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A
quest acord el van fer públic en roda de prem-

sa, el 5 de desembre, l’alcaldessa de la ciutat, 

Ada Colau (BComú), i el president del Gremi 

de Restauració, Pere Chias. Hi van donar suport 

representants dels grups municipals del PDeCAT, 

ERC, el PSC i el PP, així com un regidor no adscrit.

La FAVB, la Plataforma Carrer per a Tothom 

i l’ABTS (Assemblea de Barris per un Turisme 

Sostenible) van mostrar el seu rebuig a l’acord en 

una roda de premsa feta el passat dijous 14 de de-

sembre a la seu de la FAVB. Aquestes tres entitats 

són representatives, com a mínim, d’una part molt 

important del moviment veïnal a la nostra ciutat.

El rebuig va molt més enllà del contingut del 

pacte, ja que, a hores d’ara, és un acord opac per 

a les entitats i col·lectius. No se’ns n’ha facilitat el 

contingut, per la qual cosa en desconeixem l’abast, 

però llegir el que recull la nota de premsa ens fa 

témer que s’hi hagi inclòs la quasi totalitat de la ILP 

presentada pel Gremi de Restauració.

Aquesta ILP no volia altra cosa que una desre-

gulació total (d’horaris, distàncies de les façanes, 

mobiliari i serveis, possibilitat de deixar els estris 

a la via pública, ús d’estufes, accessibilitat...) i la 

derogació de les ordenacions singulars i distri-

bucions prèvies vigents. És a dir, es pretenia que 

deixés d’haver-hi un marc regulador per a tota la 

ciutat i que fossin els informes dels serveis tèc-

nics de cada Districte els que haguessin de decidir 

en cada cas.

I tot això com ens afectarà al barri? Doncs en 

aquests moments és una incògnita. El que sí que 

podem avançar és que la nostra AVV parteix del fet 

que hi ha una ordenança municipal de terrasses en 

vigor, en la qual surt l’eix Mercat del Clot - Sèquia 

Comtal - Rogent com a espai susceptible d’ordena-

ció singular, per la qual cosa les sol·licituds de lli-

cències han quedat en suspens fins que el Districte 

resolgui la necessitat o no de sotmetre l’espai a una 

ordenació singular.

Per aquest motiu, sol·licitarem com a AVV el 

desplegament d’aquesta ordenació singular amb la 

participació del veïnat, dels operadors de restau-

ració, del comerç i de les entitats del barri que els 

representen, i que mentre no s’aprovi, totes les lli-

cències sol·licitades continuïn en suspens.

Continua a la pàgina 14
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El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

Acord de terrasses entre l’Ajuntament i el Gremi de Restauració: perd el veïnat, guanyen els lobbies

Aprofitem per desitjar-vos un bon any 2018 tant en l’aspecte personal com en el col·lectiu. Esperem que aquest any hi hagi més democràcia real i 
menys repressió, més justícia i menys desigualtat, més diàleg i menys imposició; en definitiva: que avanci una pau basada en els drets de tothom.
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PENSIONS

L
es retallades i les refor-
mes del Sistema Públic 
de Pensions s’estan 

portant a terme d’una ma-
nera que impedeix fer-hi 
front d’una forma més radi-
cal que fins ara. La conge-
lació de les pensions s’està 
duent a terme en uns anys 
en què l’IPC no té una in-
fluència gaire pronunciada 
sobre les pensions actuals, 
tot i que cal especificar que, 
a més de congelar les pensi-
ons, el Govern del PP ens ha 
imposat el copagament dels 
medicaments —en quanti-
tats de 8 euros i de 18 euros 
respectivament—, i que el 
rebut de la llum i altres ser-
veis creix molt per sobre de 
les nostres pensions.

Una altra qüestió que a dia 
d’avui hauria d’estar mobi-
litzant els treballadors, els 
joves i els futurs pensionis-
tes és la ja propera posada 
en funcionament de la clàu-
sula d’estabilitat. Fins ara, 
la reducció de les pensions 
només es veia afectada per 
la reforma del Govern de 
Zapatero per als nous pen-
sionistes (els actuals tenim 
les pensions congelades 
des de fa sis anys). Aquest 
any, però, serà ja la porta 
d’accés a la nova retallada 
del sistema, que entrarà en 
funcionament l’1 de gener 
del 2019. Aquesta retallada 
sí que tindrà una incidència 
molt important per als fu-
turs pensionistes. 

Aquesta clàusula, que és 
una conseqüència directa 

La clàusula de sostenibilitat de les pensions

de la reforma del Govern 
del PP, implica que s’hau-
rà de tenir en compte tant 
l’esperança de vida dels tre-
balladors com els ingressos 
i despeses de la Seguretat 
Social. D’aquesta manera, 
si ja estem reduint les des-
peses des de fa anys i les 
necessitats que s’han de 
cobrir són cada vegada més 
grans, els diners per fer 
front a aquestes necessitats 

seran molts menys. Per ai-
xò, les pensions futures es 
veuran greument reduïdes, 
tant per la congelació que 
estem patint des de l’any 
2011, com per la mateixa 
clàusula. La reducció se-
rà d’entre el 35% i el 40%. 
El dibuix que acompanya 
aquest escrit reflecteix 
molt bé el que es pretén des 
del Govern i les entitats fi-
nanceres. Si tens dubtes, vine a parlar amb la Marea Pensionista.
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SANITAT

E
l SAD (Servicio de Aten-
ción a Domicilio) trabaja 
con personas usuarias de 

los Servicios Sociales. Puede 
atender a diferentes colecti-
vos, como familias, infancia o 
personas en situación de de-
pendencia. Se compone prin-
cipalmente de distintos perfiles 
profesionales, como el auxili-
ar del hogar (que se dedica al 
mantenimiento del domicilio) 
o el trabajador familiar (que 
se dedica principalmente a la 
atención a las personas).

Las trabajadoras del SAD so-
mos principalmente mujeres 
con una situación laboral pre-
caria que dedicamos nuestra 
vida profesional a cuidar de 
personas. El objetivo de nues-
tro trabajo es acompañar y me-
jorar la calidad de vida de las 
personas, así como mantener 
su autonomía personal y social.

Además de precarias, somos 
trabajadoras invisibles. Nues-
tro trabajo está invisibilizado: 
la ciudadanía no conoce prác-
ticamente nuestra profesión, 
centrada principalmente en 
dignificar la vida de las perso-
nas en situación de dependen-
cia, manteniendo su autonomía 
en el propio hogar y evitando 
que deban ser institucionaliza-
das en centros. Nuestro trabajo 
con las familias también gira 
en torno a dar apoyo a padres 
y madres con hijos menores en 
riesgo, acompañándoles en sus 
funciones parentales.

Nuestro trabajo es invisible 
pero es muy importante. Sin 

Trabajadoras del SAD: ¡nunca más invisibles!
Manifiesto de la asociación Plataforma de Atención Domiciliaria de Cataluña

embargo, nuestra situación co-
mo trabajadoras es denigrante. 
Las condiciones laborales en 
las que tenemos que trabajar 
merman la calidad del servicio 
que prestamos, por no menci-
onar la pérdida de calidad de 
vida que nos supone a nosotras 
mismas y nuestras familias.

La especulación gira en tor-
no a la gestión de este servicio. 
Sospechosamente, empresas de 
dudosa reputación que jamás 
han tenido nada que ver con el 
sector de los servicios sociales 
ahora se interesan por licitar 

en las administraciones loca-
les y comarcales por la gestión 
del SAD. Así, llama la atención 
oír nombres de empresas rela-
cionadas con personajes como 
Florentino Pérez, que parecen 
distar mucho de la idea de una 
empresa de iniciativa social.

Empresas como Clece o Eu-
len han demostrado que han 
puesto sus expectativas eco-
nómicas muy por encima de 
las necesidades de las personas 
usuarias o de los derechos y la 
dignidad de los trabajadores y 
trabajadoras del SAD.

Esta situación ha generado 
una clara pérdida de calidad 
del servicio, que afecta direc-
tamente a personas dependi-
entes y muy vulnerables. Las 
administraciones no han dado 
prioridad a un servicio de es-
ta índole, que en la mayoría 
de las ocasiones se presta a las 
personas en situación de de-
pendencia unas pocas horas a 
la semana, por no hablar de los 
copagos que tienen que afron-
tar en la mayoría de los casos 
para recibirlo.

Por todo esto, desde la Plata-

forma de Trabajadoras del SAD 
rompemos el silencio para decir 
¡basta! y  pedir a las administra-
ciones que se planteen seria-
mente que no se puede negociar 
con el dolor y el sufrimiento de 
las personas dependientes y sus 
familias. La única fórmula que 
garantiza los derechos de las 
personas con dependencia es 
la prestación de un servicio pú-
blico y de calidad, que aparte a 
las empresas especuladoras que 
han convertido un servicio a las 
personas en un negocio. ¡Remu-

nicipalización ya! 
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SANITAT

D
ado que la columna 
vertebral de un siste-
ma sanitario público 

fuerte es una Atención Pri-
maria (AP) fuerte, no es de 
extrañar que los procesos 
de desfinanciación se hayan 
cebado de forma muy espe-
cial en ella. En España esta 
quiebra ha sido relativamen-
te sencilla por la disonancia 
que existe entre las grandilo-
cuentes declaraciones de la 
clase política sobre la «prio-
ridad» de la AP (que en reali-
dad ni conocen ni utilizan) y 
la realidad de unos presupu-
estos claramente «hospitalo-
céntricos». Si a ello se añade 
la propaganda incentivada 
en los medios de comunica-
ción sobre los milagros de la 
atención hospitalaria (AH), 
con su tecnología espacial, 
sus éxitos quirúrgicos y sus 
tratamientos casi de ciencia-
ficción, resulta sencillo en-
tender lo fácil que ha sido 
desguazar la AP sin que la 
ciudadanía, anestesiada, se 
haya echado a las calles. Es-
te es el «paretiano» resulta-
do: la AP atiende hoy a más 
del 80% de los pacientes con 
mucho menos del 20% del 
presupuesto, mientras que la 
AH atiende a menos del 20% 
de los pacientes con casi el 
80% del presupuesto sanita-
rio público.

Pero quizás este proceso 
de pauperización hubiera 
sido más difícil de lograr si 
los profesionales de la AP y, 
especialmente, sus organiza-
ciones profesionales, hu-
bieran estado dispuestas a 
pelear más. Las sociedades 
científicas parecen haber 
decidido regresar a la pu-
ra «ciencia», quedando con 
demasiada frecuencia mani-
atadas por las subvenciones 
de las administraciones au-
tonómicas o los favores de 
la industria farmacéutica. 
Los colegios profesionales, 
a pesar de la notable afluen-
cia de profesionales de AP a 
sus directivas, han seguido 

Nuevas formas organizativas para defender una 
Atención Primaria que va camino de «no ser

ensimismados en sus tra-
dicionales cuestiones cor-
porativas, con gran resabio 
hospitalario. Los sindicatos, 
de clase o profesionales, han 
plegado sus estrategias a las 
de los grupos políticos a los 
que han servido como cor-
rea de transmisión y para los 
que la AP es una menudencia 
sin importancia. Todo ello ha 
hecho cundir entre muchos 
profesionales de AP, antaño 
muy reivindicativos, la tre-
menda sensación de que «no 
hay nada que hacer» y que el 
«apoliticismo» y el cultivo 
de la propia consulta, cual 
jardín privado, es lo único 
que queda.

Pero «apoliticismo» y 
«Atención Primaria» son 
palabras que casan mal. Los 
grandes referentes de la AP, 
como Barbara Starfield, Tu-
dor Hart o Iona Heath, lo han 
tenido o lo tienen muy claro. 
La mirada típica de la AP al 
territorio de la salud es polí-
tica por definición. Y es que 
la realización concreta del 
derecho humano a la salud 
y la atención sanitaria exige 
el desarrollo de sistemas pú-
blicos de salud, que solo son 
efectivos y eficientes cuando 
su eje principal es una AP 
fuerte. Por eso, cuando esto 
está amenazado, como lo es-
tá actualmente en España, es 
una obligación ética estricta 
de todo profesional salir a 
defenderlo activamente. Las 
éticas profesionales, si qui-
eren ser coherentes, han de 
ser necesariamente éticas 
políticas.

Esta es la mirada desde la 
que en esta pasada década 
han comenzado a construir-
se en AP organizaciones 
profesionales distintas a las 
clásicas sociedades científi-
cas, colegios profesionales o 
sindicatos. Entre estas orga-
nizaciones alternativas, ca-
be señalar el Fòrum Català 
d’Atenció Primaria (FoCAP, 
2009) y el más reciente Foro 
Andaluz de Atención Prima-

ria (FoAAP, 2017). En esta 
misma tendencia hay que en-
marcar también los congre-
sos alternativos a los de las 
sociedades científicas, con 
visión poliédrica de la AP e 
independencia de la indus-
tria farmacéutica, como los 
Seminarios de Innovación 
en Atención Primaria (SIAP) 
organizados por el Equipo 
Cesca o el congreso de La 
Cabecera. Iniciativas como 
la Plataforma Nogracias o los 
vídeos de “1 cada 8 horas” 
también beben de la misma 
filosofía.

Centrándonos ya en los 
mencionados foros, es posi-
ble detectar algunos rasgos 
comunes:

1. Tienen un discurso cen-
trado en la reivindicación de 
la AP como eje vertebrador 
de la defensa de la sanidad 
pública. Para estos foros, la 
AH debe ser complementa-
ria de la AP, y no al revés. Es 
la AH la que está al servicio 
de la AP y no al contrario.

2. Defienden una mirada in-
tegral de la salud, muy atenta 
a los determinantes sociales 
y a la equidad, radicalmente 
contraria a los procesos de 
medicalización de la vida, 
comprensiva con la longitu-
dinalidad de los procesos bi-
ográficos de los pacientes y 
con honda aspiración comu-
nitaria. Esta mirada es clara-
mente contracultural, pues es 
muy crítica con las propues-
tas hipermedicalizadoras, tec-
nológicas, hospitalocéntricas, 
biologicistas e individualistas 
que hegemonizan actualmen-
te el discurso sobre la salud.

3. Poseen un carácter mul-
tidisciplinar, no solo «médi-
co». Los foros son espacios 
abiertos a todas las profesio-
nes sanitarias del ámbito de 
la AP. Además, buscan la co-
operación con las organizaci-
ones que defienden similares 
postulados, sean ciudadanas 
o profesionales de carácter 
general, como las Mareas, o 
más específicas de los profe-

sionales de AP, como Rebel-
lió d’Atenció Primària o Bas-
ta Ya Málaga. 

4. Tienen un modelo de 
organización abierto y par-
ticipativo, sin cargos fijos ni 
estructuras muy rígidas. Bus-
can más la horizontalización 
y el trabajo cooperativo. Au-
tofinancian sus actividades 
mediante aportaciones de 
sus integrantes y rechazan 
de plano la financiación por 
la industria farmacéutica o la 
administración sanitaria.

5. Hacen un uso intenso y 
extenso de las redes sociales 
como herramienta de rei-
vindicación y lucha. Saben 
que la comunicación inter-
na y externa potente y bien 
articulada genera poder de 
transformación. 

6. Cuestiones científicas, 
clínicas, laborales, financi-
eras, éticas, legales, organi-
zativas, de política y gestión 
sanitaria relacionadas con la 
AP: todo entra en el campo 
de visión de los foros, que ti-
enen una mirada integral de 
la realidad.

7. Mantienen una actitud 
muy combativa con las ad-
ministraciones sanitarias. 
En su opinión, las estrategias 
de «prudencia» y «colabo-
ración» practicadas por los 
otros actores (sociedades, 
colegios, sindicatos) en los 
últimos años no han tenido 
el resultado esperado, antes 
al contrario. Piensan que a 
las administraciones hay que 
forzarlas a cambiar y que no 
lo harán por propia iniciativa 
y sin presión externa.

8. Asumen una posición 
crítica, pero de mano tendida, 
hacia sociedades, colegios y 
sindicatos para lograr que sal-
gan de la zona de confort en 
la que estas organizaciones 
han quedado aparentemente 
atrapadas en la última década. 
Generar un frente común de 
todos en la defensa hegemó-
nica de la AP, junto con otras 
organizaciones profesionales 
y ciudadanas, incluidos parti-

dos políticos, es la gran aspi-
ración de los foros.

9. Reconocen que su propia 
mirada sobre la AP no es en 
estos momentos la mayorita-
ria entre los profesionales de 
AP. Por eso apuestan por in-
tensos procesos de reestruc-
turación cognitiva, emotiva 
y volitiva de los profesiona-
les, especialmente de los que 
pertenecen a las generacio-
nes más jóvenes, que quizás 
solo han llegado a conocer 
la degradada AP actual. Este 
proceso debería vacunar a los 
profesionales contra la pasivi-
dad irresponsable que acaba 
en el nihilismo y el cinismo, 
pero también contra la hiper-
responsabilidad, que termina 
en un estoicismo desmedido 
que acepta resignado cualqui-
er marco de trabajo por dete-
riorado que esté, cosa que ha 
sido ampliamente utilizada 
por las administraciones sa-
nitarias como estrategia de 
control y sometimiento en 
esta década pasada.

Es pronto para saber si es-
tas nuevas formas organiza-
tivas tendrán un resultado 
mejor que las organizaciones 
clásicas para reconstruir una 
AP que está en una situaci-
ón de emergencia vital. Lo 
que sí está claro es que, si los 
profesionales no se levantan 
para defender la AP, nadie va 
a hacerlo por ellos. Y si la AP 
muere, morirá todo el siste-
ma sanitario público y, con 
él, el derecho humano a la 
protección de la salud. 

Nani Vall-llossera Moll de 
Alba
Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria
Presidenta del Fòrum Català 
d’Atenció Primària (FoCAP). 
Barcelona

Pablo Simón Lorda
Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria
Presidente del Foro Andaluz 
de Atención Primaria 

(FoAAP). Granada
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Això no va com hauria d’anar
(Regidor, cal “posar-se les piles”)

J
a fa dos anys i mig que es va 
nomenar la nova alcaldessa i 
el nou govern municipal, en 

minoria. En aquest temps i pel 
que fa al conjunt de la ciutat, hi 
ha hagut mesures positives força 
importants (Pla d’Allotjaments 
Turístics, fort increment en polí-
tiques socials, congelació de tari-
fes dels transports, pla de barris 
més desafavorits, canvis en po-
lítica d’habitatge, etc.), però en 
altres aspectes (contaminació, 
tramvia per la Diagonal, residus, 
espai públic, etc.) no s’avança 
tant com caldria esperar. No en-
trarem aquí en els motius ni en 
els detalls, però el que és segur 
que hi influeix són les dinàmi-
ques partidistes i el fet que no 
s’hagi aconseguit un govern amb 
majoria política (malgrat que la 
bona situació de la hisenda mu-
nicipal en principi ho facilitaria). 
Ens sembla que la culpa d’això 
està molt repartida.

Pel que fa al barri, la situació és 
“manifestament millorable”
Aquí, però, volem parlar de te-
mes del barri, no per fer-ne ara 
un balanç (que ja farem al final 
del mandat), sinó per informar i 
donar un toc d’alerta sobre diver-
sos aspectes que no acaben d’anar 
com caldria esperar que anessin. 
Sí que hi ha hagut un parell de 
temes importants resolts posi-
tivament a Glòries, cosa que be-
neficia diversos barris, a més del 
nostre: el fre a la turistització de 
la plaça de les Glòries (no hi hau-
rà maxihotel a la Torre Glòries o 
“supositori”) i, sobretot i fona-
mentalment, la continuació de les 
obres dels túnels viaris, l’execu-
ció completa d’aquestes obres i la 
finalització d’una part important 
del parc abans de l’estiu del 2019. 
També han sigut bons els resultats 
de la millora de la zona verda de 
Ca l’Oliva (Trinxant-Meridiana), 
que en el seu dia es va fer bastant 
malament. Però, per desgràcia, 
hem de dir que hi ha diversos te-
mes importants per al barri (de 
fet, massa) que volem comentar 
ara, amb la intenció de demanar 
al Districte que “es posi les piles” 
al respecte. No demanem impos-
sibles ni esforços (personals o Ja fa massa anys que està així de malament. Veurem -al menys- part de la transformació feta en aquest mandat?

Per continuar la remodelació de la zona s’han de fer els pisos ara.

URBANISME

1 3

2
econòmics) fora de mida, però sí 
que s’hi posi la voluntat i els re-
cursos necessaris, sense voler ser 
més que ningú però sense accep-
tar tampoc només bones paraules 
i actuacions menors.

Temes que no van gaire bé (o van massa 
lents)
1. El Parc de Can Miralletes s’ha 
d’arranjar ja ara!
S’està fent el projecte per tenir la 
masia de Can Miralletes arreglada 
i oberta com a equipament per a 
joves i usuaris del parc en aquest 
mandat. La iniciativa s’està allar-
gant perquè s’ha de fer una con-
solidació important de l’edifici; 
això és lent i en part s’entén. El 
que no entenem ni compartim en 
absolut és que davant la ja vella 
reivindicació del barri que s’arre-
gli també el parc ens diguin que 
es farà “en el proper mandat”. Fa 
molt de temps que denunciem 
que el parc es troba en condici-
ons deficients (vegetació, man-
teniment, despreniments, etc.). 
Fa bastant més d’un any que vam 
presentar un llistat, elaborat pels 
usuaris del parc, amb les millores 
concretes que són necessàries i 
hem reclamat al regidor diverses 
vegades que aquest arranjament 
general en mantingui les princi-
pals característiques i l’esperit ru-
ral. Ens donen excuses, com ara 
que “això és cosa de Parcs i Jar-
dins” (com si no fos de l’Ajunta-
ment!), o de tipus pressupostari, 
que no són gens creïbles. Senyors 
del Districte, us reclamem que la 
millora del parc també es faci en 
aquest mandat. 

2. L’edifici AA1 per a afectats de 
Trinxant-Meridiana ja hauria 
d’estar en obres
La transformació de la zona de 
Trinxant-Meridiana requereix 
que es facin pisos per als afectats. 
Concretament, el bloc principal 
que s’ha de fer (que es diu AA1 i 
seria darrere la paret que es veu a 
la fotografia) ja podria estar amb 
les obres avançades, però el regi-
dor i el Districte van allargant el 
tema amb excuses diverses. De 
fet, el tema estava inclòs explí-
citament en el programa electo-
ral de Barcelona en Comú, però 
a l’hora de la veritat no es veuen 
gaires ganes de complir. Fa mesos 
que reivindiquem que es faci ja el 
projecte de l’edifici per poder com 
a mínim començar les obres en 
aquest mandat, però de moment 
no hi ha resultats. Seria molt trist i 
imperdonable que, sent el regidor 
del Districte també regidor d’Ha-
bitatge, no es faci aquesta actuació 
totalment necessària i totalment 
possible. Sí que es pot!

3. Meridiana : que sí, que sí... pe-
rò de moment res
Una de les transformacions urba-
nes que semblava que el govern 
de Barcelona en Comú tenia més 
clares era la de la Meridiana. L’ob-
jectiu era bastant semblant al que 
les AAVV reivindiquem des de fa 
anys: menys contaminació, menys 
carrils per als cotxes i més per a 
mitjans de transport més sosteni-
bles, més vegetació, més adequació 
per a vianants i veïns, etc. La veritat 
és que la cosa va començar bastant 
bé i amb uns terminis correctes, 
que portaven a començar les obres 
a l’inici del 2018, però tot s’ha anat 
allargant i allargant i —el que és 
pitjor— de vegades sembla que ara 
falti voluntat política per tirar en-
davant aquesta transformació tan 
important. No hi ha res perdut, 
però el temps passa i ara mateix 
encara no tenim ni un avantpro-
jecte suficientment consensuat. No 
perdem l’esperança del tot però sí 
que estem preocupats. A finals de 
gener estigueu a l’aguait.
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S’ha de tirar ja endavant l’acordat (o millorar-ho consensuadament).Tan difícil és començar a parlar-ne de debò?Ara ja no hi ha excusa per no expropiar.

54 6

4. Biblioteca del Clot: reivindi-
quem que, al menys, s’adquirei-
xi la finca

Com sabeu, per una “jugadeta” 
estafa d’un anterior regidor del 
Districte, la biblioteca anomena-
da “del Clot” està fora del Clot: es 
troba “a l’exili”, dins del Museu del 
Disseny de Glòries. Fa anys que 
reivindiquem que això s’arregli 
i que, com un barri normal, tin-
guem la biblioteca dins del barri. 
Concretament la reivindiquem 
a la finca de l’antiga Fàbrica del 
Plom, a Verneda-Concili de Tren-
to, on fins ara hi havia Biciclot. Fa 
temps que aquesta entitat havia 
de marxar d’aquest lloc per anar 
al Poblenou, però les coses es van 
endarrerir i ens van dir que encara 
no s’hi podia fer res. Ara que Bici-
clot ja ha marxat, no hi ha excu-
ses que valguin i, de fet, ens van 
dir que potser sí que s’iniciaria 
l’expropiació o adquisició durant 
aquest any, però al final han dit 
que no. El pitjor, però, és que in-
sinuen que no està clar que s’iniciï 
l’expropiació durant l’any 2018 i 
aquí ja no hi estem gens d’acord, 
perquè es pot fer i és just que es fa-
ci. No demanem que la biblioteca 
es construeixi en aquest mandat, 
però sí que s’iniciï l’expropiació i 
s’encarregui el projecte. Si veiem 

que això no avança, convocarem 
escoles i grups interessats perquè 
ens ajudin.

5. Entorns del carrer Verneda: fa 
2 anys que esperem
Ja fa anys que plantegem al Dis-
tricte que s’acordin les interven-
cions a fer a la zona de l’entorn 
del carrer de la Verneda, ja que 
hi ha molts aspectes a concretar, 
consensuar i tirar endavant: eli-
minació de la subestació elèctrica, 
parc lineal, obertura de Concili 
de Trento, edificis per a afectats... 
Quan el regidor va arribar al Dis-
tricte, ens va dir que “tenia idees 
al respecte” i que ja en parlaríem. 
Doncs encara estem esperant. 
Ho anem recordant: de vegades 
ens diuen que ho estan estudiant, 
de vegades ens diuen que enca-
ra no..., i res avança. La veritat 
és que no pensàvem/pensem fer 
propostes que exigeixin una gran 
inversió a la zona en aquest man-
dat, però el que sí que és exigible 
és que arribem a un consens i que 
alguns aspectes (l’expropiació de 
la Fàbrica del Plom, però també 
la subestació elèctrica) avancin 
realment. Sr. Regidor, acabarà el 
mandat i no haurem avançat en 
tot això? Ho trobaria normal? Ho 
trobaria correcte?

6. Equipaments de Glòries-Clot: 
residència per a gent gran, audi-
tori-cinema, etc.
Els anys 2006 i 2007 es van signar 
dos acords que concretaven els 
equipaments de la zona de Glòri-
es que serien prioritàriament per 
als veïns del Clot-Camp de l’Arpa: 
una residència i centre de dia per 
a gent gran a la cantonada Gran 
Via-Independència (on ara hi ha 
sovint el mercat de la pobresa), 
un auditori-cinema i una biblio-
teca que anirien sobre l’aparca-
ment municipal de Granada-Gran 
Via, sales de barri i una escola de 
música del Districte. Aquesta úl-
tima finalment s’ha acordat fer-la 
a la Verneda i la biblioteca, com 
explicàvem, és la que reivindi-
quem que es faci a la Fábrica del 
Plom. Els acords de fa 10 anys es-
tan signats per tothom i aprovats 
legalment i urbanística. Fa anys 
que reclamem que s’executin o 
(si algú ho demana i és possible) 
es millorin amb els mateixos con-
sensos o d’altres de més amplis, 
però sense que el barri hi perdi 
res ni s’intenti una altra vegada 
una “jugadeta”/estafa. No accep-
tem promeses de futur sense ga-
ranties, alternatives no viables, 
que s’allarguin molt els terminis 
ni que els pactats estiguin fora del 

barri. Amb l’actual govern fa molt 
de temps que reivindiquem que 
es tirin endavant aquests equipa-
ments, però no hi ha manera que 
sigui així. Al seu dia van dir que 
els equipaments per als barris 
eren la seva prioritat i que com-
plirien el Compromís per Glòries, 
però les coses no avancen. No ens 
hi resignem. 

Reclamem més implicació, més voluntat 
política i més inversió
Acabem aquest article demanant 
novament al Districte que s’im-
pliqui més en aquests assumptes 
del barri, que hi dediqui més re-
cursos humans i econòmics. Te-
nim la sensació (sabem que és 
subjectiva, però intentarem ob-
jectivar-la) que el nivell d’atenció 
al nostre barri és bastant inferi-
or al d’altres i, ben segur, al que 
caldria. No pretenem ser els pri-
mers, ni tenir-ho “tot i ara”, però 
no podem acceptar que tants as-
pectes importants per al barri no 
avancin de veritat. Tenim certa 
experiència i creiem que la nostra 
sensació és, per desgràcia, bas-
tant real. En tot cas, demanem al 
Districte que faci tot el que pugui 
perquè a finals de mandat el ba-
lanç sigui bastant més positiu del 
que ho és ara.   



Segur que serà molt utilitzada. (Tenim tan pocs espais públics d’esbarjo!)

Una remodelació molt necessària i esperada.
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Remodelacions en marxa: placeta 
Balmanya i carrers Pistó i Bassols

A més del projecte de remodelació del carrer Sant Joan de Malta, del qual infor-
màvem en l’anterior Butlletí, s’estan fent els projectes executius de remodela-
ció de la “placeta Balmanya” (l’espai de davant de l’escola, a Freser-Indústria-

Trinxant) i dels carrers Pistó i Bassols.

Carrer Bassols: plataforma única, arbrat i parterres 
vegetals

El carrer Bassols és un dels que feia temps que en 
demanàvem la remodelació pel seu mal estat. Tam-
bé serà de plataforma única —com al carrer Pistó, 
l’amplada no permet cap altra alternativa—, amb una 
filera d’arbrat (en principi, a la banda mar, però s’ha 
demanat que s’estudiï de posar-la a la banda mun-
tanya) i uns parterres vegetals. Serà una bona con-
tinuïtat de la zona per a vianants del carrer Rogent, 
però es mantindrà el pas als aparcaments existents 
als edificis.

Es preveu que les tres obres comencin a l’estiu i 
estiguin acabades a la primavera del 2019. 

Placeta Balmanya: per a infants, famílies i veïnat

El projecte intenta recollir les principals propostes sorgides d’un procés participa-
tiu intern de l’escola (mainada, famílies, professorat, etc.) i de les aportacions de la 
nostra AVV i de l’AVC de la zona. En principi hi haurà una mica de tot: jocs infantils 
per a grans i petits, element d’aigua, zona d’espera amb bancs, zones d’ombra i so-
lejades on s’afegeix nou arbrat al que ja hi havia, parterres vegetals, etc. En conjunt 
creiem que serà un petit gran pas endavant per a aquest sector del barri, que té 
poques zones verdes. La placeta no serà gaire gran, però s’expandeix al màxim i fa 
possible un nou pas de vianants a Trinxant-Freser que és molt necessari. 

Carrer Pistó : plataforma única i arbrat

Degut a l’escassa amplada del carrer Pistó en el tram en-
tre Besalú i Degà Bahí, la remodelació consistirà bàsica-
ment a fer-lo de plataforma única (voreres i calçada al 
mateix nivell) i posar-hi arbrat i algunes cadires. Farà 
la continuïtat entre el passatge Puigmadrona i la plaça 
de Can Robacols, tal com havia demanat l’Escola Dovella 
(camí escolar).



Aniria molt bé poder anar des d’aquí cap a la Zona Universitària i el Baix Llobregat.

Si voleu menys contaminació,
Si voleu més i millor transport públic,

Si voleu menys cotxes a la ciutat,
Si voleu més espai per als vianants,

Si voleu... una Barcelona per a les persones,

RESERVEU-VOS EL MATÍ DEL DISSABTE 20 DE GENER PER REI-
VINDICAR QUE ES CONNECTI EL TRAMVIA PER LA DIAGONAL

Quedarem a les 11 h a la plaça de les Glòries i farem una marxa col-
lectiva fins a Verdaguer (passeig de Sant Joan), on hi haurà un acte rei-
vindicatiu i festiu.

Aneu actualitzant la informació a: 
https://unitspeltram.wordpress.com/
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Necessitem que ens faciliteu la vostra 
adreça electrònica per informar-vos 
(tant si sou sòcies com si no)

J
a fa temps que des de l’AVV combinem, dins de les nostres possi-
bilitats i destreses, la difusió de les convocatòries i informacions a 
través del Butlletí, d’Internet (web, xarxes, etc.) i de cartells al car-

rer. Creiem que és el millor per arribar a tota la gent del barri, ja que no 
tothom està “digitalitzat”. Últimament, però, hem tingut algun disgust 
amb els cartells: ens ha “caigut” alguna multa totalment injustificada, 
injusta i desorbitada. Hem reclamat —de fet, fa dècades que ho reivin-
diquem— que es posin cartelleres municipals per a les entitats, com es 
fa en moltes altres ciutats, i que la normativa aplicable sigui raonable i 
justa, però ja veurem si aquesta vegada ens fan més cas.

Sigui com sigui, aprofitem per demanar-vos a tots i totes que ens 
faciliteu el vostre correu electrònic perquè puguem fer-vos arribar 
les principals convocatòries i informacions de l’AVV. Ens compro-
metem a no enviar més d’un missatge per setmana i sempre us po-
dreu donar de baixa.

Si vols saber què es fa al barri, si t’estimes el Clot-Camp de l’Arpa, 
si t’interessen els temes socials i, sobretot, si ets soci o sòcia de 
l’AVV, envia’ns un missatge a avvclotcampdelarpa@gmail.com i 
demana’ns que et fem arribar tota la informació de l’AVV. 

NOTÍCIES SOCI
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Les AFA del barri demanen el seu espai en 
els projectes d’àrees de jocs infantils

E
l passat mes d’octubre, 
les associacions de fa-
mílies d’alumnes (AFA) 

del barri van organitzar una 
consulta sobre els tipus de 
jocs que s’instal·laran al Parc 
del Clot, en concret en l’àrea 
de jocs infantils adjacent al 
carrer Escultors Claperós. Al 
voltant de 250 famílies de les 
escoles bressol i les escoles 
d’educació infantil i primària 
del barri hi van participar. La 
consulta recollia quatre pro-
postes de renovació dels ele-
ments de joc, que el Districte 
havia fet arribar a les AFA 
unes setmanes abans.

L’origen d’aquesta consul-
ta el trobem mesos enrere. 
A la tornada de l’estiu del 
2016 ens trobem que l’àrea 
petita del Parc del Clot, al 
costat del carrer Municipi, 
havia estat substituïda amb 
motiu d’un acte vandàlic i 
s’havia perdut l’estructura 
en forma de circuit on fe-
ien els seus primers jocs els 
més petits del nostre barri. 
Des del principi del 2017 les 
AFA del barri venien reco-
llint el descontentament de 
les famílies amb les refor-
mes que s’estaven fent en di-
verses àrees de joc del barri, 
com les de Can Robacols, la 
plaça de l’Oca, València-Es-
pronceda, o el Parc del Clot 
i la seva polèmica “caseta”. 
Han estat nombroses les 
queixes registrades en l’apli-
cació “Bústia Ciutadana” en 
relació amb les noves instal-
lacions de joc. Aquestes re-
novacions venien motivades 
per la finalització de la vida 
útil de les instal·lacions (15 
anys) marcada a la normati-
va municipal.

A iniciativa de l’AFA de 
l’escola La Farigola del Clot, 
es va enviar al Districte una 
instància, signada conjunta-
ment per sis AFA del barri, 
que va comptar amb l’adhe-
sió de l’AVV Clot - Camp de 
l’Arpa. En les mateixes dates, 
totes les AFA del barri van 
assistir al Consell de Bar-

ri del març per expressar la 
seva disconformitat amb els 
nous jocs.

Les observacions princi-
pals que es van presentar a 
l’Ajuntament van ser les se-
güents:
- La delimitació de dues zo-

nes —una d’exterior amb 
graveta i una altra d’interi-
or de sorra tova— mitjan-
çant una vorada de formigó 
suposa un risc per als més 
petits i una barrera arqui-
tectònica interna. La mo-
tivació d’aquesta zona més 
dura és millorar l’acces-
sibilitat de la instal·lació, 
però alhora es dificulta la 
mobilitat dins del recin-
te, principalment per a les 
persones acompanyants 
d’infants de 0 a 3 anys.

- El fet d’integrar en la instal-
lació zones de paviment 
dur ha reduït la superfície 
útil de joc, ja que la majoria 
d’infants es concentren a la 
zona de sorra i això fa aug-
mentar el nombre de nens 
i nenes per metre quadrat.

- S’ha reduït el nombre de 
bancs, que s’han situat fora 
del recinte en la majoria de 
renovacions, segons el pro-
tocol d’actuació municipal.

- Hi ha elements de joc amb 
poques proteccions i que 
no permeten la simultane-
ïtat d’ús dels circuits, com 
ara la caseta del Parc del 
Clot o la plaça de l’Oca.

- Hi ha hagut una pèrdua 
d’elements de joc on de-
senvolupar el joc simbòlic, 
com per exemple el “ca-
mió” que hi havia a Can 
Robacols.

- Les renovacions s’han fet 
sense un procés de con-
sulta a les famílies usuà-
ries. Segons la normativa, 
per realitzar un projecte 
d’àrea de joc cal comptar 
amb informes prescriptius 
de l’Institut de la Infància 
i de l’Institut Municipal de 
les Persones amb Disca-
pacitat. Les AFA demanen 
establir un canal de parti-

cipació perquè es tinguin 
també en compte els cri-
teris i preferències de les 
famílies.
El Districte es va fer ressò 

de les queixes i hi va respon-
dre convocant les AFA a una 
reunió amb els tècnics de 
barri. A la reunió, celebrada 
el passat mes de juliol, les 
AFA van reiterar la seva dis-
conformitat amb les refor-
mes realitzades a finals del 
2016 i van sol·licitar partici-
par en les properes renova-
cions. Per la seva banda, el 
Districte es va comprome-
tre a traslladar les observa-
cions de les AFA als projec-
tistes i a enviar a les entitats 
les propostes de renovació. 
Uns dies més tard cada AFA 

rebia a la seva bústia les qua-
tre propostes per a la refor-
ma de l’àrea infantil del Parc 
del Clot. A principis del curs 
2017-2018 es va llançar la 
consulta.

Les AFA consideren un 
èxit la dada de participa-
ció en la consulta, sobre-
tot si es té en compte que 
és la primera experiència 
d’aquest tipus que s’orga-
nitza conjuntament entre 
diverses AFA del barri i 
que no totes les entitats hi 
han pogut participar. Es 
veu amb optimisme la pos-
sibilitat que futures convo-
catòries mobilitzin un per-
centatge molt significatiu 
de les famílies del barri en 
etapa escolar.

Aquesta va ser l’opció preferida per les famílies en la consulta: circuit 
gran + carrusel + balancí.

Després  de la remodelació 

Abans de la remodelació

La instal·lació de l’àrea per als més petits del Parc del Clot va 
patir un acte vandàlic i no es va renovar. La tornarem a veure?

Des de les AFA del barri 
es valora també la disposi-
ció dialogant que ha tingut el 
Districte a l’hora d’escoltar 
les propostes i demandes de 
les AFA pel que fa a les àrees 
de joc. S’espera que l’opció 
majoritàriament triada sigui 
finalment la que reculli el 
projecte i es continuarà tre-
ballant per consolidar una 
via de participació i comuni-
cació continuada amb el Dis-
tricte en les qüestions d’ur-
banisme que més influeixen 
en el dia a dia al barri de les 
nostres filles i fills.

El més probable és que en 
les pròximes setmanes co-
mencin les obres del recinte 
de jocs. Veurem materialit-
zada l’opció més votada? 
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GÈNERE

NI UNA MENYS

C
armen, Leydi Yuliana, 

Rosa, Fadwa, Felicidad, 

María, Marisela, Nom 

no conegut, Nom no conegut, 

Sharita , Amparo, Nom no co-

negut, Paula. 

Totes aquestes dones i mol-

tes més podrien ser ara aquí, 

entre nosaltres, lluitant als 

carrers dels seus barris, però 

no hi són, les han matades, les 

han assassinades. I matant-les 

a elles ens maten una mica a 

totes, perquè qualsevol dia po-

dríem ser nosaltres.

Aquest any s’han enregistrat 

91 casos d’assassinats masclis-

tes a l’Estat espanyol. La xifra 

oficial no reflecteix la realitat. 

La realitat és que, a Catalunya, 

el masclisme mata el doble de 

dones de les oficialment reco-

negudes als registres.

Avui, 25 de novembre de 

2017, 57 anys després de l’as-

sassinat de les germanes Mi-

rabal a mans del govern de 

Trujillo, ens reunim aquí per 

a denunciar que el nombre 

de feminicidis segueix sent 

una problemàtica preocupant-

ment vigent malgrat el pas del 

temps. Tot i això, els assas-

sinats no són més que la part 

visible, la que arriba a les TV,  

i, malgrat arribar-hi, arriba es-

biaixada: no, no hem mort, ens 

maten; ens assassinen pel sim-

ple fet de sentir-se’n en el dret 

com a homes en aquesta soci-

etat patriarcal. I això és només 

la punta de l’iceberg: quantes 

25N: Seguim lluitant contra la violència patriarcal

vegades ens han fet comenta-

ris pel carrer?, quantes vegades 

hem hagut de fer veure que 

parlàvem per telèfon tornant 

de festa?, quantes vegades ens 

han jutjat per la roba? Quants 

cops hem tornat a casa de nit 

amb un ull al darrere? Quan-

tes vegades ens han fet creure 

que no som suficient? Que no 

som prou per a ells? Quantes 

vegades ens han titllat d’exa-

gerades per dir no a l’humor 

masclista? I quantes vegades 

ens han fet sentir culpables de 

patir una violació? La llista no 

ha fet més que començar.

El pitjor de tot és la manca 

de resposta per part de la jus-

tícia. Ho exemplifica el cas de 

“la manada”, en què cinc ener-

gúmens (entre els quals hi ha 

un militar i un guàrdia civil)  

van violar una noia durant les 

festes de Sant Fermí del 2016. 

Al judici s’han denegat unes 

proves més que contundents 

i, a més a més, s’ha posat en 

dubte el testimoni de la noia 

per uns informes d’un detectiu 

privat contractat pels acusats.

Estem cansades que qüestio-

nin les nostres denúncies, que 

ens preguntin si havíem tancat 

bé les cames, que què fèiem 

tan tard soles i com anàvem 

vestides. Estem cansades d’ha-

ver de tornar acompanyades, 

de ser sexualitzades, de ser el 

‘sexe dèbil’. Estem fartes de 

justificar-nos, de sentir vergo-

nya, de tenir por. I diem prou.

Perquè ja n’estem fartes, de 

l’statu quo, en què ens sentim 

oprimides per una societat pa-

triarcal que ens pren la lliber-

tat i ens concep com a éssers 

inherentment inferiors. Per 

això, avui i sempre cridem jun-

tes “no és no” davant de totes 

aquelles situacions que ens 

sotmeten.

Avui per elles, per les dones 

que ja no poden lluitar. I per 

nosaltres, perquè puguem es-

tar al peu del canó per molts 

‘NO’ que diguem, per molt 

tard que tornem a casa i per 

molta carn que ensenyem.

Només d’aquesta manera 

aconseguirem una veritable 

revolució feminista, on el llop 

estigui en silenci i qui udoli 

sigui la lluna!

VISCA, VISCA, VISCA, LA 

LLUITA FEMINISTA!  
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• Oficina de l’Habitatge de Sant Martí, Rambla del Poblenou, 154 - 08018 Barcelona

• Sindicat de Llogateres http://sindicatdellogateres.org/ 
Punt d’acollida: C. Font Honrada, 32, entre setmana, de les 16.30 a les 20.30  h

• Associació 500×20 “Lloguer Públic i Assequible” http://500x20.prouespeculacio.org 
Assemblea de famílies: cada dijous de 19 a 20.30 h

Lloc: Ateneu La Bòbila de Porta, plaça Sóller – c. Estudiant s/n 08016 BARCELONA 
Metro: groga (Llucmajor) - blava (Virrei Amat)- vermella (Fabra i Puig) 
Correu: 500×20@prouespeculacio.org

• APE (Aliança contra la Pobresa Energètica) http://pobresaenergetica.es 
 Assessorament col·lectiu dimecres a la FAVB, c. Obradors, 6-8 baixos 
 93 412 76 00 
 habitatge@favb.cat 
 favb@favb.cat - www.favb.cat

• Punt d’Assessorament Energètic de Sant Martí, Rambla del Poblenou 154 - 08018 Barcelona

HABITATGE

Guia de Problemàtiques d’Habitatge
És una eina destinada a orientar la gent que s’apropa a les associacions veïnals amb problemes d’habitatge. Un primer pas per 
donar-los a conèixer els seus drets i possibilitar l’apoderament col·lectiu.

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: habitatgeturismecca@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

LLOGUER ASSESSORAMENT FAVB

Casuístiques Què pots fer? Qui et pot ajudar?

Busco pis i no vull que m’estafin

Els acords entre particulars estalvien costos de gestió.
Llegeix molt bé el contracte i fixa’t especialment en el següent:
- Durada no inferior a 3 anys.
- Fiança: 1-2 mesos màxim.
- Cèdula d’habitabilitat i certificat d’eficiència energètica.
- Desglossament de conceptes de la renda (IBI, comunitat, subministraments, etc.)
- Titularitat de la propietat.

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters

No sé si el meu contracte està d’acord amb la legalitat
L’última modificació de la llei d’arrendaments urbans dona un marge ampli a l’autonomia de les parts, la qual cosa permet 
la negociació.

- Sindicat de Llogaters
- 500X20

No sé si el pis que he llogat compleix les condicions en 
què ha d’estar.

És important que concertis una o diverses visites a l’immoble per comprovar-ne l’estat de conservació i habitabilitat. Fes 
una llista de tots els “desperfectes” o elements que no estiguin en bon estat per adjuntar-la al contracte.

- Sindicat de Llogaters

Necessito fer obres a casa i no em poso d’acord amb el 
propietari sobre qui ho ha de costejar

Les obres de conservació, que són les necessàries perquè l’immoble es conservi en les condicions mínimes, corresponen 
a l’arrendador.
Les petites reparacions que van resultant necessàries per l’ús ordinari de l’habitatge han de ser assumides pel llogater.

- Sindicat de Llogaters

El propietari i jo no estem d’acord pel que fa als desper-
fectes de l’habitatge

Quan les dues parts són incapaces de comunicar-se amb voluntat d’arribar a un acord amistós, la mediació d’un tercer 
pot ser la solució.

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters

Crec que no tinc ingressos suficients per continuar pagant 
les mensualitats

Pots demanar l’ajut municipal al lloguer, que és una prestació destinada als llogaters amb dificultats econòmiques per fer 
front a les quotes del lloguer.

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters

Se m’acaba el contracte i el propietari em vol apujar el 
lloguer per sobre de l’increment de l’IPC

El propietari ha de notificar per escrit la seva voluntat de no renovar el contracte o la seva voluntat de renovar el lloguer 
amb un altre preu amb un mes d’antelació. És recomanable consultar l’índex de preus de referència (agenciahabitatge.
gencat.cat/indexdelloguer).

- Sindicat de Llogaters

Se m’acaba el contracte i el propietari vol que marxi El propietari ha de notificar per escrit la seva voluntat de no renovar el contracte amb un mes d’antelació. - Sindicat de Llogaters

El propietari del meu habitatge l’ha venut a un fons d’in-
versió

El nou propietari ha de notificar al llogater el canvi de propietat. En aquest cas, és important que miris l’any del teu con-
tracte de lloguer i els terminis, especialment la data de venciment.

- Sindicat de Llogaters

Problemes de mobbing o assetjament?

El propietari m’ha tallat algun subministrament

El propietari de l’edifici ha incentivat l’ocupació de pisos 
de l’immoble per part de persones que generen conflictes 
de convivència

El propietari no ha efectuat cap reparació necessària de 
l’habitatge buscant que el deteriorament provoqui el can-
sament dels arrendataris, fins i tot buscant la ruïna de 
l’edifici

S’han causat danys intencionats a l’habitatge, com in-
undacions, tall de l’antena col·lectiva de TV, avaries dels 
porters automàtics, danys a les bústies, etc.

Cal demostrar que ha estat el propietari qui ha fet personalment aquestes actuacions o contractat a altres persones perquè 
les facin. Per això, és convenient que els llogaters afectats realitzin diverses accions davant d’aquestes situacions:

1) Enviar un burofax (o qualsevol altre tipus d’avís) a l’arrendador per informar-lo dels fets i demanar-li que l’habitatge 
tingui les condicions adequades per a habitar-lo. És important aquest pas de cara a la prova posterior a un possible judici 
i per evitar que el propietari al·legui que desconeixia què estava passant a l’habitatge o a l’edifici.

2) Si la situació no es corregeix, s’ha de presentar una denúncia dels fets per coaccions (atès que no hi ha un delicte de 
mobbing immobiliari com a tal). Aquí, han de ser els tribunals els que decideixin si ho consideren com a delicte o com a 
falta, així com la condemna que imposen al presumpte autor.

Tenint en compte la dificultat d’aquests processos, amb l’ajuda d’un advocat especialista s’han d’anar recollint proves de 
tot el que va passant:
- Prendre les dades dels testimonis.
- Aixecar acta notarial en la qual es certifiqui que determinat reportatge fotogràfic coincideix amb el que realment passa 

i es veu en un moment determinat.
- Efectuar peritatges dels danys o desperfectes.

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters

S’han produït problemes de salubritat en l’habitatge ge-
nerats, per exemple, per plagues a causa de l’acumulació 
d’escombraries en zones comuns

- Oficina d’Habitatge
- Sindicat de Llogaters



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

NOTÍCIES SOCI

RACÓ DEL CATALÀ

SIGUEM AGOSARATS!

É
s habitual que parlem de si ens atrevim a fer alguna cosa, si som 
atrevits davant d’algun repte o de l’atreviment d’algú que ha comès 
una imprudència, per exemple.

Com ja hem fet en altres ocasions, aquest cop no es tracta d’asse-
nyalar allò que acostumem a dir malament, sinó de recordar que fàcil-
ment podem enriquir el nostre llenguatge quotidià amb paraules que 
són perfectament conegudes i actuals, però que fem servir amb molta 
menys freqüència només perquè en tenim una altra amb el mateix sig-
nificat i més semblant al seu e quivalent en castellà, i per això ens ve al 
cap d’una manera molt automàtica.

Arribats aquí, aquesta vegada ens permetem la gosadia de reivindi-
car l’ús d’una d’aquestes paraules “en perill d’extinció”. Goseu ser “ori-
ginals” també en l’ús del llenguatge. I, en general, sigueu agosarats!

Però, després de tot, si en l’emoció del relat sobre les vostres aven-
tures us mostreu més aviat atrevits, si us plau, no us talleu, que no 
perdran valor els vostres atreviments (simplement, procureu ser ago-
sarats).

Atreverse: atrevir-se, gosar
Atrevido: atrevit, agosarat
Atrevimiento: atreviment, gosadia
Potser algú pensarà ara en les paraules castellanes osar, osado, osadía. 

Efectivament, en totes les llengües es produeixen fenòmens similars 
de discriminació en el llenguatge comú, que fa que l’ús d’algunes pa-
raules vagi quedant reduït a uns àmbits cada cop més restringits. És 
cosa de tothom mirar d’evitar-ho.

Horaris d’obertura del 
local de l’AVV

Actualment els horaris d’atenció al públic 
(socis o no) són:

· Dimarts de 18 a 20 hores
· Dimecres de 18 a 20 hores
· Dijous de 10 a 12 hores

Les Juntes Obertes són els dimarts a 2/4 de 8 
(19.30 h)

La Marea Pensionista del Clot  ens trobareu  el 
primer i tercer dijous de cada mes.



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

ESPAI PÚBLIC 

Omple aquesta butlleta i fes-la arribar al carrer Sibèlius, 3, 08026 Barcelona. 

Associació de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa
c/ Sibèlius , 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 NAIXEMENT DNI

CODI POSTAL DATA

CODI POSTAL

FIRMA

TELÈFONS

POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

PROFESSIÓ

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Proposo que m’inscriguin com a soci o sòcia a l’Associació de Veïnes i Veïns del Clot -Camp de l’Arpa. 
Quota: 27 euros al 2018, si estàs a l’atur 0 euros

E
n definitiva, la ILP 
del Gremi el que vol 
és la privatització i 

mercantilització de l’es-
pai públic, sense tenir en 
compte l’opinió del veïnat 
ni tampoc, per més que no 
se n’adonin, la de la majo-
ria dels bars i cafeteries en 
mans de petits propietaris.

Quan dèiem que el re-
buig va molt més enllà del 
contingut del pacte, ens 
referíem al fet que, per al 
moviment veïnal, és inad-
missible que precisament 
aquesta alcaldessa i l’ac-
tual govern de la ciutat, 
format, en aquests mo-
ments, exclusivament per 
Barcelona en Comú:
• Estigui disposat a legis-

lar sobre l’espai públic 
sense tenir en compte a 
tota la ciutadania. No ha 
consultat ni amb les per-
sones discapacitades ni 
amb les entitats que re-
presenten una part molt 
important del veïnat. Ha 
pactat amb una de les 
parts, sense fer cap tipus 
de procés consultiu.

• Hagi previst que la tra-
mitació de la modificació 
de l’ordenança s’iniciï 
aquest mateix desembre, 
per acabar aprovant de-
finitivament el nou arti-
culat a principis d’any. Si 
això és així, ni tant sols 
s’obriria un termini per 

Acord de terrasses entre l’Ajuntament i el Gremi de 
Restauració: perd el veïnat, guanyen els lobbies

presentar al·legacions 
amb temps. Amb aques-
ta actuació, aquest Ajun-
tament ha tornat als 
temps, que ells matei-
xos deien que s’havien 
acabat, que els alcaldes 
anomenaven “processos 
participatius” els perío-
des d’al·legacions de les 
lleis, però és possible 
que en aquests cas ni ai-
xò es faci.

• S’hagi saltat l’ordenança 
de forma deliberada. No 
hi ha hagut informació 
de cap tipus a la Comis-
sió Tècnica de Terrasses, 
que és un òrgan de natu-
ralesa consultiva, disse-
nyat específicament per 
avaluar diversos aspec-
tes tècnics previstos a 
l’ordenança de terrasses.

• Hagi participat del joc 

brut del Gremi i dels 
partits que hi han do-
nat suport des de l’inici 
per pressionar per a la 
modificació de l’actu-
al ordenança municipal 
de terrasses, aprovada, 
per cert, al desembre 
del 2013 amb els vots 
favorables de CiU i PP. 
El Gremi no ha escati-
mat mitjans econòmics, 
mediàtics, publicitaris 
i postveritats, com que 
ells defensen els treba-
lladors —treballadors, 
per cert, que són dels 
més mal pagats, amb les 
jornades laborals més 
llargues i més tempora-
litat, i que han patit una 
disminució continuada 
del salari mitjà al llarg 
dels últims anys—, fins 
que, pel que sembla, ho 

han aconseguit amb la 
col·laboració del consis-
tori.

• Hagi  posat el dret a fer 
negoci per davant del 
dret al descans i a l’ús de 
l’espai públic per part de 
tota la ciutadania.
Per últim, voldríem fer 

una crida a aquells bars i 
cafeteries del barri que 
veuen les entitats veïnals 
com un enemic i el Gre-
mi de Restauració com el 
seu representant. Haurien 
de llegir el contingut de 
la ILP, on està recollida la 
creació de Zones d’Excel·-
lència, que podrien com-
portar la desaparició dels 
bars de barri de tota la vi-
da per no poder dur a ter-
me l’adequació dels seus 
establiments i la pressió 
fiscal del seu manteni-

ment, a banda d’un altre 
punt, de cara a la galeria, 
en el qual s’estableix que 
no es donaran llicències si 
les terrasses no són ateses 
per treballadors.

El contingut de la ILP del 
Gremi no va ser ni tan sols 
consultat als seus milers 
d’associats i representa es-
sencialment els interessos 
dels grans operadors de la 
ciutat, generant conflicte 
on no n’hi ha d’haver. Les 
terrasses han format part, 
des de sempre, del nostre 
barri i de la seva quotidi-
anitat, i en aquest sentit 
han estat acceptades i aco-
llides amb normalitat pel 
conjunt del veïnat en la 
mesura que l’espai ocupat 
se subordinava als usos 
públics. Hem de continuar 
per aquest camí. 

Si tots els locals tinguessin terrassa es provocaria un problema d'espai públic. S’ha de fer respectar l’espai públic, que és de tots i totes.
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