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D
avant la proposta de celebració del Referèndum 
de l’l d’octubre, la majoria parlamentària d’Es-
panya —formada pel PP, PSOE i C’s— va deixar 

clar que aquest seria il·legal, que no estava permès. En 
alguns casos, fins i tot van interpretar que estava clara-
ment prohibit per la Constitució espanyola.

El partits que formen la majoria parlamentària a 
Catalunya —JxSí i la CUP— van adduir, amb diver-
ses justificacions, que Catalunya tenia i té dret, fins 
i tot constitucionalment, a decidir en referèndum el 
seu Estatut, i que l’origen de l’actual conflicte és que 
el Tribunal Constitucional va denegar aquest dret. I, 
sent clarament una nació, van crear una legalitat ca-
talana per donar el marc jurídic català a la seva rea-
lització.

Llavors, el Referèndum ha estat legal o il·legal? Si 
per respondre a aquesta pregunta només tenim en 
compte la legalitat de l’Estat, creiem sincerament que 
va ser il·legal. Nosaltres, però, pensem que aquesta no 
és la pregunta adequada. La pregunta hauria de ser: el 
poble de Catalunya tenia dret a celebrar-lo?

Per respondre a aquesta pregunta s’han de tenir en 
compte diversos raonaments polítics que, d’una ban-
da, tenen a veure amb la lluita pels drets humans, in-

clòs el dret a l’autodeterminació i, d’altra, amb la di-
nàmica parlamentària catalana dels últims 18 mesos. 

La nostra opinió es centra en la lluita pels drets 
humans i dins d’aquest debat creiem molt important 
incorporar dos aspectes. El primer seria que la gran 
majoria de les millores en la vida de moltes persones 
es basen en un principi en il·legalitats. Posem-ne exem-
ples: el dret de vot de les dones, el dret de vot de mino-
ries ètniques en determinats països (per exemple, els 
Estats Units) i de majories en d’altres (per exemple, 
Sud-àfrica), el dret a l’avortament o el dret a una sexua-
litat diferent (per exemple, la legalització de l’homose-
xualitat, la generalització de drets, el dret al matrimoni 
i a l’adopció per part de parelles del mateix sexe). I cal 
no oblidar que drets bàsics laborals com l’edat mínima 
per treballar, la jornada laboral diària i setmanal o les 
vacances, així com l’accés a la sanitat, l’educació, l’ha-
bitatge, els subsidis i pensions, i tants i tants d’altres, 
van significar subvertir una legalitat vigent que la ma-
joria de les vegades no només no els contemplava sinó 
que també estava en contra de reconèixer-los.

Van ser lluites, mobilitzacions i desobediències 
d’una part molt important de les persones que forma-
ven aquests col·lectius, però que no eren totes i tots, 
sinó una majoria suficientment àmplia. La seva oposi-
ció a la legalitat vigent va fer que es generés una nova 
legalitat que sí que incorporava aquests drets.

El segon aspecte és que cal no oblidar que la cre-
ació de drets beneficia una part de la població però 
en perjudica una altra. Per exemple, la incorporació 

del vot de les dones va perjudicar aquelles persones 
que defensaven una societat patriarcal, de domini de 
l’home i submissió de la dona; el dret de vot de la po-
blació negra a Sud-àfrica va perjudicar el predomini de 
la minoria blanca, per posar exemples. Per això, el que 
ens hauríem de preguntar és a qui perjudica el dret a 
decidir a Catalunya. De ben segur que la resposta no és 
que perjudiqui a les classes populars.

Creiem fermament que la diferència entre una soci-
etat democràtica i una d’autoritària —encara que for-
malment sigui una democràcia— és la forma en què 
resol aquests conflictes: si ho fa generant diàleg des 
del començament i deixant decidir a la ciutadania, o si 
el que fa és utilitzar una violència repressiva basant-se 
en una legalitat vigent. Aquesta última via és aquella 
per la qual va optar el govern espanyol i a la qual ha 
donat suport la majoria parlamentària espanyola. I no 
volem afegir res més a totes les mostres d’estupor i de 
denúncia, ja que no ens queden paraules. 

Des de la fundació de l’AVV (moment en què ens 
vam adherir a l’Assemblea de Catalunya, que reclama-
va l’Estatut d’Autonomia “com a pas previ per a l’au-
todeterminació”), nosaltres hem reclamat aquest dret. 
Per això, ens vam adherir al Manifest de la Plataforma 
pel Referèndum del Clot-Camp de l’Arpa i hem par-
ticipat en la seva activitat durant tots aquests mesos. 
Ho hem fet sempre, però, sense adoptar cap tipus de 
posicionament respecte del sentit del vot, i sent fidels 
als nostres principis, que són comuns a una gran majo-
ria del teixit social a Catalunya: donar la veu al veïnat.
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És legal o il·legal? 
No, ÉS LEGÍTIM!
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PENSIONS

P
odem dir que comen-
ça un nou curs, però 
no un nou curs es-

colar, sinó un nou curs de 
lluita al carrer, de lluita pels 
nostres drets, per la sanitat 
i l’educació, per l’aplicació 
de la llei de dependència i 
per les pensions, tant les 
pensions actuals com futu-
res. Tant si som indepen-
dents d’Espanya com si no, 
els drets ens els haurem de 
guanyar al carrer.

A la Marea Pensionista 
ens hem proposat donar 
una empenta a aquesta 
lluita, ja que aquest Govern 
del PP segueix reduint any 
rere any el nostre poder 
adquisitiu. De fet, els pen-
sionistes actuals ja hem 
perdut un 8% del poder de 
compra i sembla que, enca-
ra que l’economia segueixi 
creixent a bon ritme, els 
pensionistes actuals i fu-
turs ho tenim molt fotut si 
no lluitem.

El passat dia 14 de setem-
bre la Coordinadora Esta-
tal es va reunir a Madrid 
per tal de programar el que 
serà amb tota probabilitat 
una tardor calenta. Hau-
rem de mesurar molt bé les 

Ara, més que mai, hem de defensar les pensions
nostres forces, ja que tenim 
les primeres actuacions 
programades per dur-les 
a terme de manera imme-
diata, mentre que d’altres 
no les podem programar 
encara perquè dependran 
de les agendes del Govern 
i del Parlament.

Un dels temes que abor-
darem aquest curs és el 
contacte amb tots els mo-
viments de dones de l’Es-
tat, ja que volem que s’afe-
geixin a la nostra lluita, 
que és sens dubte també la 
seva. En matèria de pensi-
ons tenim una diferència de 
gènere de prop d’un 40%, la 
qual cosa és un greu proble-
ma social i una veritable in-
justícia per a la meitat de la 
població del país.

Des de la Coordinadora 
Estatal farem una mobilit-
zació coordinada davant 
de les oficines de l’INSS 
de totes les capitals de pro-
víncia. També farem una 
jornada de denúncia dels 
plans de pensions privats 
a les seus centrals de les 
principals entitats finance-
res. A més, tenim previst 
pressionar tant com sigui 
possible per tal que es de-

bati la llei presentada al 
juliol al Parlament per En 
Marea i Units Podem.

Pel que fa a les mobilit-
zacions en forma de mar-
xes convocades por CCOO 
i UGT que van anar fins a 
Madrid en els primers dies 
d’octubre, la Coordinadora 
Estatal va donar llibertat 
als territoris perquè hi do-
nessin suport, sempre des 
de la independència dels 

nostres moviments. Aquí, 
a Catalunya, s’ha decidit no 
donar suport a les mobilit-
zacions d’aquests sindicats 
mentre no reconeguin l’er-
ror que van cometre en 
signar la reforma de les 
pensions de l’any 2011, ai-
xí com la seva participació 
o promoció dels plans de 
pensions d’empresa (PPE) 
i dels Plans de Pensions 
Privats (PPP). 

Recordeu que si no ens 
impliquem tots i totes en 
aquest tema no ens en 
sortirem.

Hi ha reunió  als 
locals de l’Associació 
de Veïnes i Veïns el 
primer i el segon 
dijous de cada mes 
de 10 a 12 hores.
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ALCHEMIKA

J
a fa més d’un any que 
la residència Alchemi-
ka va obrir les portes. 

En ser un començament 
des de zero, els usuaris i fa-
miliars van donar un temps 
de confiança a la UTE Inge-
san-Asproseat, procedent 
del món de la construcció, 
que va guanyar un concurs 
de la Generalitat en què es 
va prioritzar la part econò-
mica per davant de la qua-
litat de la cura a les perso-
nes. Això va portar l’AVV 
a fer convocatòries men-
suals en què es reunien els 
familiars i parlaven de les 
mancances que els usuaris 
anaven detectant.

Animats per l’AVV, les fa-
mílies van crear un grup de 
vocals, format per perso-
nes voluntàries, per parlar 
amb la direcció del centre 
sobre les queixes i proble-
mes, que es repetien en el 
temps i que no semblava 
que hi hagués voluntat de 
solucionar.

Al gener, la UTE va re-
duir encara més el nombre 
de persones encarregades 
de la cura dels residents. 
Aquest fet va coincidir 
amb queixes d’altres resi-
dències, gestionades tam-
bé per Ingesan-Asproseat, 
i va ser el moment que els 
representants de residents 
i familiars es van afegir al 
Consell de Participació del 
centre.

Aleshores es va crear la 
Coordinadora de les Cinc 
Residències (Alchemika, 

Lluitem per millorar el benestar dels usuaris 
de la residència Alchemika
Més d’un any després de l’obertura del centre públic, continua la lluita dels familiars per millorar la qualitat de 
vida de les persones residents

Bertran i Oriola, Bon Pas-
tor, El Molí, i Mossèn Vidal 
i Aunós). Per a aquest grup 
de familiars, això va supo-
sar moltes hores de reuni-
ons, tant amb la direcció 
del centre com amb la UTE, 
la Generalitat, la Síndica, 
l’Ajuntament central, re-
gidors de diversos partits 
i districtes, parlamentaris 
de diversos partits polítics, 
i la Plataforma SOS Gent 
Gran Barcelona Viure amb 
dignitat (impulsada per la 
FAVB), sempre oberts a qui 
donés solucions. 

Fruit de tota aquesta llui-
ta, el 13 de juliol del 2017 
es va aprovar la Moció 
149/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre la situ-
ació de les residències de 
gent gran. Com a conse-
qüència, la UTE Ingesan-
Asproseat no renovarà la 
gestió i l’actual durarà, 
com a màxim, fins al 31 
de desembre. S’està mirant 
que una altra empresa agafi 
la gestió ara, amb caràcter 
provisional, fins a la nova 
adjudicació, de manera que 
no calgui continuar amb 
Ingesan-Asproseat. Es farà 
un nou concurs, que es pu-
blicarà al mes de novembre, 
amb un plec de prescripci-
ons tècniques nou i —en 
principi— millor, ja que la 
Generalitat ha acceptat es-
coltar les aportacions de 
les famílies i altres sectors. 
L’aportació que més ha re-
marcat la Coordinadora 
és que no es premiï la part 

econòmica i sí, en canvi, 
la qualitat del servei humà 
que reben els usuaris.

La Generalitat està en 
contacte amb la Coordina-
dora i hi manté reunions. 
Insisteix que els familiars 
han d’exposar les seves 
queixes a la direcció del 
centre per escrit i recollir-
ne una còpia amb el segell 
d’entrega, o bé, si el cas és 
més greu, fer una denúncia 
directament a la Generali-
tat, amb indicació del dia i 
l’hora del fet i informes o 
proves fotogràfiques (no-
més del familiar, protegint 
sempre la intimitat de la 
resta de residents). Si es 

considera convenient, es 
pot informar els represen-
tants del Consell de Parti-
cipació del centre, per tal 
que en converses amb la 
direcció es faci un segui-
ment del tema.

En aquests moments, 
com a conseqüència de 
totes aquestes mobilitzaci-
ons, s’ha recuperat el per-
sonal que havien reduït, 
un reforç per al centre de 
dia, i en aquests moments 
hi ha un gerocultor en el 
torn de nit a cada planta. 
No és suficient, però és 
una millora.

Està previst que al co-
mençament del 2018 sur-

tin els resultats del concurs 
de les cinc residències.

L’AVV, la FAVB i la Coor-
dinadora de les Cinc Resi-
dències tenen com a tema 
pendent, en el qual inten-
sificaran les seves forces, 
tornar a les residències el 
servei dels CAP respec-
tius i aconseguir que dei-
xin d’estar gestionades 
per Mutuam, que fins ara 
s’ha demostrat que no es-
tà donant un bon servei als 
usuaris. Una altra mancan-
ça és l’absència d’un espai 
d’aparcament per a ambu-
làncies, que és molt neces-
sari per les característiques 
del centre. 

Hem d’aconseguir, entre tots i totes, que la nova empresa gestora ho faci molt més bé que Ingesan-Asproseat.
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Compartim i difonem el comunicat de la Federació d’Associacions per a la 
Defensa de la Sanitat Pública

Declaració de Marea Blanca de Catalunya sobre 
l’atenció domiciliària

D
avant la informació 
que el Comitè Execu-
tiu de la CEOE pretén 

iniciar una ofensiva en de-
fensa de la sanitat privada, 
fent un lobby per evitar que 
els governs progressistes re-
cuperin els centres sanitaris 
privatitzats finançats amb 
diners públics, denunciant 
els acords de col·laboració 
público-privada (CPP) per 
construir i gestionar amb di-
ners públics centres privats 
(Madrid, València, Galícia, 
Aragó, Castella i Lleó, Bale-
ars, etc.), des de la Federa-
ció d’Associacions per a la 
Defensa de la Sanitat Públi-
ca volem comunicar, sobre 
les línies generals definides 
per la CEOE, el següent:
1. Facilitar les asseguran-

ces privades amb rebai-

L
’atenció domiciliària 
(AD) és un servei que 
garanteix l’atenció 

continuada a totes aque-
lles persones que no poden 
accedir al centre de salut, 
en un moment de la seva 
vida. L’objectiu és propor-
cionar cures de qualitat 
allà on es troba el pacient.  
I és en el domicili d’aquestes 
persones, que no es poden 
traslladar al centre de salut 
o tenen dificultats per fer-
ho, on se soluciona la major 
part dels problemes que els 
afecten. Aquests poden ser 
per malaltia crònica o pro-
blemes de salut aguts, i tam-
bé per dificultats socials que 
afectin el pacient o la seva 
família. 

L’AD forma part de les 
tasques de l’equip d’atenció 
primària (EAP) i és una de 
les seves activitats priorità-
ries. Els professionals dels 
EAP, cada metgessa, infer-
mera o treballadora social, 
han tingut durant anys una 

SANITAT

relació amb els seus pacients 
que ha generat confiança i 
un profund coneixement 
de les seves necessitats in-
dividuals, familiars i socials. 
Per tant, són les qui estan en 
millor posició per acompa-
nyar i valorar les interven-
cions més adequades en els 
moments que les persones 
es troben malaltes, fràgils i 
dependents. L’atenció ha de 
seguir al pacient, reafirmant 
l’atenció al llarg de la vida 
per part dels seus professi-
onals de referència, carac-
terística fonamental d’una 
Atenció Primària de Salut 
(APS) forta i de qualitat.

De manera progressiva, 
en el marc de l’Institut Ca-
talà de Salut (Regió Sani-
tària Metropolitana Nord, 
Barcelona i altres), s’està 
implantant un model dife-
rent de fer l’atenció domici-
liària. Consisteix en equips 
de professionals específics 
que substitueixen els pro-
fessionals de referència 

quan les persones no es 
poden desplaçar al Centre 
d’Atenció Primària (CAP). 
També s’estan implantant 
nous equips d’atenció domi-
ciliària, anomenats Equips 
de Suport Integral a la Cro-
nicitat (ESIC), que s’en-
carregaran de certs malalts 
amb patologies concretes. 

Estem davant uns canvis 
que, sense haver demostrat 
millors resultats, suposa-
ran moltes pèrdues per als 
malalts i representen un 
pas més en la destrucció de 
l’APS. L’afebliment del pri-
mer nivell assistencial com-
porta un important risc per 
a la supervivència del Siste-
ma Públic de Salut, que no 
pot plantejar-se sense una 
APS forta. En la mesura que 
es creen noves unitats amb 
funcions parcials es trenca 
la relació de confiança entre 
els pacients i els seus profes-
sionals i s’obre la porta a una 
possible externalització del 
servei a proveïdors no ICS, 

amb ànim de lucre o sense. 
Marea Blanca reclama:
1. Que s’aturi la creació de 

nous subequips d’aten-
ció domiciliària dins dels 
EAP, que es reverteixin els 
que ja hi ha en marxa i que 
es destinin els recursos als 
equips d’atenció primària 
existents.

2. Que les metgesses, infer-
meres i treballadores so-
cials de referència es facin 
càrrec de l’atenció a do-
micili dels seus pacients. 
L’atenció longitudinal ha 
de formar part de la carte-
ra de serveis de l’equip.

3. Que s’estabilitzin les plan-
tilles dels EAP i es redu-
eixi sensiblement la pre-
carietat del seu personal, 
condicions per poder ofe-
rir atenció amb caràcter 
continuat i longitudinal.

4. Que es doti els EAP de 
personal i recursos sufici-
ents per fer totes les seves 
tasques, incloent-hi l’aten-
ció domiciliària, i que s’in-

centivi econòmicament la 
longitudinalitat. 

5. Que els professionals o 
equips que donin suport 
als EAP ho facin a petició 
d’aquests i de manera co-
ordinada amb ells.

6. Que es faciliti la formació 
dels professionals neces-
sària per a les tasques que 
han d’assumir i es dotin 
de mecanismes de suport 
d’altres serveis quan cal-
guin.

7. Que es recuperin el pres-
supost dels EAP i la do-
tació de professionals als 
nivells del 2010, anteriors 
a les retallades.
Animem la ciutadania a 

ser activa en la reclama-
ció dels seus drets i de la 
qualitat assistencial, i a de-
manar sempre de ser atesa 
per la «seva» metgessa, la 
«seva» infermera i la «se-
va» treballadora social. 

Barcelona, setembre 
del 2017

xes fiscals suposaria una 
descapitalització de la 
sanitat pública, que es fi-
nança amb els impostos 
que paguen tots els espa-
nyols, i un augment de la 
desigualtat, ja que només 
beneficiaria els sectors 
socials amb una capacitat 
econòmica més gran, que 
són els que es poden per-
metre el luxe de contrac-
tar pòlisses d’assegurança 
privades.

2. Defensar i potenciar l’ano-
menada “col·laboració pú-
blico-privada” per cons-
truir i gestionar centres 
sanitaris, amb l’argument 
que permetria estalviar 
recursos a les administra-
cions públiques, és una ab-
soluta fal·làcia. L’experièn-
cia nacional i internacional 

ha posat de manifest que 
aquestes “col·laboracions” 
multipliquen per més de 
set el cost real dels centres 
i serveis: els hospitals CPP 
de la Comunitat Valenci-
ana han estat una de les 
principals causes de l’en-
deutament brutal d’aques-
ta Comunitat, segons el 
Tribunal de Comptes, i el 
govern conservador del 
Regne Unit ha anunci-
at que renuncia a aquest 
model pels seus enormes 
sobrecostos. Aquests cen-
tres CPP tenen menys re-
cursos, concentren la seva 
activitat en les àrees de 
més gran benefici empre-
sarial i, d’altra banda, són 
un focus d’irregularitats i 
corrupció.

3. Fer un rànquing d’hos-

pitals en funció dels seus 
resultats seria un engany 
que només beneficiaria 
els centres privats, ja que 
aquests se centren en 
les activitats assistenci-
als més rendibles per als 
seus comptes de resultats, 
mentre que els hospitals 
públics han d’atendre to-
tes les patologies, especi-
alment les més costoses 
i complexes, per garantir 
l’atenció a la salut de tots 
els ciutadans.
Des de la FADSP avisem 

els professionals i els ciu-
tadans dels riscos d’aquesta 
ofensiva, prevista per una 
organització empresarial 
que busca defensar els inte-
ressos de les grans multina-
cionals, els fons d’inversió, 
els fons voltor i els bancs 

(la majoria estrangers) que 
s’estan apoderant de la sa-
nitat espanyola mitjançant 
la col·laboració público-
privada.

Fem una crida a totes les 
organitzacions socials, els 
sindicats, les organitzaci-
ons de professionals, els sa-
nitaris i els partits progres-
sistes perquè hi facin front, 
potenciant una àmplia ali-
ança social i professional 
que denunciï aquestes po-
lítiques privatitzadores, s’hi 
enfronti i garanteixi una 
sanitat pública de qualitat, 
amb cobertura universal i 
de gestió pública. 

Federació d’Associacions 
per a la Defensa 

de la Sanitat Pública
26 de juliol de 2017
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Glòries: Hem aconseguit dos passos 
endavant transcendentals

URBANISME

A
l Butlletí anterior ex-
plicàvem que estàvem 
reivindicant amb to-

tes les nostres forces que la 
nova licitació de les obres 
dels túnels ja inclogués tot 
el que quedava per fer-ne 
(un 40% aproximadament 
de la fase 1 i tota la fase 2). 
La nostra reivindicació te-
nia totes les lògiques pos-
sibles (econòmica, de com-
pliment del Compromís, 
de terminis, etc.), però era 
evident que les diferents 
postures polítiques i jurídi-
ques respecte de les obres, 
així com els elevats imports 
econòmics de què es tracta, 
dificultaven molt aconse-
guir un acord majoritari.

No ens han fallat. Anem 
endavant
L’assumpte era i és molt 
complex i l’import total 
dels túnels (recordem que, 
en total, pels túnels ja s’ha-
vien previst —i “pagat”— 
uns 170 milions) dificulta-
va enormement aconseguir 
els nous acords polítics 
necessaris per fer la nova 
licitació. Aquí ens hem de 
felicitar, perquè les inter-
vencions clares i fermes 
dels veïns i veïnes fetes a 
l’Audiència pública del 3 
de maig i les reclamacions 
constants i decidides de les 
quatre AVV de la zona han 
aconseguit el que alguns 
creien que era impossible: 
assegurar que es faran els 
túnels acordats (des de Cas-
tillejos-Padilla fins a Ram-
bla de Poblenou-Sant Joan 
de Malta) i que tinguem 
una bona part del parc ja en 
aquest mandat municipal. 
Així ho va aprovar l’Ajun-
tament per una majoria 
molt àmplia el passat 26 de 
setembre, i ara ja estan en 
marxa els tràmits adminis-
tratius necessaris.

A l’anterior Butlletí dema-

Reunió informativa: 22 de 
novembre, a les 19 h, al 
Centre Cultural La Farinera

Ara sí que es faran tots els túnels acordats i “pagats”.

Aquest mandat es farà la fase B i podria ser que es comencés la A.

nàvem a l’Alcaldessa i a la 
regidora d’Urbanisme que 
no ens fallessin en aquests 
assumptes tant transcen-
dentals per a Glòries. Ara 
podem dir que han com-
plert i que valorem molt 
aquestes decisions, perquè 
som perfectament consci-
ents de les seves comple-
xitats i dificultats. Fa anys 
que veiem que els com-
promisos de terminis no es 
compleixen ni de lluny, pe-
rò en cada mandat s’acon-
segueixen alguns passos 
endavant, transcendentals 
per fer que Glòries, d’aquí 
uns anys, sigui una àrea 
central de Barcelona amb 
una qualitat de vida digna 
per al veïnat. Si al mandat 
anterior aquests passos van 
ser l’enderroc del tortell vi-
ari i l’inici dels túnels, en 
aquest mandat seran l’ad-
judicació i l’inici d’obres 
de tots els trams de túnels, 
la construcció d’una part 
important del parc i tam-
bé l’aprovació de les mo-
dificacions urbanístiques 
que han de possibilitar els 
nous equipaments i els ha-
bitatges (socials i privats). 
Anem molt més a poc a poc 
del que es va acordar l’any 
2007, però anem decidida-
ment endavant.

Túnels: es reinicien les obres 
al mes de març
Ara mateix s’està tramitant 
el projecte refós dels túnels 
(fase 1 + fase 2) i al febrer 
s’adjudicaran les obres. En 
aquest cas, no les farà una 
sola empresa sinó cinc de 
diferents (cadascuna fa-
rà un sector de les obres) 
per evitar dependre total-
ment només d’una i per 
evitar baixes econòmiques 
exagerades o temeràries 
en l’adjudicació, que des-
prés ja hem vist que com-
porten greus problemes. 
Al final del març haurien 
de recomençar les obres 
i ja no s’haurien d’aturar 
fins a l’any 2021, quan els 
túnels haurien d’estar en 
funcionament totalment i 

la superfície també ben ur-
banitzada. Són quatre anys 
més d’obres que se’ns faran 
pesats, però el resultat fi-
nal haurà valgut la pena: un 
gran parc com n’hi ha pocs 
a la ciutat, una connexió 
veïnal i cívica Clot-Poble-
nou molt més fàcil i verda, 
menys contaminació, més 
transport públic i menys 
cotxes, etc. Aquests últims 
temes no estan del tot asse-
gurats, però ja tenim apro-
vades les bases perquè sigui 
molt més fàcil aconseguir-
ho. Ara mateix, però, estem 
centrats en mirar tècnica-
ment si els túnels es poden 
allargar uns metres més en 
direcció a Sant Joan de Mal-
ta i en procurar que la con-
taminació per gasos sigui 
menor i no concentrada.

Parc: una tercera part ja 
la tindrem feta al final del 
mandat
El mateix dia 26 de setem-
bre es va aprovar també 
que es facin durant aquest 
mandat les obres de la fase 
B del parc, el projecte del 
qual, com ja sabeu, s’ano-
mena Canòpia Urbana. Al 
gràfic podeu veure a quin 
sector correspon aquesta 
fase B, que es diu Clariana 
Canòpia. És tota la superfí-
cie lliure disponible actual-
ment (o que ho estarà molt 
properament, a la banda del 
carrer Independència), per 
sobre de la zona d’obres i 
circulació actuals i fins a la 
zona del Rec Comtal (fase 
D), que s’ha de fer més en-
davant. A la dreta queda el 
carrer Independència (del 
qual no es toca la calçada) 
i a l’esquerra, la zona fins 
al carrer Cartagena, que sí 
que s’inclou en aquesta fase 
B per fer-hi la part superior 
de la Rambla dels Encants, 
que ara es farà des de Con-
sell de Cent fins a la Diago-
nal, però que més endavant 
ha d’arribar fins al carrer 
Bolívia.

Dins de la fase que es fa-
rà ara (obres des de la pri-
mavera del 2018 fins a la 

primavera del 2019) s’hi 
inclou la gran clariana de 
gespa central del futur gran 
parc, dues zones de jocs 
infantils (gran i petita), 
l’espai joventut, l’àrea gran 
per a gossos, la part de la 
rambla que comentàvem i, 
evidentment, una part im-
portant de l’arbrat i la vege-
tació totals. Són unes 4,5 ha, 
una mica més de la tercera 
part de l’àrea total que es 
preveu que ocupi al final el 
Canòpia Urbana i que seria 
tot el que està marcat amb 
color en el gràfic que publi-
quem. Això encara trigarà 
bastants anys a completar-
se del tot, però la part de la 
Clariana ja la podrem gau-
dir a mitjan 2019 i ara ens 
hem de felicitar d’això. Fer 
aquesta part del parc costa-
rà uns 20 milions d’euros.

Aprofitem per destacar 
que la fase A del gràfic, que 
s’anomena Canòpia Tram-
via, també es podria co-
mençar a fer d’aquí un any 
o un any i mig si es desen-
calla políticament d’una ve-
gada la connexió del tram-
via per la Diagonal. Aquest 
tema, inclòs ja fa molts anys 
al Pla Director d’Infraes-
tructures i que les AVV ja 

reivindicàvem al compro-
mís per Glòries-2007, sa-
beu que està molt condi-
cionat per les dinàmiques 
partidistes i per les fortes 
resistències a reduir la pre-
sència del cotxe a la ciutat. 
Tothom diu que s’ha de fer, 
però sovint s’utilitza per 
fer oposició fàcil al govern 
municipal i això acaba po-
sant “pals a les rodes” a un 
projecte que veiem del tot 
necessari si volem una ciu-
tat amb menys contamina-
ció i més transport públic. 
Reclamem que es desen-
calli d’una vegada aquest 
assumpte amb una actitud 
responsable per part del go-
vern i l’oposició. En segui-
rem informant més a fons 
en propers butlletins.

Més informació el 22 de 
novembre i al proper Butlletí
El dimecres 22 de novem-
bre informarem amb més 
detall sobre aquests dos te-
mes i també sobre els equi-
paments previstos per al 
nostre barri en el Compro-
mís: residència i centre de 
dia per a gent gran a Gran 
Via-Independència, audito-
ri-cinema, etc. Us esperem 
el dia 22. 
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Remodelació del carrer Sant Joan de Malta: per fi!
URBANISME

F
a molts anys que l’AVV 
reivindica la remode-
lació del carrer Sant 

Joan de Malta perquè és 
un dels carrers que té les 
voreres en pitjors condici-
ons: molt estretes, amb el 
panot en mal estat, etc. De 
fet ja fa temps que havíem 
denunciat que no complia 
les normatives d’accessi-
bilitat i altres i, per tant, 
“estava fora de la llei”. In-
explicablement els últims 
regidors s’havien desentès 
del tema i els veïns del car-
rer tampoc insistien gaire 
en la necessària remodela-
ció (en part potser perquè 
eren conscients que repre-
sentaria eliminar les places 
d’aparcament).

Ja tenim l’avantprojecte
A principis de mandat vam 
posar la remodelació de 
Sant Joan de Malta com 
una prioritat del barri i, 
desprès d’insistir-hi, es va 
recollir en el Pla d’Actua-
ció del govern actual.

Abans de vacances ens 
van ensenyar l’avantpro-
jecte de remodelació, al 
qual corresponen les dues 
imatges que publiquem, 
qual sembla que ja s’havia 
comentat amb alguns co-
merciants. Com veieu, la 
idea general és fer un car-
rer de plataforma única 
amb arbrat a la banda Be-
sós i embornals al mig del 
carrer. Es fa de plataforma 
única i sense carril per a 
aparcaments (tot i que s’hi 

podrà parar momentània-
ment) per complir les nor-
matives d’accessibilitat i 
seguretat vigents. Per tant, 
el carrer podríem dir que 
serà “mig de vianants”: hi 
haurà prioritat per a via-
nants però hi podran pas-
sar cotxes i petits camions 
amb una velocitat màxima 
de 30 km/h.

Els arbres (un tipus de 
perera ornamental) aniran 
plantats al terra però amb 
jardineres que faran tam-
bé la funció de protecció 
de la vorera banda Besòs. 
A l’altra banda (Llobre-
gat) no hi haurà ni arbrat 
ni mobiliari urbà. El passat 
dia 5 d’octubre vam fer una 
reunió informativa pels ve-
ïns sobre l’avantprojecte 
i una de les peticions que 
es van plantejar va ser que 
es posessin pilons a aques-
ta banda, però sembla que 
ara no estarien dins de la 
normativa vigent. També 
es van plantejar altres sug-
geriments, com ara que els 
llums siguin estèticament 
més adients a l’entorn tra-
dicional del carrer, que la 
zona de circulació central 
no sigui també de llambor-
des sinó d’asfalt de color, 
que hi hagi més cadires, 
etc. Traslladarem aquests 
suggeriments al Districte i 
veurem quins poden incor-
porar-se i quins no. En tot 
cas, vam fer una bona valo-
ració de l’avantprojecte.

Com que el carrer es vol 
que sigui pacificat, sobre-

El carrer deixarà d’estar fora de normativa i tindrà prioritat per als vianants.

Ara es remodela des de Verneda fins a la Gran Via.

tot al voltant de l’Escola 
Casas, l’entrada de cotxes 
des del lateral de Gran Via 
es canviarà per un que fa-
ci 90 graus i tingui un gual 
per a vehicles que obligui a 
entrar al carrer a velocitat 
reduïda. En aquest sector 
proper a la Gran Via s’hi 
posaran més arbres, més 

cadires i una zona de càr-
rega i descàrrega a la banda 
del lateral.

A l’altra punta, tocant a 
Verneda, hem reivindicat 
que s’inclogui en la millora 
el petit solar municipal de 
forma triangular que cor-
respon a Verneda 12, que 
ara està abandonat i brut.

L’any que ve, les obres
El pressupost de les obres és 
de més d’un milió d’euros i 
el projecte definitiu es tin-
drà a principis del 2018. Les 
obres es començaran a mit-
jan l’any que ve i acabaran a 
la primavera del 2019. Per fi 
tindrem un carrer Sant Jo-
an de Malta digne! 
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REFERÈNDUM 1 D´OCTUBRE

E
l nostre barri ha estat present com el 
que més en la lluita pel referèndum 
d’autodeterminació, tant abans de 

l’11 de setembre com després, protestant 
per la repressió que hi va haver a partir del 

20-S, i tant el mateix dia del referèndum 
com en la jornada de vaga general del 3-O.

Publiquem diverses imatges que mostren 
que el referèndum ha mobilitzat molta 
gent del barri, ha provocat assemblees 

molt nombroses i ha fet que els carrers 
s’omplissin de persones que exigeixen 
democràcia i dret a decidir.

La lluita continua: ho podeu seguir per les 
xarxes buscant ClotDecideix.
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TURISME

Stop a la massificació turística

E
l veïnat del barri veí, la 
Sagrada Família, ja no 
pot més. El creixement 

turístic està a punt de col-
lapsar la vida veïnal i reper-
cuteix sobre totes les perso-
nes i activitats del barri.

Els desplaçaments del veï-
nat pel barri en la seva vida 
quotidiana s’han convertit 
en una gimcana impossible 
de superar per a una part 
molt important de les veïnes 
i veïns (gent gran, persones 
amb mobilitat limitada, pa-
res i mares amb cotxets de 
nadons i amb canalla, per-
sones amb carro per anar a 
comprar...). També pateixen 
la massificació dels mitjans 
de transport públic (metro i 
autobusos).

El comerç de proximitat 
és expulsat per l’increment 
desmesurat del preu de llo-
guer dels locals comercials, 
que fa que només siguin ren-
dibles les franquícies globa-
litzades (FC Barcelona, Mc-
Donald’s), les botigues de 
souvenirs i els supermercats 
centrats en els productes 
destinats al turisme.

L’expulsió d’una part molt 
important del veïnat (joves, 
pensionistes, persones atura-
des o amb feines precàries) 
es deu també a l’increment 
desmesurat del preu de llo-
guer i d’adquisició, però en 
aquest cas de l’habitatge.

Per això, han dit prou i exi-
geixen una solució. Primer 
de tot han constituït una pla-
taforma formada pel veïnat, 
les entitats i els col·lectius 
del barri, en la qual també 
participen associacions de 
veïns i veïnes dels barris dels 
voltants, com el nostre.

La Plataforma ha fet un 
manifest per denunciar la 
seva situació.

Demanem el major nom-
bre possible d’adhesions 
de persones, entitats i col-
lectius de tota la ciutat, 
mitjançant un missatge de 
correu electrònic a l’adreça 
avvsagrada@gmail.com.

MANIFEST “EL TEMPLE ENS 
OFEGA”
La ciutat de Barcelona pateix 
el fenomen de la massifica-
ció turística, que continua 
creixent, sense cap aturador, 

impulsada pels lobbies turís-
tics i els especuladors finan-
cers. Hem arribat a un punt 
en el qual el decreixement 
turístic crida a la porta de la 
raó, si el que volem és cons-
truir una ciutat amb perso-
nalitat pròpia, davant dels 
qui volen convertir la ciutat 
en un parc temàtic.

El cas de la Sagrada Famí-
lia és un bon exemple del 
que està succeint. 

La visita del papa Benet 
XVI, a la tardor de l’any 
2010, va establir la línia 
vermella de la capacitat tu-
rística dels voltants de la Sa-
grada Família i va obligar a 
prendre un seguit de mesu-
res —que han estat pagades 
per l’erari públic de la ciu-
tat— per tal de fer compati-
ble la vida quotidiana veïnal 
amb aquest volum d’activi-
tat turística.

Aquest esforç del veïnat 
i de l’Ajuntament ha servit 
de ben poc, perquè entre els 
anys 2015 i 2016 la Junta del 
Temple ha incrementat en 
un 40% l’oferta d’entrades 
a la Basílica, que ha passat 
de 3,2 milions l’any 2014 a 
4,6 milions l’any 2016. Això 
implica un volum total de 
persones, a l’espai públic de 
l’entorn del Temple, de més 
de 16 milions de persones 
l’any. Hi ha dies, en tem-
porada alta, que la xifra de 
visitants supera els 51.000 
habitants de tot el barri.

Aquesta és una situació 
que desborda totalment el 
barri i que es manifesta de 
forma directa en una mobi-
litat insostenible, amb línies 
de metro totalment satura-
des en temporada alta; prop 
de 55.000 autocars, que tras-
lladen gairebé tres milions 
de persones i col·lapsen les 
voreres dels carrers limí-
trofs, i un nombre similar 
de visitants transportats pel 
Bus Turístic. 

Aquest impacte brutal 
es trasllada també al dret a 
l’habitatge. La proliferació 
d’habitatges d’ús turístic, 
molts dels quals són il·legals, 
i l’especulació dels fons d’in-
versió, que compren edificis 
sencers, provoca l’expulsió 
dels veïns i talla de soca-
rel l’emancipació dels joves 

pel preu desorbitat dels llo-
guers. Per si no n’hi hagués 
prou, la Junta del Temple 
pretén expulsar amb diners 
públics els veïns dels edifi-
cis que “fan nosa” entre els 
carrers de Mallorca i Aragó, 
en virtut d’un Pla General 
Metropolità obsolet i amb el 
propòsit evident de portar 
més turistes.

Vivim una situació similar 
pel que fa al comerç del bar-
ri, amb el tancament de 700 
establiments i la substitució 
de les botigues de proximi-
tat per bars i terrasses, bo-
tigues de souvenirs i grans 
cadenes d’alimentació que 
també oloren el negoci tu-
rístic.

La contaminació ambien-
tal, atmosfèrica i de soroll 
envaeix amb intensitat la vi-
da quotidiana i és un factor 
d’empobriment de la salut i 
la convivència dels habitants 
del barri.

La Junta del Temple no 
vol saber res de tot això i 
continua la seva cursa per 
vendre’ns la fal·làcia que 
l’any 2026 la Basílica estarà 
acabada, com a coartada per 
fer un 60% més de volum 
d’obra, sense que ni l’Ajun-
tament ni el Districte els ha-
gin aturat, tot i que no tenen 
les llicències preceptives.

En un país laic, és inver-
semblant que una fundació 
eclesiàstica que no paga im-
postos, amb l’arquebisbe al 
capdavant, faci un gran ne-
goci, envoltada per la gran 
burgesia catalana, a costa del 
barri i de la ciutat, incom-
plint greument la legalitat. 

La impunitat amb què ac-
tua la Junta del Temple des 
de fa molts anys no s’entén 
sense la complicitat de les 
administracions públiques:
- Estan fent unes obres 

il·legals, sense llicència 
d’obres.

- Estan desenvolupant una 
activitat il·legal, sense lli-
cència d’activitats.

- Estan gaudint d’unes 
exempcions fiscals contrà-
ries a la legislació europea.
Hem arribat al límit de la 

tolerància al barri. La culpa 
no la tenen els turistes, si-
nó els qui fan el gran nego-
ci destruint el barri, i això 

no ho podem permetre. Cal 
plantejar com a element fo-
namental un escenari de de-
creixement, com a pal de pa-
ller de les mesures que s’han 
d’implantar a curt, mitjà i 
llarg termini.

La gran majoria del barri 
viu amb molta preocupació 
els extrems als quals s’està 
portant la massificació tu-
rística. Per això, hem decidit 
crear una plataforma veïnal 
per tal d’exigir a la Junta del 
Temple i a les administra-
cions públiques solucions 
estructurals, basades en el 
programa següent:
•	 Compliment	de	la	legalitat	

urbanística i fiscal per part 
de la Junta del Temple.

•	 Regulació	del	volum	de	tu-
ristes, en funció de l’espai 
compartit i de les infraes-
tructures disponibles. Pla 
de mobilitat dels entorns.

•	Millores	 en	 la	 gestió	 de	
fluxos dels grups i de l’es-
pai compartit.

•	 Salaris	i	condicions	de	tre-
ball dignes a tot el sector, 
incloent-hi el Temple.

•	Defensa	 del	 dret	 a	 l’habi-
tatge, amb la modificació 
del PGM dels voltants del 
Temple.

•	 Substitució	 de	 la	 LAU	 i	
creació d’un parc públic 
d’habitatge de lloguer as-
sequible.

•	 Fora	 pisos	 turístics	 de	 les	
comunitats veïnals.

•	 Tramvia	 per	 la	 Diagonal	
per millorar la mobilitat i 
la qualitat de l’aire.

•	 Pla	 d’usos	 dels	 entorns	
massificats i pla d’impuls 
del comerç de proximitat a 
tot el barri.

•	 Construcció	 dels	 equipa-
ments que el barri necessi-
ta, com ara la residència de 
gent gran i centre de dia, 
escoles bressol o espais 
per a gent jove.

El futur del barri està en 
joc i tots els veïns, veïnes 
i entitats hem d’aixecar la 
veu, perquè VOLEM UN 
BARRI PER VIURE-HI i NO 
ENS EN FARAN FORA. 

Barcelona, octubre de 2017

ANUL·LADA

La manifestació convocada per al dia 28 d’octubre ha estat anul·lada arran dels últims 
esdeveniments.
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TURISME 

Torna la campanya #AlertaCreuers 2017

D
avant d’una població 
cada cop més clara-
ment enfrontada a 

aquest desgavell, tornem a 
posar en marxa la campa-
nya #AlertaCreuers, que a 
través de les xarxes socials 
de l’ABTS informa quoti-
dianament del nombre de 
creuers i creueristes que 
arriben cada dia a la ciutat. 

Aquest any tornem a ba-
tre rècords, en general i en 
concret. Si, per una ban-
da, caldrà esperar més de 
sis mesos per demostrar 
amb xifres la percepció 
veïnal (ja palpable des de 
fa un mes) de nous i enè-
sims creixement i rècord 
en el nombre de turistes a 
Barcelona aquest any, per 
una altra hi ha una de les 
fonts d’aquesta afluència 
de la qual ja podem garan-
tir-ne creixement i rècord. 
Ens referim a la indústria 
de creuers.

Aquest sector és alta-
ment contaminant en ter-
mes ambientals (volums 
brutals d’emissió de gasos, 
generació de residus, ges-
tió molt fosca —quan no 
és directament criminal— 
d’aigües grises i negres) i 
socials (condicions labo-
rals molt abusives, fiscali-
tat fosca i molt insuficient, 
despesa traslladada a les 
institucions locals en ter-

Mostrem un cop més el nostre neguit i rebuig pel creixement de la indústria de creuers a Barcelona.

L’amic Molina, escandalitzat per la pluja de creueristes del diumenge 4 de juny.

mes de manteniment, ne-
teja, seguretat, etc., massi-
ficació turística de la ciutat 
amb totes les conseqüènci-
es que denunciem des de fa 
temps).

Aquests fets han portat 
a una contestació creixent 
els últims dos anys, que 
ha culminat en les dues 
primeres mobilitzacions 
l’estiu passat: la manifes-
tació #StopCreuers del 8 
de maig del 2016 i l’acció 
de rebuig al Harmony of 
the Seas (rebatejat a tot el 
Mediterrani com a Horror 
of The Seas), el creuer més 
gran mai construït fins ara, 
que va establir la seva base 
a Barcelona.

L’any 2015 la ciutat va 
rebre 2.541.373 creueris-
tes, nombre que va créixer 
en un 5,6% l’any passat, 
fins arribar als 2.683.594 
creueristes. Aquest any, 
la previsió de creixement 
torna a ser d’un 5%, amb 
la qual cosa s’arribaria 
als 2.817.150 creueristes 
aproximadament. El Port 
de Barcelona, un dels grans 
culpables d’aquest autèn-
tic abús econòmic, afirma 
sense embuts que l’objec-
tiu a curt termini és assolir 
els tres milions de creue-
ristes. És ja el primer port 
de creuers a Europa, i el si-
sè al món, per darrere no-

més dels diversos ports de 
Florida —bressol d’aquesta 
indústria—, un de les Baha-
mes i un de Mèxic.

Per si no n’hi hagués 
prou, dues notícies recents 
compliquen encara més el 
panorama. Per una banda, 
la companyia Royal Carib-
bean ha anunciat la seva 
aposta per Barcelona, es-
tablint-hi la base d’opera-
cions de la nova megafà-
brica flotant que serà el 

Symphony of the Seas (més 
gran encara que el seu pre-
decessor, l’Harmony). Per 
l’altra, la companyia MSC 
Cruceros ha anunciat la 
construcció d’una nova 
terminal de creuers pròpia.

L’expansió del Port de 
Barcelona en l’àmbit de 
creuers és una bogeria 
pròpia de persones sense 
cervell o voltors sense es-
crúpols. Per tots aquests 
motius, hem reprès la cam-

panya #AlertaCreuers d’al-
tres anys i li hem donat una 
nova imatge gràfica gràcies 
a la mestria del Taller d’In-
fografia Popular.

Estem preparant mobilit-
zacions per a les properes 
setmanes. Us en mantin-
drem informades.
#StopCreuers!
#DecreixementTurístic JA!

Assemblea de Barris per un 
Turisme Sostenible (ABTS) 

T’apugen el lloguer?
Tens altres problemes amb l’habitatge?

Vine a informar-te els dimecres de 
18 a 20 hores

Lloc: AVV Clot-Camp de l’Arpa - c. Sibèlius, 3
Tel: 93 232 46 10
Email: avvclotcampdelarpa@gmail.com

No ens faran fora, ni de casa, ni del barri! Pel 
dret a l’habitatge!

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

Increment espectacular dels lloguers al nostre 
barri: un 20% de mitjana en un any

E
n els darrers temps, 
hem pogut sentir di-
verses veus que alerten 

de la possibilitat que es creï 
una nova bombolla immobi-
liària i es repeteixin   així els 
patrons que ens van portar 
a la darrera crisi: especula-
ció immobiliària, altes taxes 
d’endeutament i precarietat 
laboral.

Lamentablement, avui dia 
ja podem constatar que ens 
trobem en una greu crisi de 
l’habitatge, que està pro-
vocant que una gran part 
dels veïns del nostre barri 
que viuen de lloguer es ve-
gin obligats a abandonar el 
barri o a destinar una gran 
part del sou al pagament de 
la renda de l’habitatge on 
viuen.

D’acord amb les dades 
oficials de l’INCASÒL, el 
lloguer mitjà al barri del 
Clot és de 775 €, amb un in-
crement espectacular res-
pecte de l’any anterior (un 

20%). Aquest increment, 
juntament amb la modifi-
cació de la llei d’arrenda-
ments urbans per part del 
govern del PP, que fa dismi-
nuir la durada dels contrac-
tes i, en general, redueix els 
drets dels arrendataris, fa 
que per a bona part de les 
nostres veïnes el pagament 
del lloguer esdevingui inas-
solible.

L’arrendament d’habita-
cions individuals tampoc 
és una alternativa, ja que, 
d’acord amb el portal web 
Fotocasa, el preu mitjà 
d’una habitació en un pis 
compartit és de 478 €, amb 
un increment de preu anual 
d’un 28%.

Aquest fet és més greu 
encara si tenim en compte 
que un 32% dels habitants 
de Barcelona és com a mà-
xim mileurista i que aquest 
percentatge augmenta fins 
al 64,7% en els menors de 
30 anys. 

Tot i l’augment dels esfor-
ços de l’Ajuntament per tal 
de potenciar la rehabilitació 
i la construcció d’habitatge 
social, aquestes mesures són 
clarament insuficients, com 
es demostra amb els núme-
ros que hem exposat anteri-
orment.

Creiem que si en temps 
passats, amb una situació 
econòmica molt pitjor, es 
van poder fer grans actuaci-
ons per tal d’eradicar l’infra-
habitatge i el barraquisme, 
actualment no hi ha cap ex-
cusa per no actuar de mane-
ra contundent contra aquest 
fenomen que, si no es solu-
ciona, crearà les bases per a 
una nova crisi econòmica.

Des de l’Associació de Ve-
ïnes del Clot-Camp de l’Ar-
pa, exigim que es prenguin 
mesures valentes per part 
de totes les administraci-
ons: desincentivar imposi-
tivament els arrendadors 
que cobrin lloguers abusius, 

Les últimes dades constaten la realitat que percebem cada dia: els lloguers ja han superat els imports previs a la crisi

Preu lloguer

Lloguer mitjà

1r trimestre 2017 al Clot 774,97 €

1r trimestre 2016 al Clot 645,42 €

Increment anual +20%

Font: Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, a partir de les fiances de 
lloguer dipositades a l’INCASÒL. Web: habitatge.gencat.cat

Preu habitació

Preu mitjà 

Habitació per compartir 
Barcelona

478 € 

Increment anual +28,7%

Font: Fotocasa, Anàlisi dels preus en pisos compartits 2017.

Salaris

Un terç dels treballadors que viuen a Barcelona, el 32,4%, és 
com a màxim mileurista segons l’informe ‘Distribució, dispersió 
i desigualtat salarial a Barcelona 2010-2015’, elaborat per 
l’Ajuntament. Aquesta proporció arriba gairebé als dos terços 
entre els menors de 30 anys, amb un 64,7%.

Font: Informe “Distribució, dispersió i desigualtat salarial a Barcelona 
2010-2015”- Ajuntament de Barcelona.

modificar la llei d’arrenda-
ments urbans per garantir 
els drets dels arrendataris 
i evitar-ne l’expulsió d’una 
manera tan injusta i, final-
ment, apostar amb valentia 

per la creació d’una bossa 
d’habitatge social des de les 
administracions locals, per 
tal de poder garantir que 
cap veïna del nostre bar-
ri es vegi expulsada i hagi 
d’abandonar la seva llar. 

NOTÍCIES

Xerrada: Canvi climàtic: hem d’actuar
Data: dimecres 15 de novembre a les 19 h
Lloc: al nostre local, c. Sibèlius, 3
Parlaran tècnics de l’Ajuntament i ecologistes.

FIRA BOJA
Data: diumenge 19 de novembre de 10 a 14 h
Lloc: Parc del Clot
Com cada any, esperem retrobar-nos a la nostra parada.

X Fira d’Intercanvi de Joguines
Data: diumenge 19 de novembre d’11 a 13.30 h
Lloc: Parc del Clot (dins de la Fira Boja)
Fira d’Intercanvi de Joguines per a nenes i nens a partir 
de 6 anys. Les joguines han d’estar en bon estat. No 
s’admetran joguines bèl·liques ni sexistes.

Aquest any, per la Festa Major, volem compartir amb tots i totes:

Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l'Arpa

c/ Sibèlius, 3 baixos
08026 Barcelona

T. 932324610

web: avvclotcampdelarpa.cat

Diumenge 19 de Novembre

d’11:00 a 13:30 al parc del Clot

dins de la Fira Boja.

No s’admetranjoguines bèl·liquesni sexistes.
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NOTÍCIES SOCI

Q
uan, a mitjan anys 
noranta, vam acon-
seguir la zona per a 

vianants de Rogent, vo-
líem un espai públic per 
passejar-hi i també per 
potenciar el comerç de 
barri, sobretot el petit i 
tradicional. Amb els anys, 
l’especulació, el foment 
dels grans centres co-
mercials i alguns canvis 
de costums han fet que 
això últim estigui en pe-
rill, ja que molts comer-
ços tradicionals tanquen 
i són substituïts per bars, 
forns-cafeteria o restau-
rants. Per regular tot ai-
xò es va actualitzar el pla 
d’usos del Districte al ju-
liol de l’any passat i, en 

teoria, ara hi ha d’haver 
unes distàncies mínimes 
entre els establiments de 
concurrència pública, pe-
rò estem veient que, en 
realitat, els bars i les cafe-
teries estan proliferant de 
manera preocupant.

En tenim un exemple 
al carrer Rogent, entre 
València i Mallorca, on 
ja hi havia cinc establi-
ments d’aquest tipus i ara 
se n’estan obrint dos més. 
Creiem que hem d’encen-
dre les alarmes i parlar 
del tema perquè no vagi 
a pitjor. 

Si estimes el barri, no 
pots faltar el 30 de no-
vembre a les  19 h, a Ro-
gent-Bassols. 

F
a uns tres anys vam fer 
un primer intent de fer 
un hort veïnal a la part 

del Clot, concretament a un 
solar de la plaça de la Fone-
ria (per sobre de Guipúscoa-
Lope de Vega). No va ser 
possible per diverses cir-
cumstàncies. Des de llavors 
hem estat reivindicant que 
es faci l’hort veïnal al solar 
d’Aragó-Bilbao-Verneda que 

E
l manteniment de les 
zones verdes sempre 
ha sigut millorable, pe-

rò fa uns tres anys que ho és 
encara més. No sabem si és 
per la privatització de Parcs 
i Jardins, com denuncien al-
gunes persones, o per algun 
altre motiu, però el fet és 
que les coses no milloren, 
tot i que des de l’Associació 
de Veïnes i Veïns ja fa temps 
que ho denunciem. Al barri 
en tenim força exemples 
(parc de Can Miralletes, 
plaça de Josep Rovira, etc.), 
però ara volem parlar del 
parc del Clot.

Rogent: més i més bars... i 
menys comerç diversificat

Hi ha una nova possibilitat de fer l’hort veïnal

Parc del Clot: l’eficàcia 
destaca per la seva absència

En parlem el 30 de novembre, a les 19 h, a Rogent-
Bassols. Vens?

En parlarem dijous 9 de novembre, a les 19 h, al nostre local

Parlem i actuem aviat, abans no sigui massa tard.

Passarem la Festa Major amb aquest espectacle?

Hi ha força terreny per fer l’hort.

Per una banda, ja fa uns 
tres anys que no es fa el 
manteniment adequat de la 
cascada de les arcades (ve-
getació, neteja, etc.) i, tot i 
que hi ha veïns que ho de-
nuncien des de fa temps, 
només s’hi ha fet alguna in-
tervenció —que encara es-
tà per acabar— no fa gaire 
temps. Fa mesos ens van dir 
que farien un projecte per 
arreglar-ho, però el temps 
va passant i sembla que 
celebrarem la Festa Major 
amb el penós espectacle de 
les tanques, les herbes, etc. 
Lamentable.

fins ara ha utilitzat la briga-
da municipal i, al final, ens 
han dit que sí que ho veuen 
possible. Evidentment, seria 
provisional, per uns quants 
anys, ja que “algun dia” 
aquests solars han de ser zo-
na verda, dins del parc Line-
al previst ja fa unes quantes 
dècades. Actualment no hi 
ha cap previsió temporal de 
fer aquest parc.

Animem les persones in-
teressades que vinguin el 
dia 9 de novembre, a les 7 
de la tarda, al nostre local 
per començar a parlar-ne. 
No hi ha res en ferm, pe-
rò si aconseguim un bon 
grup de persones que vul-
guin col·laborar, aquesta 
vegada sí que ho podem 
aconseguir. Us esperem el 
dia 9. 

L’altre tema és el de la 
tanca de la zona de gossos. 
Els usuaris reclamen des de 
fa més de dos anys que la 
tanca es faci més alta per-
què els gossos no se n’esca-
pin (a prop hi ha zones de 
jocs infantils), però el Dis-
tricte va donant llargues i 
tot segueix igual. Tan difícil 
és posar unes tanques més 
altes? Qui és el responsable 
de tanta ineficiència?

Aquests dos exemples de-
mostren que alguns temes 
no van com haurien d’anar. 
Reclamem que es solucionin 
d’una vegada. Ja és hora. 
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E
l equipo de gobierno de la ciudad de Barcelona ha decidi-
do, en contra de la voluntad popular y del sentido común 
(seny), hacer pasar el tranvía por la Diagonal, caiga quien 

caiga y sea como sea. Nuestra Asociación parece que ha toma-
do parte por esta idea.

La explicación es simple: la línea recta es el camino más cor-
to entre dos puntos. Esto es una verdad geométrica, pero en la 
vida real es una verdad relativa. 

En contra de esta decisión hay varios argumentos:
—Hacer pasar el tranvía por la Diagonal equivale a dejar un 

solo carril (UNO solo) para autobuses y vehículos particulares.
—El coste de la obra superaría de largo los 150 millones de 

euros y su duración sería de más de 30 meses (dos años y me-
dio) de obras y de caos circulatorio en toda la ciudad, con los 
atascos y la contaminación consecuentes.

—Cuenta aparte está el coste de los tranvías, que serán de 
última generación y no llevarán catenaria.

—El tráfico privado y seguramente algunas líneas de autobu-
ses (hay paradas de la Diagonal en las que tienen su paso nueve 
líneas de autobuses) tendrán que ser anuladas.

—Los autobuses tendrían que ser desviados por la calle Va-
lencia (ya muy saturada) o por Rosellón, lo que hace impracti-
cable el sistema ortogonal que está aplicando TMB.

—El número de personas que usan el tranvía está manifies-
tamente hinchado, especialmente en el tramo de Glorias (un 
fracaso de estudio y económico sin lugar a dudas).

—La transversalidad del sistema no aparece por ningún sitio. 
—La sustitución de los autobuses de gasoil por unos eléctri-

cos o híbridos y la obligación de los particulares de cambiar a 
este sistema (con ayudas) es el camino más práctico. 

—La idea de los comunes de “castigar” al automóvil parece 
más propia de fanáticos o de mentes que no son de nuestros 
días que de un ejecutivo con sentido común.

—Por último, un informe de la Universidad de Barcelona del 
25 de marzo concluye que el informe del Ayuntamiento está 
elaborado de una manera que trata de favorecer las tesis del 
Consistorio. 

E. Blanxart

N
o hi volia anar, no em sentia amb forces d’anar-hi. Però 
ahir em vaig decidir. Li vaig dir al meu company que hi 
havíem d’anar i així ho vàrem fer.

Increïble l’altar que s’ha format al damunt del mosaic d’en 
Miró i al llarg de tot el passeig. Indescriptibles les sensacions, 
les emocions, els escrits. Una sensació de pena, un nus a la 
gola, gent plorant... però alhora un sentiment reconfortant 
en veure tantes persones actives, solidàries, del país i de fora, 
escrivint missatges, portant flors, espelmes. En fi, que no és 
el mateix veure-ho per la televisió que viure-ho en directe. 
Les emocions no es palpen a la televisió.

Trasbalsada vaig quedar, no ho vaig poder evitar. Les Ram-
bles llastimosament quedaran sempre lligades a aquest acte 
cruel i bàrbar. 

M. Rosa

Desacord d’un veí amb la proposta d’unir 
el tramvia per la Diagonal

Les Rambles en el record 

Escoles més sostenibles 

É s una paraula que sentim tot sovint, però 
què vol dir i què implica ser sostenible 
avui dia en la nostra societat?

Volem trobar la manera de viure sense 
destruir les bases ni la diversitat de la vida, 
gestionant els recursos de tal manera que co-
breixin les necessitats de la població actual i 
siguin duradors per als qui vindran després. 
Volem aprendre a viure sense negar-nos ni 
negar als nostres fills el futur.

Si pensem què vol dir ser sostenible, direm 
que significa fer durar, viure bé sense fer mal-
bé, ser responsables de reduir al màxim els 
impactes negatius de la nostra activitat diària, 
reduir el ritme de consum…

És una habilitat que col·lectivament tenim 
poc desenvolupada i que potenciem des de les 
escoles.

Evolucionar cap a formes de vida que si-
guin més sostenibles requereix qüestionar-se 
molts aspectes de la quotidianitat i treballar 
activament en el disseny d’una nova cultura. 

Les escoles treballem per aconseguir sensi-
bilitzar el nostre alumnat i les famílies en els 
valors de la sostenibilitat. D’aquesta manera, 
no només eduquem en el fet mateix de ser 
sostenibles, sinó que dins d’aquest funciona-
ment hi ha un treball molt important, com la 
responsabilitat, la cooperació, la participació, 
la conscienciació… 

L’Ajuntament de Barcelona ha creat una 
xarxa d’escoles que estan compromeses amb 
l’educació en la sostenibilitat. Són les “Escoles 
+ Sostenibles”, de la qual forma part el nostre 
centre. L’inici d’aquesta conscienciació es va 
produir l’any 2001 en el marc del Compromís 
ciutadà per la sostenibilitat de Barcelona, que 
tenia l’objectiu de contribuir a l’educació am-
biental i reconeixia les escoles com a agents 
de canvi a la ciutat. En l’actualitat aquesta xar-
xa la formen 361 escoles que han signat la re-
novació d’aquest compromís, que s’allarga de 
l’any 2012 al 2022. 

A l’escola Vedruna Immaculada fa temps 
ens vam plantejar que calia educar en la sos-
tenibilitat perquè crèiem i creiem que els re-
cursos que ens ofereix la natura van minvant 
cada vegada més, que cada cop hi ha més pro-
blemes mediambientals i que el canvi climàtic 
és un fet.

Sabent que el desenvolupament sostenible 
és aquell que satisfà les necessitats del present 
sense comprometre la capacitat de les genera-
cions futures, vàrem decidir apostar per edu-
car els nostres alumnes en aquest camí. Tot 
un repte!

Per aquest motiu, al novembre del 2016, 
juntament amb altres escoles de la ciutat de 
Barcelona, vam anar a signar aquest compro-
mís.

El fet de formar part d’aquestes escoles més 
sostenibles implica la realització d’un projec-
te, anual o triennal, on cada escola redacta uns 
objectius i unes accions a treballar per millo-
rar, ampliar i fomentar la sostenibilitat de la 
mateixa escola i del barri.

Des de la nostra escola oferim un ventall 
d’iniciatives per treballar amb tota la comu-
nitat educativa: alumnes des de P3 fins a 4t 
d’ESO, docents, famílies, personal d’adminis-
tració i serveis (menjador i neteja).

Les accions del nostre projecte van encami-
nades a:
- Reciclar el paper i el plàstic, amb diferents 

tipus de papereres de reciclatge amb els co-
lors identificadors.

- Reduir el paper d’alumini, conscienciant les 
famílies i el servei de menjador.

- Fer compost de dos tipus, per utilitzar-lo per 
al nostre hort i jardins.

- Tenir cura de l’hort i dels petits espais verds, 
replantant cada temporada.

- Sensibilitzar l’alumnat pel que fa al malbara-
tament de les energies, prenent consciència 
del seu bon ús.

- Caminar o fer ús del transport públic sempre 
que sigui possible en les sortides escolars.

- Sensibilitzar l’alumnat per no malbaratar els 
aliments (esmorzar, dinar…).

- Parlar a les aules del que significa mobilitat 
segura i sostenible.

El capità Enciam, personatge de ficció dels 
anys noranta, ens animava a aprendre un hàbit 
molt important, el reciclatge. Nosaltres hem 
pensat en ell pel seu lema, “Els petits canvis 
són poderosos”, ja que per poder complir els 
objectius proposats cal plantejar-nos un canvi 
en els nostres hàbits. 

Moment de la signatura del Compromís Escoles + Sostenibles

Consell de Cent (acte de signatura del Compromís Escoles + 
Sostenibles)

Nens del grup dels petits a l’hort de l’escola (plantes aromàtiques)

RACÓ D’ENTITATS RACÓ VEÏNES I VEÏNS
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