gran dis-
crepàncies econòmiques, 
per ordre del jutge del cas 
3%, etc.) i tot això podria 
portar a una situació de 
bloqueig semblant a la que 
hi ha a les obres de la Sagre-
ra. Per aquests motius s’han 
parat les obres, però amb el 
vot en contra de gran part 
de l’oposició.

A les AAVV no ens va agra-
dar gens que es paressin les 

obres. Creiem que els argu-
ments del govern munici-
pal són bastant raonables i 
ben fonamentats, però no 
tenim cap certesa al respec-
te, ja que no disposem de 
tota la informació. El que 
sí que tenim clar és que rei-
vindiquem i exigim que, ja 
que han parat les obres i 
estarem 8 o 10 mesos per 
reemprendre-les, cal que 
s’aprofiti per adjudicar i fer 
tot el que queda dels túnels 
(un 30 o 40 % de la primera 
fase i la segona fase) sense 
interrupcions. Si és així, al-
menys podríem recuperar 
una part dels mesos d’en-
darreriment provocats per 
l’aturada de les obres. De 
fet, els informes ja van dir 
que la divisió en dues fases 
que es va fer va ser una ma-
la decisió i ara no seria ac-
ceptable seguir mantenint-
la. No valen excuses.

La gent ho va dir molt clar: 
acabin tots els túnels d’una 
vegada!

L’Ajuntament va voler fer 
una audiència pública el dia 
3 de maig per explicar direc-
tament als veïns el perquè de 
la decisió d’aturar les obres. 
La sala es va omplir (unes 
300 persones) i la gent va 
escoltar les explicacions, pe-
rò quan van parlar els veïns, 
bastants es van queixar per 
l’aturada de les obres i molts 
van reivindicar que quan 
es tornin a començar ja no 
es parin fins acabar-les del 
tot (en la línia que reivindi-
quem les AAVV). La regido-
ra d’urbanisme, Janet Sanz, 
va dir que “ho estudiarien” 
i que efectivament volien 
complir amb tot el que diu 
el Compromís. Quan escri-
vim aquestes línies encara 
no en sabem res més.

Regidora, alcaldessa: aquest 
és un assumpte fonamental. 
No ens falleu, si us plau!

Esperem que l’Ajuntament 
vegi clar que el millor per a 
tots és que licitin les obres 
de tot el que queda per fer 
dels túnels (fins a Sant Joan 
de Malta) i que a principis 
de l’any que ve comencin 
les obres i ja no parin fins 
acabar-los del tot. Els veïns 
dels barris de l’entorn tenim 
paciència, podem acceptar 
endarreriments, però exi-
gim que es compleixi el que 
es va prometre. Les AAVV 
ja hem dit clarament que 
aquest és un assumpte fo-
namental de tota la trans-
formació de Glòries i tenim 
l’obligació de ser exigents. 
Ja no valen excuses ni en-
darreriments, cal complir 
el Compromís, com van dir 
que farien. 
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Ja sabem com serà l’Illa Glòries, però no quan estarà feta

URBANISME

E
l passat 3 de maig es 
van conèixer els gua-
nyadors del concurs ar-

quitectònic per projectar els 
280 habitatges públics que 
aniran a l’Illa Glòries (on 
hi havia el Bosquet dels En-
cants). Dissenyarà tota l’illa 
l’equip d’arquitectes Cierto 
Estudio i Franc Llonch, amb 
la forma volumètrica apro-
ximada que veieu al gràfic. 
La idea és fer dos edificis, 
com mitges illes, connec-
tats entre ells amb dues o 
tres plantes i amb un carrer 
per a vianants al mig. La 
banda més alta (11 plan-
tes) seria la que donaria al 
futur parc-carrer Cartagena 
i la més baixa, de 7 plantes, 
donaria al carrer Castillejos. 
Des del punt de vista de les 
AAVV (que teníem un re-
presentant al jurat del con-
curs), la idea guanyadora 
és de les millors que es van 
presentar, però tampoc ens 

entusiasma. La illa es dividi-
rà en quatre projectes/pro-
mocions (totes públiques, 
però tres seran de lloguer 
públic i una de dret de su-
perfície) dissenyades per 
quatre equips d’arquitectes 
(el guanyador de la idea glo-
bal i tres més), perquè l’illa 
no sigui tota igual, sinó que 
hi hagi diversitat en molts 
aspectes (façana, estructura 
interior, etc.)

Molt bé, però quan estarà fet?

Ja tindrem ocasió d’infor-
mar més dels detalls con-
forme vagin avançant els 
projectes, però el que és re-
alment important i positiu 
és que la gran majoria seran 
pisos de lloguer públic, que 
hi ha el compromís que una 
part important sigui amb 
certa prioritat per als veïns 
i veïnes dels barris de l’en-
torn (el nostre entre ells), 

que la qualitat dels projectes 
guanyadors és bona, que els 
requeriments socials i medi-
ambientals són bastant alts, 
etc. En definitiva, creiem 
que estaran molt bé. La part 
“negativa” és que tot això 
comporta molts tràmits (pla 
urbanístic, projectes, licita-
ció, obres...) i no està gaire 

clar quan es podran habi-
tar realment els pisos. Ens 
diuen que d’aquí uns tres o 
quatre anys, però haurem 
de vigilar que siguin tres i 
no cinc o sis si surt alguna 
complicació. De moment ja 
hem reclamat al Sr. Monta-
ner, regidor d’Habitatge i 
del Districte, que les coses 

es facin bé però de forma 
àgil, sense pèrdues de temps 
burocràtiques o polítiques; 
si és així, la construcció de 
les quatre parts de l’illa ja es 
podria començar en aquest 
mandat. A treballar! (Les 
AAVV i vosaltres també: se-
guint el tema i col·laborant 
en el que calgui.). 

L’esquema general de l’esquerra només és una aproximació
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Volen eliminar l’autobús 192 i no hi estem gens d’acord

Per una mobilitat sostenible, per les persones, volem el tramvia per la Diagonal!

TRANSPORTS PÚBLICS

A principis d’any es va 
iniciar el procés de 
participació relatiu a 

les últimes fases de la no-
va xarxa ortogonal de bus. 
Quan vam veure que voli-
en eliminar l’autobús 192, 
ens va estranyar i indig-
nar. Vam anar a escoltar i 
a informar-nos de les ra-
ons i alternatives. No ens 
van convèncer en absolut: 
les noves línies verticals 
(V23, V25) i les horit-
zontals (H6, H8, H10) no 
donaran el mateix servei 

a les persones (gent gran, 
persones amb mobilitat re-
duïda, etc.) que l’utilitzen 
per anar a l’Hospital de 
Sant Pau i als CAP. (Més 
informació fent una cerca 
a Internet: “bcn.cat nova 
xarxa d’autobusos abril 
2017”).

Juntament amb altres col-
lectius (de persones usu-
àries de cadires de rodes, 
amb mobilitat reduïda, 
etc.) hem intentat fer veu-
re a l’Ajuntament que les 

alternatives que ofereixen 
serien molt pitjors: caldria 
fer un, dos o tres trans-
bordaments (depenent del 
punt del barri on visquis) 
o fer a peu una part im-
portant del desplaçament 
(cosa molt difícil per a al-
gunes persones). D’altra 
banda, les alternatives per 
a les persones amb més 
dificultats de mobilitat 
—els taxis a demanda— a 
Barcelona són totalment 
insuficients (a diferència 
d’altres municipis). Al fi-

nal han hagut de reconèi-
xer que és un tema “de re-
cursos”, però resulta que 
en altres casos (d’altres 
barris) es posen recur-
sos nous d’aquest tipus i, 
en canvi, aquí se’n treuen 
sense bones alternatives. 
Cal recordar que amb la 
nova xarxa s’eliminen al-
tres línies (92, 45, etc.) 
que sí que és raonable su-
primir.

No estem en contra de la 
nova xarxa, sinó a favor, 

però en els casos de serveis 
socialment delicats i que 
no tenen una bona alterna-
tiva (com és clarament el 
cas del 192) reivindiquem 
que es faci una excepció. 
Aquesta excepció ja es fa en 
altres casos i no podem ac-
ceptar que no s’apliqui amb 
el 192. 

Si ens vols i pots ajudar 
una mica, posa’t en contac-
te amb nosaltres: avvclot-
campdelarpa@gmail.com o 
93 232 46 10. 

A la xerrada informativa 
del 10 de maig pas-
sat, tant l’Ajuntament 

com la Plataforma per la 
Promoció del Transport 
Públic (PTP) van explicar 
els últims estudis tècnics 
sobre la qüestió, les seves 
conclusions i els arguments 
de tot tipus (ambientals, de 
mobilitat, urbanístics, etc.) 
a favor de connectar el 
Trambaix i el Trambesòs. 
Concretament, van exposar 
per què la millor opció és 
fer-ho per la Diagonal. 

L’últim estudi publicat de-
mostra que, si es fa bé, el 
tramvia per la Diagonal té 
molts més avantatges que 
desavantatges, ja que re-
forçaria molt el transport 
públic d’una part impor-
tant de l’àrea metropolita-
na, donaria més alternati-
ves de transport col·lectiu 
i més bones a la forta re-
ducció del trànsit de cot-
xes que forçosament (per 
la contaminació) s’ha de 
produir i milloraria molt la 
mobilitat de gran part de la 
Diagonal.

Evidentment, els estudis 
parteixen d’una reducció 
del trànsit que alguna gent 
no vol admetre, però que és 
del tot inevitable si volem 
viure en una ciutat míni-
mament saludable. Hi ha 

moltes ciutats, a Europa i al 
món, que estan fent aques-
ta reconversió (posar trans-
port públic al mateix temps 
que es redueix l’espai dels 
cotxes) i que demostren 
que sí que es pot fer i que 
és un bé general. 

Les dades són molt clares

També es va fer la compa-
ració amb dues alternati-
ves: no fer res a la Diagonal 
(seguir amb la contamina-
ció, amb busos molt inefi-
cients, etc.) o posar grans 
autobusos elèctrics (alter-
nativa que algun grup de 
l’oposició defensa ara). 
Les dades són molt cla-
res: l’autobús requereix 
menys inversió inicial, pe-
rò la seva menor capacitat 
de viatgers (vegeu gràfic), 
menor capacitat comercial 
(bus 12 km/h, tramvia 18 
km/h), la seva molt me-
nor capacitat de crear nous 
usuaris (només la unió de 
Trambaix i Trambesòs en 
crearia uns 80.000) i el 
considerable diferencial en 
el cost per passatger (bus 
1,4 € , tramvia unit 0,75 
€) fan que, a la llarga, si-
gui molt millor la unió dels 
tramvies.

La inversió inicial de la 
connexió del tramvia (en-
tre 100 i 110 milions) se-

ria molt més rendible, 
també ambientalment, 
perquè possibilitaria un 
canvi a una mobilitat molt 
més sostenible, amb bas-
tants menys cotxes. Hi ha 
més dades a: http://trans-
portpublic.org/images/
pdf/20151126-tramvia-di-
agonal-resum.pdf .

També se’ns va informar 
que les noves possibilitats 
tècniques (es faria sense 
catenària en el tros de la 
connexió), polítiques (la 

majoria de partits porta-
va el tramvia al programa 
electoral: BComú, PSC, 
ERC i CUP; i ja està clar 
que la gestió de tot el tram-
via passarà a ser pública 
quan acabi l’actual con-
cessió l’any 2031) i eco-
nòmiques (l’Ajuntament 
ja té previst avançar els 
diners i després recuperar-
los progressivament) fan 
que cada vegada sigui més 
evident que el tramvia és 
el que més interessa a una 
majoria aclaparadora de 

veïns i veïnes de tota l’àrea 
metropolitana.

Encara hi ha algunes mi-
nories “selectes” (Círculo 
Ecuestre, etc.) que prefe-
reixen que per la Diagonal 
hi passin sobretot cotxes, 
però creiem que la majoria 
cada vegada ho tenim més 
clar: el tramvia per la Dia-
gonal és el millor per a les 
persones i per al medi am-
bient. A veure si es fa reali-
tat ben aviat... i començant 
per Glòries si pot ser! 

Aquí es veu la secció d’una de les possibilitats de fer passar el tramvia
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TURISME I HABITATGE

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

Hi ha emergència social respecte de l’habitatge?

E
l dia 22 de març, tant 
a títol individual com 
en representació 

d’entitats i col·lectius del 
barri, una cinquantena de 
veïnes i veïns preocupades 
per la situació de l’habitat-
ge i pels efectes de l’espe-
culació immobiliària i la 
invasió turística al nostre 
barri vam constituir l’Ob-
servatori d’Habitatge i Tu-
risme del Clot-Camp de 
l’Arpa.

Volem conèixer com està 
afectant aquesta situació al 
nostre entorn més proper. 
Volem fer xarxa veïnal i 
ajudar-nos mútuament. Vo-
lem denunciar les situacions 
d’abús. Per això necessitem:

«Artículo 47 de la Constitu-
ción española

T odos los españoles tie-
nen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públi-
cos promoverán las condicio-
nes necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, 
regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el inte-
rés general para impedir la 
especulación. La comunidad 
participará en las plusvalías 
que genere la acción urbanís-
tica de los entes públicos.»

Segons es desprèn de la 
carta magna, el dret a l’ha-
bitatge està garantit i a més 
són els poders públics els 
que l’han de defensar amb 
les lleis pertinents. Anem a 
comprovar-ho.

A Barcelona, el parc d’habi-
tatge públic és només un 1,5 
% del parc d’habitatge total, 
és a dir, una situació total-
ment residual, sobretot si 
la comparem amb la de ciu-
tats com París (17%), Lon-
dres (23%), Berlín (30%) o 
Amsterdam (48%).

• Identificar, amb mapes del 
barri, els llocs on estan si-
tuats els allotjaments d’ús 
turístic (hotels, hostals, 
albergs...), els habitatges 
d’ús turístic, els edificis 
sencers venuts o en ven-
da (buits o no), els edificis 
sencers destinats al llo-
guer, les agències immobi-
liàries...

• Fer de radars per detec-
tar tant anomalies en les 
identificacions anteriors 
(per exemple, habitatges 
d’ús turístic il·legals) com 
veïnat en situació crítica 
i desnonaments, ja sigui 
per manca de pagament, 
ja sigui dels anomenats 
“desnonaments invisi-

bles”, que són aquells en 
què la proposta d’un nou 
contracte suposa tal in-
crement de la renda que 
s’està expulsant a la in-
quilina.

• Donar orientació legal i ge-
nerar mecanismes d’ajuda 
mútua al veïnat en situació 
de conflicte i desprotecció. 

• Difondre entre el veïnat to-
ta la informació rellevant. 
Dos dissabtes al matí hem 
posat taules a la plaça del 
Mercat per difondre l’Ob-
servatori. També s’ha fet 
una assemblea de presen-
tació de l’Observatori, el 
14 de juny, a la mateixa 
plaça del Mercat.

• Mobilitzar-nos davant de 
les agressions que podem 
patir, tant a nivell de barri 
com de ciutat. 

Creiem que qui millor co-
neix els problemes i les ne-
cessitats del barri som els 
veïns i les veïnes. Conèixer-
nos és el primer pas per po-
der col·laborar, fer sentir la 
nostra veu i defensar el barri 
que volem.
 
Si tens el contracte de llo-
guer pendent de renovació, 
si les inquilines d’un pis de 
l’escala canvien i sospites 
que és un pis turístic, si hi ha 
hagut un canvi de propietat 
a l’edifici on vius de lloguer, 
si estàs pendent d’un desno-

nament o, simplement, estàs 
preocupada per la situació 
de l’habitatge i el turisme al 
barri, contacta amb nosal-
tres a habitatgeiturismec-
ca@gmail.com.

També et pots apropar a al-
guna de les entitats que for-
men part de l’Observatori:

• APJ El Tramvia de Foc: c. 
Clot, 73.

• Associació de Veïnes i Ve-
ïns del Clot-Camp de l’Ar-
pa: c. Sibèlius, 3.

• Ateneu La Zitzània: c. 
Muntanya, 96.

• L’Anònima: c. Coronel San-
feliu, 12. 

Observatori d’Habitatge i Turis-
me del Clot-Camp de l’Arpa

No cal dir que és essencial 
tenir una quantitat signi-
ficativa d’habitatge de llo-
guer públic, a un preu ade-
quat als diferents nivells 
d’ingressos dels ciutadans, 
per assegurar allò que diu 
«el artículo 47» i per pres-
sionar a la baixa les rendes 
de lloguer lliures (o sigui, 
les que són d’empreses i 
particulars).

La Ley de Arrendamientos 
Urbanos, modificada por la 
Ley 4/2013, de 4 de junio, 
de medidas de flexibilizaci-
ón y fomento del mercado 
del alquiler de viviendas va 
fer, entre d’altres barbari-
tats, que la durada mínima 
dels contractes de lloguer 
hagi passat de cinc a tres 
anys i que el contracte no 
es renovi en el cas que l’ar-
rendador notifiqui amb 
una antelació mínima de 
30 dies la seva voluntat de 
no fer-ho.

Això, a la pràctica, per 
als 44.000 contractes que 
es preveu que finalitzin 
aquest any a Barcelona, 
significarà que, o bé se’ls 
faci una pròrroga amaga-

da amb un contracte nou, 
amb increments abusius —
que ells anomenen “valor 
de mercat”— de centenars 
d’euros i unes minutes co-
brades per les agències 
immobiliàries que poden 
superar amb escreix una 
mensualitat, o bé es pro-
dueixi un desnonament 
invisible, degut al fet que 
els inquilins no poden fer 
front als increments o als 
imports que han de pagar 
per fer el contracte (mi-
nuta de l’API, fiança, dipò-
sit...) i són expulsats dels 
barris on resideixen.

L’increment desmesurat 
del preu del lloguer té di-
versos motius. D’una ban-
da, grans inversors com-
pren edificis sencers, amb 
inquilins (ells en diuen 
“bichos”) o sense, per be-
neficiar-se de grans plusvà-
lues especulatives mitjan-
çant vendes ràpides, com 
si fossin accions, o bé per 
dedicar-los a apartaments 
de luxe. D’altra banda, la 
utilització d’habitatges re-
sidencials per a ús turístic 
—els anomenats HUT— 
tant legals (321, que supo-

sen 1.684 places, al nostre 
barri) com il·legals (es cal-
cula que com a mínim són 
la mateixa quantitat que 
els legals) té dos efectes 
perniciosos: baixa l’oferta 
d’habitatges i, com que la 
rendibilitat és superior, es 
pressiona a l’alça els llo-
guers.

Resumint: els preus dels 
lloguers pugen perquè la 
dedicació a altres usos, 
diferents del d’habitatge, 
és molt alta. A més, estan 
patint un fort procés es-
peculatiu induït pels grans 
propietaris de finques i in-
versors, que modifiquen 
les condicions dels habi-
tatges per multiplicar-ne 
el valor i posar-los en cir-
culació en els mercats glo-
balitzats, amb la qual cosa 
desapareix el concepte 
d’habitatge com a dret so-
cial fonamental de la ciuta-
dania i es converteix en un 
valor financer més.

El que s’ofereix no és un 
habitatge, sinó un produc-
te d’inversió, mentre que 
el jovent té cada vegada 
més dificultats per eman-

cipar-se i moltes famílies 
han de marxar dels seus 
barris de tota la vida.

Per acabar, i per ajudar-
nos a respondre la pregun-
ta del títol de l’article, al-
gunes dades relacionades: 
el preu mitjà de lloguer a 
Barcelona s’ha incremen-
tat en un 17% del 2014 al 
2016 (d’una renda mitjana 
de lloguer de 680€ al 2014 
s’ha passat a 800€ al 2016) 
i un de cada tres barcelo-
nins percep menys de 843€ 
al mes.

Nosaltres som dels que 
responem que SÍ, HI HA 
EMERGÈNCIA HABITA-
CIONAL. I per això ani-
mem el veïnat a organit-
zar-se per defensar el dret 
a l’habitatge per a tothom 
davant dels poders públics 
i privats que ho impedei-
xin, participant i poten-
ciant les iniciatives que 
s’estan duent a terme tant 
al barri, amb l’Observatori 
d’Habitatge i Turisme del 
Clot-Camp de l’Arpa, com 
a nivell de tota la ciutat, 
amb el Sindicat de Lloga-
ters, entre d’altres. 
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L
a Plataforma Clot-Camp de 
l’Arpa pel Referèndum (C-
CAxR), de la qual forma part 

“la soci”, va fer la seva presentació 
el 4 de març. Per Sant Jordi, va orga-
nitzar un referèndum a la plaça del 
Mercat per decidir si el drac de la 
llegenda s’havia de salvar o no. La 
participació de la gent va ser entu-
siasta (es van acabar les paperetes) 
i es va veure que hi ha moltes ganes 
de decidir les coses democràtica-
ment, votant en llibertat. El resultat 
va ser aclaparadorament majoritari 
a favor de salvar el drac i, com que 
el resultat és vinculant, canviarem 
la seva història i la llegenda.

Fa molt poc que s’ha conegut la 
data i la pregunta del referèndum 
de debò, del que ha de decidir de-
mocràticament el futur de la re-
lació entre Catalunya i l’Estat es-
panyol. La tasca de la Plataforma 
C-CAxR, que engloba sensibilitats 
i opcions diverses, en aquest cas 
serà fomentar la participació de 
totes les opcions, contribuir a un 
debat democràtic i amb garanties, 
ajudar a aconseguir que sigui vin-
culant, etc. 

Si ens voleu conèixer o afegir-vos 
a aquestes tasques, busqueu-nos 
a Internet, Facebook i Twitter: 
ClotDecideix. Tots i totes hem de 
col·laborar per tal que la voluntat 
democràtica del poble (en aquest 
assumpte i en d’altres d’impor-
tants) prevalgui davant dels que 
només es volen imposar, sense dia-
logar, i pretenen sotmetre de forma 
autoritària la voluntat popular als 
seus interessos. És de justícia que 
ens en sortim però hi haurem de 
treballar de valent. Som-hi! 

Referèndum és dret a decidir. És democràcia. Participem-hi!

NOTÍCIES SOCI 

 El poble, el barri, va votar i va decidir salvar el drac.

Votar en llibertat és democràcia. No deixar votar és dictadura.

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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E
l 15 de juny va sortir escolli-
da la nova junta de l’AVV que 
veieu a la fotografia. Ha estat 

una candidatura “sense rival” i, 
per tant, ha estat la millor opció de 
les possibles. Som bastants, però 
la feina que se’ns gira és immen-
sa i segur que no podrem gestio-
nar-la bé si no comptem amb la 
col·laboració de sòcies i socis, de 
veïns i veïnes... de tothom que es-
tima el barri i vol que sigui millor, 
més just, amb més qualitat de vida, 
amb vida col·lectiva.

Si voleu, podeu venir el dijous 
20 de juliol a 2/4 de 8 de la tarda 
(19.30 h) a parlar amb la nova jun-

L
a queixa i la por són gratuïtes. Ambdues poden ser espontànies 
o meditades, però són contraposades. La por ens bloqueja i ens 
paralitza per poder formular la queixa.

Ja sabem que els maltractadors utilitzen la por per fer callar les seves 
víctimes innocents. L’única forma de sortir d’aquesta espiral d’agressi-
ons és la denúncia, l’expressió o comunicació dels fets.

Les associacions, les entitats, les sindicatures de greuges, les Adminis-
tracions, els cossos de seguretat... hi són per fer les seves funcions de 
protecció davant d’aquests abusos, ja siguin comesos per altres perso-
nes, per empreses o per les Administracions públiques.

La por paralitza les persones i, per aquest motiu, no denuncien. Això 
comporta més abusos, abusos continuats i sense limitacions, abusos 
amb impunitat. La denúncia és l’única forma d’aturar-los.

Davant dels abusos, convé que busquem ajuda per formular una queixa 
formal i, encara millor, una queixa organitzada. La queixa organitzada 
és productiva. 

Ja tenim nova junta. Vols venir a 
conèixer-la i parlar-hi el 20 de juliol?

No al maltractament a la nostra Gent Gran

La queixa és sana

NOTÍCIES SOCI 

E
ls familiars de les cinc resi-
dències públiques gestiona-
des per UTE INGESAN-AS-

PROSEAT (Constructora OHL), 
en les quals hi ha ingressades 
494 persones grans, denunciem 
el MALTRACTAMENT que estan 
rebent els nostres familiars.

Des que l’adjudicació de la gestió 
de les residències es va fer efec-
tiva l’any 2016, s’està produint 
un deteriorament de l’atenció 
als nostres familiars. Pràctica-
ment la totalitat dels residents 
necessiten ajuda per a totes les 
activitats quotidianes. Els que 
tenen incontinència cal rentar-
los i canviar-los en més d’una 
ocasió al llarg del dia, ja que el 
contrari suposaria un atemptat a 
la seva dignitat. Els gerocultors, 
a més, han de donar el menjar a 
un elevat nombre de residents, 
que són incapaços de fer-ho per 
ells mateixos. La reducció de 
plantilla i el nul manteniment 
de les instal·lacions té una inci-
dència importantíssima en les 
condicions de vida dels nostres 
familiars.

Aquests fets els venim denunci-
ant des del novembre del 2016, 
sense que fins al dia d’avui s’hagi 
revertit la situació. Durant aquest 
període de temps un percentatge 
dels residents ha mort i no podrà 
veure restituïda la seva dignitat.

Per tot això, hem decidit traslla-
dar la nostra protesta davant la 
mateixa porta de la Generalitat el 
proper dia 15 de juny i romandre 
durant 12 hores recollint signatu-
res de suport a la nostra denúncia 
i a favor d’una vida digna per a la 
nostra gent gran.

No és tolerable que la Generalitat 
NO impedeixi que l’empresa SE-
GUEIXI FENT NEGOCI AMB LA 
GENT GRAN.

Coordinadora de Familiars Cinc 
Residències: Mossèn Vidal i Au-
nós, Bon Pastor, Alchemika, Ber-
tran i Oriola, El Molí.

Suports: Plataforma SOS Gent Gran 
Barcelona - Viure amb dignitat.
Federació d’Associacions de Veï-
nes i Veïns de Barcelona (FAVB).

ta del que vulgueu: quin projecte 
creieu que s’hauria de tirar enda-
vant, com es podria aprofitar més 
el local, com podríem implicar 
més gent en la millora del barri, 
com treure més profit de les xar-
xes socials, etc.

Si, a més, voleu quedar-vos a par-
tir de les 9 al sopar col·lectiu com-
partit, podeu fer-ho lliurement 
aportant alguna cosa de menjar i 
de beguda (fresca, que segur que 
farà força calor!), que ens repar-
tirem “com a bons germans i ger-
manes”. Segur que serà un final de 
curs agradable i interessant. No hi 
falteu! 

L
a Verónica i l’Eliseo somriuen. Ja fa mesos que han deixat de 
reviure el malson del desnonament, les anades i vingudes dels 
jutjats, les fotos, el judici...

Des d’aquí volen agrair a tot el veïnat del Clot i de més enllà que els fes-
sin costat, que els donessin suport, que es mullessin per ells... Agraeixen 
sobretot el compromís d’uns veïns molt especials, com són l’Àngel, el Joa-
quim i el Xavi. A ells els ha sortit una mica cara l’experiència de defensar 
els seus amics, però no es penedeixen de res; és més, ho tornarien a fer. 

Recordeu la Verónica i l’Eliseo?

12 HORES CONCENTRATS
Lloc: davant de la Generalitat (plaça de Sant Jaume)
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ALCHEMIKA

A
l Butlletí de l’octubre 
passat ens felicitàvem 
que, per fi, la residèn-

cia i -centre de dia per a la 
gent gran Alchemika funci-
onava i, també, que havíem 
aconseguit que la meitat de 
les places fossin “de pro-
ximitat”. Pel que hem vist, 
més o menys una quarta 
part de les places han sigut 
per a persones del nostre 
barri, la resta “de proximi-
tat” per al districte de Sant 
Andreu (que està a tocar i 
no té tampoc cap residència 
pública en aquesta zona) i 
la resta per a casos d’emer-
gència de Serveis Socials i 
diverses fundacions.

Passats set mesos, el ba-
lanç no és gaire positiu. En 
aquest temps s’han produït 
múltiples incidències que 
han portat aels familiars 
dels residents, juntament 
amb les AAVV, a comuni-
car aquestes incidències 
tant per escrit com ver-
balment a la direcció del 
centre, així com a presen-
tar diverses denúncies col-
lectives a la Conselleria 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies, responsable de la 
residència.

Bàsicament, i solament per 
citar els casos més impor-

La gestió privada fins ara és un desastre. Volem gestió 
pública, de qualitat i participativa

tants i urgents, les incidèn-
cies es refereixen a la falta 
d’una atenció digna la nos-
tra gent gran, per insufici-
ència del personal assignat a 
l’atenció directa, etc. De to-
tes les comunicacions refe-
rides anteriorment, algunes 
encara no han tingut res-
posta, i les que sí que l’han 
rebuda ho han fet sempre 
amb bones paraules però 
amb poca voluntat de po-
sar-hi solució, sobretot si ai-
xò comporta un major cost 
econòmic.

 Cal tenir en compte que 
l’anterior Govern de la Ge-
neralitat no va fer cas de 
les reiterades reivindicaci-
ons de l’AVV i va concedir 
la gestió del centre al pro-
veïdor UTE INGESAN AS-
PROSEAT (Grup OHL ), 
que és, evidentment, una 
societat amb ànim de lu-
cre. Aquesta empresa va 
fer una reducció en l’ofer-
ta d’un 14 % sobre el preu 
base, el qual s’ha demostrat 
que ja era d’entrada del tot 
insuficient. És molt difícil, 
per no dir impossible, que 
així les coses vagin bé. I, en 
aquest cas, “les “coses” no 
són bolígrafs que no pinten 
bé, sinó el bon tracte o mal 
tracte de les persones més 
grans i vulnerables.

Paciència, paciència... No 
podem tenir més paciència 
amb això

Els primers mesos les co-
ses no anaven gens bé però 
es demanava paciència (als 
familiars, a l’AVV) perquè 
“posar en marxa un centre 
nou amb gent nova costa 
molt”., però, es va veure que 
algunes coses encara empit-
joraven més i que es redu-
ïa personal (quan el que hi 
havia ja era insuficient). Les 
queixes van anar a més, es 
van fer algunes denuúncies, 
i al final (tard) la Generali-
tat hi va intervenir. Tot ple-
gat ha fet que a l’abril hi hagi 
hagut un canvi en la direc-
ció del centre i que alguna 
cosa hagi millorat una mica, 
però la situació, ara per ara, 
està lluny de ser acceptable.

Com a conseqüència de tot 
això, fa un parell de mesos 
ens hem unit en una coor-
dinadora amb les cinc resi-
dències que UTE INGESAN 
ASPROSEAT va aconseguir 
guanyar en els concursos de 
l’any passat. Davant els pro-
blemes comuns, volem fer 
força suficient per revertir la 
situació.

La coordinadora i lAVV. 
hem tingut dues reunions 

amb la Conselleria de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies. 
En l’última ens van infor-
mar de la trobada que havi-
en tingut amb la direcció d’ 
UTE INGESAN ASPROSE-
AT, en què sembla que l’em-
presa s’ha es va comprome-
tre verbalment a recuperar 
el personal d’atenció directa 
que va reduir en totes les 
residències a l’inici de l’any. 
Aquesta reducció es va pro-
duir just després que signes-
sin la pròrroga per a l’exer-
cici 2017.

Nosaltres, com a coordina-
dora, hem plantejat que la 
millor alternativa per a les 
cinc residències gestionades 
per UTE INGESAN ASPRO-
SEAT es és que la Genaerali-
tat les gestioni directament, 
o bé que es convoqui un nou 

concurs per al 2018 (ja que 
la pròrroga finalitza el 31 
de desembre del 2017) pe-
rò amb ràtios que garantei-
xin una atenció de qualitat 
(i sense cap maltractament 
(-n’hi ha hagut casos-), es-
tabilitat i suficiència de les 
plantilles, atenció sanitària 
pública i una gestió trans-
parent i participativa. De 
moment la Generalitat s’es-
tà resistint a permetre que 
l’AVV i la Federació d’Enti-
tats formem part del consell 
de participació del centre 
d’Alchemika, malgrat que 
això ja s’havia acordat i con-
sensuat. Esperem que ho so-
lucionin aviat,; si no,ó “ja en 
parlarem”.

No pararem fins que la gent 
gran i vulnerable rebi el tracte 
que es mereix

Ja sabeu que reivindicàvem 
la gestió pública d’Alchemi-
ka. Per desgràcia, fins ara, 
l’experiència ens està de-
mostrant que, efectivament, 
la gestió privada no és mi-
llor sinó pitjor. Sigui com 
sigui, amb un tipus de gestió 
o un altre, no acceptarem 
que, per retallades o interes-
sos de qui sigui, la gent gran 
més vulnerable no tingui 
una atenció de qualitat i hu-
mana. Els familiars, l’AVV, 
el barri, ... no pararem fins 
aconseguir que totes les per-
sones usuàries rebin el trac-
te que es mereixen. 

La Generalitat ha deixat passar massa mesos sense intervenir-hi.

6 de juliol, a les 8 de la tarda: Assemblea informativa davant la residència
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RACÓ VEÏNS I VEÏNES

P
assejant pel barri veus 
que hi ha una minoria 
que “va a la seva” i ens 

perjudica a tots. N’hi ha força 
exemples, però m’agradaria 
que publiquéssiu aquest pa-
rell de fotografies que vaig fer 
perquè són molt il·lustratives.

En el primer cas, vaig “al-
lucinar” quan vaig veure 
que un “senyor” passejava 
tranquil·lament el seu gos 
pel mig de la vegetació! S’ha 
d’exigir a tothom que té un 
gos que el porti a passejar 
allà on està permès i de la 
manera com està permès i, 
si no, que no en tinguin. 

En el segon cas, es veu que 
hi ha alguna persona tan 
miserable com per arran-
car plantes que són de tots 
i beneficien tothom (cívics 
i incívics) per emportar-se-
les a casa. Suposo que la idea 
deu ser “això per a mi i els 
altres que es fotin”.

Realment, els incívics són 
pocs però es fan notar. Espe-
ro que aquest escrit serveixi 
perquè reflexionin. 

M.C.L.

Una mica més de civisme, si us plau

El tresor més valuós del món.
L’or, no! Els diamants, no! I doncs?
Perles... Surten dels ulls galta avall
rodant, baixant, silencioses.
Si ho entens...

El tresor més valuós que tens
perles foses, que no hi són!
Per tu, el tresor més gran del món
no el podràs mai agafar 
amb mocador.
La perla l’anirà mullant,
no ho entens!

És per tu que està plorant.
No veus que t’estima tant!
Veu que no hi pot fer res
perquè et puguis trobar bé.
És quan surt aquell tresor,
són llàgrimes d’aquells ulls
i que són més valuoses
que tots els diamants i or del món.

Escrit per a tu, és ben teu,
el podries compartir
amb tots els ulls que tenen perles,
un tresor més gran que l’or.

Siset Narcís Aragall, 2017

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

Com s’escriu un correu electrò-
nic eficaç? Per què el WhatsApp 
provoca tants malentesos? Com 
han de comunicar les empreses? 
I les institucions? Com es redac-
ta un text a Facebook i Twitter? 
Com es transforma una notícia 
negativa en positiva? Podem 
millorar la nostra comunicació 
sentimental? Sabries presentar-
te en 60 segons? Quines tècni-
ques periodístiques podem apli-
car a la nostra vida quotidiana?

El periodista i professor Alfred 
Picó, amb anys d’experiència en 
el món comunicatiu, explica per 
primera vegada 100 idees per 
millorar la nostra comunicació 
(personal i professional).

El llibre és un treball rigorós, in-
novador, sense precedents i de 
rabiosa actualitat; i només té un 
objectiu: ajudar-te. 

La vida és una comèdia escri-
ta per un sàdic, ens diu Woody 
Allen a la seva nova pel·lícula, Ca-
fé Society. Bobby Dorfman és un 
jove de família humil que arriba 
a Los Angeles amb la intenció de 
treballar a la indústria de l’entre-
teniment aprofitant els contac-
tes del seu oncle, Phil, un agent 
d’estrelles de cinema. Triangles 
sentimentals, infidelitats, desen-
ganys amorosos, retrobaments 
atzarosos; elements recurrents 
d’Allen que es troben en aquesta 
crònica sentimental que arren-
ca com una comèdia romàntica 
d’embolics amorosos i es torna 
una història agredolça, melan-
còlica, un retrat trist de l’ànima 
humana i de les contradiccions 
del desig. El film és també una 
mirada nostàlgica al Hollywood 
clàssic, aquesta fàbrica de som-
nis on va créixer Woody Allen 
i que li va influir enormement. 
Per transmetre aquesta nostàlgia, 
Allen s’ha recolzat en la tasca de 
Vittorio Storaro, un dels millors 
directors de fotografia del cine-
ma modern, i en les excel·lents 
interpretacions dels dos princi-
pals intèrprets, Jesse Eisenberg i 
Kristen Stewart. Café Society és 
una obra bella i trista, alhora; una 
història sobre la insatisfactòria 
distància que hi ha entre el que 
volem i el que tenim. 

Picó, Alfred. 
100 idees per ser un gran comunicador: 

a la recerca dels missatges 
(pràcticament) perfectes. 
Valls: Cossetània, 2016.

Woody Allen. 
Café Society. 
EUA, 2016.

L
’historiador Josep Freixa i Giralt 
fa menció de l’Ateneu Obrer Mar-
tinenc a Història de Sant Martí de 

Provençals. Hi explica que un grup de 
treballadors del barri el varen fundar 
l’any 1900. La seva finalitat era crear 
escoles per a fills d’obrers i organitzar 
actes per a la instrucció i l’esbarjo dels 
socis i llurs famílies.

Un dels fundadors va ser el meu avi, 
Ignasi Barril Llopis, i el seu germà Ra-
mon. El primer local el varen tenir en 
un pis al carrer Concòrdia i varen re-
unir-hi un nombrós grup de socis de 
classe obrera. En fer-se petit el local, 
es van traslladar a unes naus al carrer 
Besalú, 14-20, on es va construir una 
nova entitat. Allà va haver-hi escoles 
per a nois i noies, i també diverses sec-
cions, com ara biblioteca, teatre, penya 
de trapezi, grup de dones treballado-
res, esperanto, fotografia amb labora-
tori de revelatge, centre excursionista, 
gimnàs, colònies d’estiu, sala d’actes i 
bar. S’hi editava una revista mensual 
que es deia Minerva.

Durant la guerra civil va tenir-hi una 
presència molt activa el POUM. Molts 
dels associats pertanyien a aquest par-
tit polític; entre ells, el meu pare, Mari-

Sobre l’Ateneu Obrer Martinenc 
ano Barril Gracia. Durant l’any 1936 es 
va homenatjar un soci que havia caigut 
combatent al front de Terol.

En finalitzar la guerra civil, l’any 1939, 
va ser ocupat per Falange Española i hi 
van instal·lar l’Hogar Baleares. Posteri-
orment, la Falange el va vendre al cine 
Ducal. Molts anys més tard, el va com-
prar una immobiliària, que va cons-
truir els pisos que hi ha en l’actualitat.

Durant els anys seixanta i setanta, un 
grup d’antics socis i propietaris va in-
tentar recuperar-ne la propietat. Es 
van presentar documents que ho acre-
ditaven, però el governador civil va 
dir que allò era “botín de guerra” i que 
s’oblidessin del tema o “los metía en la 
Modelo”. Aquí es van acabar les reivin-
dicacions.

En l’actualitat estic intentant recons-
truir la història d’aquest ateneu. Vaig 
prometre al meu pare que ho faria i 
vull reivindicar el seu llegat històric i 
retre homenatge a totes les dones i els 
homes que, fent cultura, van escriure 
una pàgina de la història del nostre es-

timat barri. 

Joan Barril Prades,
 juny del 2017

Benvolguda associació de veïns i veïnes,

Us volem agrair de tot cor el vostre suport i solidaritat davant del pati-
ment per les emissions sonores que hem sofert.

El dia 24 de març de 2014 van començar uns sorolls, vibracions 
i olors insuportables en les nostres llars de la planta principal de 
l’edifici. La intensitat era tal que vam fer la prova de posar un got 
ple d’aigua al terra i la vibració provocava que l’aigua vessés del got.

Vosaltres ens heu demostrat que no estem abandonats davant la in-
dolència municipal. Vau organitzar un acte reivindicatiu públic a la 
plaça del Mercat, heu fet de mediadors amb l’Ajuntament incompta-
bles vegades, ens heu donat suport, ens heu escoltat, ens heu acom-
panyat en visites de tècnics i sonometries, ens heu publicat tots els 
escrits de queixa que us hem fet arribar i molt més.

A dia 22 de febrer de 2017, finalment, podem descansar en els nos-
tres dormitoris sense sorolls. Per aquest motiu, DESPRÉS DE PATIR 
DURANT QUASI 3 ANYS, HEM RETIRAT LES PANCARTES DE LA 
FAÇANA DE L’EDIFICI DAVANT DEL MERCAT. No obstant això, l’ac-
tivitat comercial del forn obrador no està, a dia d’avui, insonoritzada i 
encara tenim soroll en altres parts de les nostres llars.

Esperem que no defalliu mai en la vostra lluita veïnal i que ens conti-
nueu donant suport fins que s’aconsegueixi la insonorització de l’acti-
vitat comercial dels baixos de l’edifici.

Barcelona, a 22 de febrer de 2017

Signat: H. E. La Presidenta de la Comunitat de Propietaris del carrer del 
Cabanyal núm. 2 de Barcelona
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