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D
es de fa temps, els que van viure la dictadu-
ra franquista veuen que estan tornant alguns 
(massa) dels tics autoritaris i repressius d’aque-

lla època. Ja fa molts anys que es va iniciar aquesta 
dinàmica, però ha estat amb el govern de M. Rajoy 
quan s’ha exacerbat. Es va veure amb la repressió a 
les vagues generals, al 15-M, amb la persecució de 
cantants crítics... i va culminar amb l’aprovació de la 
llei de seguretat ciutadana (o “llei mordassa”), amb 
la qual, amb l’excusa de reforçar la seguretat, es van 
establir una llarga sèrie de mesures coercitives i re-
pressives clarament dirigides a frenar i castigar les 
accions de protesta social: es limita a la pràctica el 
dret de vaga, s’amenaça amb multes de fins a 600.000 
euros (!) les persones que convoquin segons quin ti-
pus de manifestacions i amb multes de fins a 30.000 
euros les que protestin en un desnonament, etc.

Aquest ambient autoritari s’està portant a extrems 
inacceptables i antidemocràtics en l’actual conflicte 
polític català. Aquest conflicte va sorgir amb força 
com a reacció a la sentència de l’any 2010 sobre l’Es-
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El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

No a la repressió política. Sí a la 
llibertat i a la democràcia

tatut —aprovat en referèndum l’any 2006—, sentència 
amb què es va violar la decisió democràtica del poble a 
través d’un Tribunal Constitucional alterat per manio-
bres de despatxos i per irregularitats. Es va imposar la 
retallada dràstica del que s’havia acordat als parlaments 
i al referèndum a través d’un tribunal clarament de part, 
amb el qual es va voler anul·lar conscientment el dret 
democràtic i constitucional del poble de Catalunya a de-
cidir el seu estatus polític dins d’Espanya. Aquest con-
flicte polític ha anat creixent perquè des de l’estat no 
s’ha volgut solucionar-lo per les vies del diàleg polític i 
del dret a decidir democràticament, i s’ha arribat al greu 
conflicte polític i institucional que es va expressar en 
el referèndum del passat 1 d’octubre, així com als fets 
posteriors, ja prou coneguts.

El govern central i l’estat han volgut renunciar a bus-
car solucions polítiques i s’han centrat exclusivament 
en la via repressiva, tant policial com, sobretot, judicial. 
I ho han fet i ho continuen fent vulnerant moltes de les 
garanties democràtiques i constitucionals (ordenació 
judicial, presumpció d’innocència, limitació de la presó 
preventiva, etc.), amb una utilització clarament abusiva 
del codi penal i pervertint escandalosament l’aplicació 
d’alguns tipus de delictes (els d’odi, organització crimi-
nal, etc.). D’aquesta manera s’intenta fer veure que una 
votació (posar una papereta en una urna) pot ser delic-

tiu —quan no ho és, en absolut— i que opinions i ex-
pressions (de periodistes, d’artistes, etc.) normals en 
una democràcia poden ser perseguides com a crims. 
També s’han inventat fraudulentament violències ine-
xistents. Sembla que la intenció sigui imposar una por 
generalitzada, encara que sigui a costa de vulnerar les 
garanties democràtiques. Sembla que tot s’hi valgui 
per impedir que la voluntat popular de decidir lliura-
ment es pugui expressar i aplicar.

Som conscients que al barri i a la societat hi ha plu-
ralitat d’opinions sobre el futur polític del país (és bo 
que n’hi hagi i que s’expressin lliurement) i que hi ha 
errors a totes bandes, però creiem que la gran majoria 
coincidim a condemnar la repressió política actual, els 
abusos de poder i la manca de voluntat de solucionar 
políticament el legítim dret a decidir del poble de Ca-
talunya i de tots els pobles. Des d’aquí reclamem que 
s’alliberi immediatament tots els presos per causes po-
lítiques, que es garanteixin realment els drets demo-
cràtics de tothom, que es torni al ple autogovern de les 
institucions catalanes i que es solucionin políticament 
i democràtica els conflictes polítics. Condemnem que 
es vulgui fer a través de la coacció, l’atemoriment i la 
vulneració dels drets democràtics. 

Exigim la fi de l’actual repressió política. Exigim de-
mocràcia.
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PENSIONS

Capítol 1: Unes quantes 
preguntes que ens fan 
pensar 
 

F
a uns anys que es par-
la molt de les pensions 
al nostre país. Sembla 

que aquest any 2018 ha de 
ser un any crucial per al 
Sistema Públic de Pensions 
(en endavant, SPP), des-
prés de les reformes dels 
anys 2011 i 2013, que —
recordem-ho— segons els 
experts i el Govern havi-
en de ser la solució fins al 
2050.

Des de la Marea Pensio-
nista ja fa cinc anys, i més 
tard des de la Coordina-
dora Estatal de Defen-
sa del SPP, sempre hem 
sol·licitat, i no només sol-
licitat, sinó també exigit, 
un debat públic i obert a la 
ciutadania. Aquest, però, 
és un debat que no arriba; 
més aviat sembla que no hi 
ha interès que aquest debat 
es produeixi i que, per tant, 
es fa tot el possible per dei-
xar el tema a les tertúlies 
de les diverses televisions 
i ràdios, totalment buides 
de contingut i de dades. 
O, el que és encara pitjor, 
tractem de portar-ho a la 
Comissió del Pacte de To-
ledo, creada amb aquesta 
finalitat al Congrés dels Di-
putats, perquè res canviï, 
perquè tot quedi entre ells 
i sense que nosaltres, els 
ciutadans i ciutadanes, ens 
assabentem de res. Aques-

Sistema públic de pensions: MISSIÓ IMPOSSIBLE?

ta és la forma d’actuar dels 
nostres polítics. N’hi ha 
prou de dir que la seva pre-
sidenta, Celia Villalobos, 
està totalment en contra 
d’unes pensions públiques 
dignes.

Tractaré  d’explicar el 
punt de vista de la Marea i 
de la Coordinadora per fa-
ses. Vull començar amb al-
gunes preguntes que consi-
dero importants.

La primera pregunta és: 
què volem fer, com a so-
cietat avançada, amb la 
nostra gent gran? I, més 
concretament, què volem 
fer amb aquestes generaci-
ons que van conquistar, a 
base de lluita i sofriment, 
els drets que avui ens agra-
den? I amb les generacions 
futures? Què se’n farà, dels 
nostres fills i néts?

Si la nostra resposta a 
aquestes preguntes és que 
tot això no ens importa 
gens, tota l’argumentació 
s’acaba aquí, ja que no té 
sentit escriure o explicar 
res més, però demostra-
rem amb això que som una 
societat malalta, individu-

alista i preocupada només 
per nosaltres mateixos i 
per l’ara. Per contra, si 
ens contestem que la nos-
tra gent gran ha de poder 
viure amb dignitat i que els 
nostres fills i filles han de 
tenir una vida millor que la 
nostra, hem d’intentar sa-
ber què succeeix per poder 
arribar a una solució justa.

La segona pregunta és: la 
Seguretat Social té dèfi-
cit? I, com a conseqüència 
d’això, en té el SPP i per-
den les nostres pensions? 
A aquesta pregunta no-
saltres responem que no, 
que la Seguretat Social no 
té deficiències. Ha tingut, 
això sí, uns gestors pès-
sims, que han utilitzat els 
ingressos del SPP i de la 
Seguretat Social per a co-
ses per a les quals no hau-
rien d’haver-los empleat, i 
com conseqüència d’això 
ens diuen que té un dèficit. 
I de seguida ens diran que 
aquest dèficit és inassumi-
ble i que, per tant, el SPP 
no es podrà mantenir. Si se 
n’hagués fet una bona ges-
tió, la Seguretat Social tin-

dria avui mig bilió (amb b) 
d’euros de superàvit. 

De fet, però, encara que 
realment hi hagués dèficit, 
què passaria? Els serveis 
públics tenen dèficit, per 
això són serveis públics: no 
es dediquen (encara que 
molts ho voldrien) a fer ne-
gocis, sinó que es dediquen 
a oferir serveis a la societat 
i a cohesionar aquesta so-
cietat, que els manté amb 
els seus impostos o quotes. 
Que potser no tenen dè-
ficit l’exèrcit, la policia, 
la casa reial i tota una sè-
rie de serveis que no ens 
serveixen per a res? Ales-
hores, per què ens parlen 
d’un dèficit i no d’altres? 
El que està passant, des del 
nostre punt de vista, és que 
s’ha pres la decisió política 
de finalitzar amb el SPP, 
i aquesta decisió es pren 
per determinades pressi-
ons d’organismes inter-

nacionals i dels bancs. Els 
primers, perquè es mouen 
dins d’un context de liqui-
dació de l’anomenat Estat 
de Benestar, i els segons, 
moguts per l’oportunitat 
de negoci que impliquen 
els diners del SPP si poden 
tenir-los, i tenir-los durant 
molts anys sense que els 
participants en puguin dis-
posar.

La tercera pregunta és: 
el problema del SPP és un 
problema d’ingressos o de 
cost? Ells ens diuen franca-
ment que és de costos, però 
nosaltres sabem que això 
no és cert: és un problema 
d’ingressos. I si volem ac-
ceptar els plantejaments de 
la primera pregunta, hem 
de centrar-nos a veure de 
quina manera poden sortir 
aquests ingressos. 

Domiciano Sandoval
Portaveu  de la Marea Pensionista
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ALCHEMIKA

D
esprés de les mobilit-
zacions que va mante-
nir durant mesos la co-

ordinadora de familiars de 
les cinc residències gestio-
nades per la UTE INGESAN-
ASPROSEAT (Constructora 
OHL), i de la proposta vota-
da al Parlament al juliol del 
2017, la Generalitat va apro-
var convocar l’any 2017 un 
nou concurs per a la gestió 
de les residències, de mane-
ra que a començaments de 
gener del 2018 ja s’hagues-
sin incorporat les empreses 
que resultessin adjudicatà-
ries.

Part dels problemes s’han 
anat resolent: es va recupe-
rar la plantilla que havia es-
tat reduïda unilateralment 
per l’empresa, es van resol-
dre algunes de les deficièn-
cies denunciades (paquets, 
etc.) i s’ha millorat el servei 
de cuina en alguna de les 
residències, però encara 
queda molt per fer.

El 3 d’agost del 2017 es va 
publicar l’anunci de consul-
ta pública perquè els qui hi 
estiguessin interessats po-
guessin fer aportacions als 
plecs de prescripcions tèc-
niques de les noves compe-
tències de gestió de les resi-
dències.

La coordinadora de fa-
miliars va fer-hi aportaci-
ons i va mantenir diverses 
reunions de treball amb 
la Generalitat, que va ac-
ceptar algunes de les nos-
tres propostes de millora 
dels plecs. L’última reunió 
la vam mantenir el dia 10 
d’octubre de 2017. Segons 

Cinc residències públiques víctimes de la 
privatització i de la burocràcia del 155
La coordinadora de familiars de cinc residències públiques informa de la situació actual

els sindicats, els concursos 
es faran en dos paquets, un 
amb dues residències i un 
altre amb tres, però amb 
plecs idèntics, perquè una 
mateixa empresa només 
pugui obtenir la concessió 
d’una residència de cada 
paquet. Ens diuen que pen-
saven que podrien estar pu-
blicats al mes de novembre 
de 2017.

Com que no es va pu-
blicar, la coordinadora de 
familiars va contactar tele-
fònicament amb el Direc-
tor dels Serveis Territorial 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies de Barcelona per 
preguntar-li per la situació 
dels concursos. El dia 22 
de desembre de 2017 ens 
va contestar que l’havien 
informat que des de feia 
molts dies la documentació 
era al Ministeri de Sanitat 
per a la seva signatura, que 
la devolució havia de passar 
per Intervenció de la Gene-
ralitat i després tornar de 
nou al Ministeri per a la se-
va signatura, i després ja es 
publicarien les competèn-
cies. La seva explicació va 
ser que el Govern de Rajoy 
estava paralitzant-ho tot. 
Posteriorment, a través de 
la informació facilitada pel 
Departament a una perio-
dista, hem tingut coneixe-
ment que les competències 
estan paralitzades a Madrid 
des del dia 29 de novembre 
de 2017.

Si és cert que la tramita-
ció dels concursos està pa-
ralitzada al Ministeri, ens 
sembla inacceptable que els 

usuaris de les residències 
s’hagin convertit en ostat-
ges de la situació política. 
No se’ls pot utilitzar com a 
eina de pressió a la Gene-
ralitat, paralitzant la gestió 
dels problemes que afecten 
la ciutadania, perquè la veri-
tat és que els únics perjudi-
cats són els usuaris, que no 
es veuen beneficiats de les 
millores aconseguides en els 
nous plecs de prescripcions 
tècniques que regirien els 
concursos, com, per exem-
ple, disposar d’infermera 
en el torn de nit, cosa que 
resulta vital per a unes per-
sones cada vegada més dete-
riorades, donades les llistes 
d’espera per ingressar en 
una residència pública.

La nostra gent gran és la 
baula més feble de la socie-
tat i es mereix un tracte dig-
ne. De cap manera no pot 
ser utilitzada pels polítics 
per a les seves inquietuds, 
perquè, si ho fan, perden 
tota la legitimitat i es con-
verteixen en una xacra per 
als ciutadans.

Per altra banda, a la majo-
ria de les residències l’em-
presa no té gaire interès a 
invertir en la resolució dels 
problemes pendents, per-
què pensa que no serà ad-
judicatària en els nous con-
cursos.

A tot l’anterior podríem 
afegir que la pròrroga del 
contracte de gestió va fi-
nalitzar el 31 de desembre 

del 2017, per la qual cosa 
la companyia que gestiona 
actualment les residènci-
es estaria obligada a seguir 
prestant el servei fins que 
s’adjudiqui el nou concurs, 
però com a màxim fins al 
30 de juny del 2018. Això 
pot deixar les residències 
en una situació complicada 
si no es resol abans el con-
curs. 

Barcelona, 6 de febrer de 2018

Coordinadora de familiars 
de les residències 
públiques assistides 
Alchemika, Bertran i 
Oriola, Bon Pastor, El Molí 
i Mossèn Vidal i Aunós.
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TERRASSES

E
l procés de debat i 
aprovació de la modi-
ficació de l’ordenança 

ha sofert un canvi qua-
litatiu. L’Ajuntament i el 
Gremi de Restauració de 
Barcelona han pactat bila-
teralment canvis a la nor-
mativa vigent de terrasses, 
excloent la ciutadania, i 
s’han ignorat les propos-
tes del manifest “Per una 
regulació de terrasses que 
preservi l’espai públic 
com a dret col·lectiu”, que 
mig centenar d’entitats 
vam fer públic.

En aquest manifest, les 
entitats i col·lectius sota-
signats defensàvem que la 
gestió municipal de les ter-
rasses s’ajustés a l’interès 
general i no al dictat dels 
lobbies. Per aquest motiu, 
ens comprometíem a tre-
ballar a favor de la defensa 
i preservació de l’espai pú-
blic com a dret col·lectiu, 
fomentant la participació i 
el debat ciutadà i instituci-
onal i, alhora, mantenint el 
seguiment i la denúncia de 
qualsevol tracte de favor 
envers interessos privats.

També emplaçàvem el 
Gremi de Restauració a 
exhortar públicament els 
seus associats i, per exten-
sió, la totalitat del sector al 

Recollida de signatures per a la 
INICIATIVA CIUTADANA PER UNA 
ORDENANÇA DE TERRASSES VEÏNAL

compliment sense excep-
cions de l’ordenança, en 
comptes d’encobrir o jus-
tificar irregularitats, cosa 
que els legitimaria davant 
la ciutadania. És difícil 
d’entendre que el guany 
hagi d’anteposar-se a la 
preservació dels usos pú-
blics de l’espai, com tam-
poc no es va entendre en el 
seu moment l’oposició a la 
llei antitabac, que antepo-
sava el lucre econòmic a la 
salut. L’objectiu del Gremi 
hauria de centrar-se en la 
professionalitat i la qualitat 
del servei.

El pacte fet és una cò-
pia fil per randa de les 
demandes del Gremi, que 
consolida el suposat dret 
adquirit de l’explotació 
econòmica privada de l’es-
pai públic en detriment 
dels usos públics d’aquest 
espai. Per aquest motiu el 
24 de gener es va presen-
tar una Iniciativa Ciuta-
dana per una Ordenança 
de Terrasses Veïnal, en 
un intent de contrarestar 
aquest pacte.

Trobareu diversos materi-
als, incloent-hi la proposta 
d’ordenança veïnal i també 
tot el material gràfic de su-
port, a l’enllaç http://favb.
cat/terrasses. 

Hem de recollir 
15.000 signatures 
abans de mitjans 
de març. 

Per això, us 
demanem que 
vingueu a signar-la 
al local de l’AVV els 
dimarts i dimecres 
de 18 a 20 h i els 
dijous de 10 a 12 h.
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Alerta! Desnonament al barri

L
a Martha és una mare 
que conviu amb tres fi-
lles, un fill i un net. La 

filla gran està embarassada. 
Tota la família depèn del sou 
de la Martha, de 750 €/mes. 
A partir del mes de gener del 
2017 no va poder fer front 
al pagament del lloguer, de 
525 €/mes. A més, era el 
moment que s’acabava el 
contracte.

Les filles i el fill, com un 
gran nombre de joves, com-
paginen els estudis amb la 
realització de treballs tem-
porals i precaris. Formen 
una unitat familiar que no 
volen desintegrar, com passa 
en la majoria de les famílies, 
amb problemes d’habitatge 
o sense.

La primera ordre d’alça-
ment, del 18 d’octubre del 
2017, no es va executar per 
la situació familiar i social 
de la Martha i perquè fer-ho 
hauria suposat deixar-la al 
carrer sense cap alternativa 
habitacional.

La segona, del 12 de de-
sembre del 2017, tampoc 
no es va executar, gràcies 
al nombre de veïnes i veïns, 
tant del barri com de fora, 
que es van concentrar al 
portal de l’edifici per mos-
trar la seva soli-daritat amb 
la Martha, que continuava 
sense tenir cap alternativa 
habitacional.

A més, aconseguir aturar 
aquest segon intent va sig-

HABITATGE

nificar guanyar un temps 
preciós perquè la Martha 
pogués entrar a la Taula 
d’Emergència i se li conce-
dís un pis social per a tota la 
unitat familiar. El problema 
és que el temps d’espera és 
d’entre 8 i 10 mesos, de ma-
nera que calia donar alguna 
solució provisional per a to-
ta la unitat familiar fins que 
arribés el pis.

Aleshores va arribar la ter-
cera ordre de desnonament, 
amb data del 28 de febrer 
de 2018 i hora a les 9.30. 
L’objectiu era aturar aquest 
tercer alçament per guanyar 
temps per buscar una solu-
ció provisi-onal. Érem cons-
cients que aconseguir-ho o 
no dependria del nombre 
de veïnes i veïns que fossin 
presents davant del por-
tal i de quin fos el nivell de 
l’ús de la força per part dels 
Mossos d’Esquadra, ja que 
des de fonts institucionals 
ens informaven que vindria 
la BRIMO (la unitat d’antia-
valots dels Mossos d’Esqua-
dra).

El desenllaç va ser que el 
28 de febrer, gràcies al nom-
bre tan elevat de persones 
del barri, d’altres barris i de 
col•lectius que defensen el 
dret a l’habitatge, i al fet que 
finalment la BRIMO no va 
fer acte de presència —el di-
lluns havien intervingut en 
un desnonament a Badalo-
na, amb el saldo de 10 ferits, 

l’afectada i la seva filla in-
gressades amb atacs d’angoi-
xa, i un detingut—, es va po-
der aturar el desnonament.

El temps guanyat, també 
en aquest cas, és importan-
tíssim, ja que permetrà que 
la Martha i la seva família 
puguin buscar la solució 
provisional plantejada pels 
Serveis Socials i l’Oficina 
d’Habitatge del Districte. A 
més, ha de fer possible que 
deixi el pis abans d’un quart 
desnonament, que possible-
ment seria obert —això sig-
nifica que poden executar-lo 
en qualsevol moment en un 
període de temps determi-
nat—.

Des d’aquí volem fer un re-
coneixement a l’Observatori 
d’Habitatge i Turisme del 
Clot-Camp de l’Arpa, que 
és l’entitat que fa l’acollida, 
orientació, informació, difu-
sió, coordinació... I les seves 
membres són les primeres 

no ens faran fora ni de casa, ni del barri!

PEL DRET A L’HABITATGE!
t’apugen el 

lloguer?

t’ens altres 
problemes amb 

l’habitatge?

C. Sibèlius, 3 · Tel. 93 232 46 10 · habitatgeiturisme@gmail.com

Vine a informar-te els dimecres de 18 a 20h a l’AVV Clot-Camp de l’Arpa

que, si cal, són al portal del 
veïnat quan hi ha desnona-
ments.

Finalment, tres reflexions.
Hem de ser conscients 

que darrere de cada desno-
nament hi ha persones en 
una situació d’angoixa ter-
rible. És un incompliment 
de la legalitat vigent, a més 
d’una injustícia, en la majo-
ria dels casos, ja que d’una 
banda es defensa la propie-
tat privada, fent ús si cal de 
la força, però de l’altra no 
es defensa amb la mateixa 
intensitat la legitimitat i el 
dret de tota persona a l’ac-
cés a un habitatge digne i 
adequat. També és un fracàs 
de totes aquelles forces polí-
tiques que s’omplen la boca 
parlant de polítiques socials 
però que, podent fer-ho, no 
canvien les lleis (LAU, des-
nonaments, expropiació de 
l’ús...) que provoquen els 
desnonaments, i tampoc 

no ajuden al creixement del 
parc d’habitatge públic.

La nostra ciutat té un parc 
públic de lloguer que ronda 
l’1 %, lluny del 15 % o el 20 
% que acumulen altres ciu-
tats europees. Per contra, a 
Barcelona hi ha centenars 
de pisos buits, en la majoria 
dels casos des de fa més de 
dos anys, que estan en po-
der d’entitats de crèdit, Sa-
reb, fons d’inversió i grans 
tenidors, que esperen treu-
re’n el màxim de beneficis. 
L’Ajuntament ha d’invertir 
en l’adquisició de terrenys i 
la construcció d’habitatges, 
o bé en l’adquisició de pisos 
prefabricats.

Els desnonaments existei-
xen, n’hi ha molts, i oposar-
s’hi de forma no violenta i 
solidària, com en aquest cas, 
permet guanyar el temps ne-
cessari perquè les persones 
afectades puguin buscar so-
lucions. 
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SOM MERIDIANA

Remodelació de la Meridiana: comencen per Glòries!
Ens n’alegrem, però volem garantia que no es pararà 

C
om ja sabeu, les AA-
VV de tota la Me-
ridiana, a través de 

la plataforma SomMeri-
diana, fa anys que reivin-
diquem la pacificació de 
tota l’avinguda mitjançant 
la reducció dels carrils per 
a cotxes; l’augment dels 
espais per a carrils bici, 
carrils bus i, sobretot, via-
nants; i un gran increment 
i millora dels transports 
públics a tot el sector nord 
de la ciutat. Tots els polí-
tics deien que sí, però cap 
feia res. A base d’insistir 
i aprofitant la manifesta-
ció de l’11 de setembre de 
2015, ho vam reivindicar 
al nou govern municipal i 
aquest ens va dir que co-
incidia molt amb les nos-
tres reivindicacions. Es va 
posar en marxa el procés 
participatiu i semblava 
que s’assumia el que de-
manàvem: 
- un projecte global con-

sensuat per a tota la Me-

ridiana (de Parc de la 
Ciutadella a Ciutat  Meri-
diana/límit municipal);

 - reducció mínima d’un 
carril de cotxes per sen-
tit;

- començament de les 
obres per Fabra i Puig o 
més cap a fora;

- multiplicació i millora 
dels transports públics.

Tot s’ha anat endarrerint 
i fent menys ambiciós

Per desgràcia s’han anant 
produint els fets següents: 
- el procés participatiu 

s’ha fet massa llarg; 
- els temes de transports 

públics que depenen de 
Generalitat, AMB, ATM, 
Renfe, etc. han avançat 
molt poc;

- s’han fet estudis de mo-
bilitat, però molt lenta-
ment i centrant-los mas-
sa en els cotxes. 
De mica en mica l’em-

penta inicial del govern 

municipal ha anat dismi-
nuint (en part, potser, per 
la seva situació de minoria 
política) i al final, al ge-
ner d’enguany, ens han dit 
que només faran una part 
relativament petita de la 
remodelació i que la res-
ta quedarà per al proper 
mandat.

Comencen pel nostre barri: 
bé, molt bé...

Com que no estan acorda-
des ni previstes a curt ter-
mini les grans mesures de 
mobilitat que permetrien 
començar la remodelació 
com reivindicàvem des 
de SomMeridiana (nous 
carrils bus-VAO-eco, nous 
busos exprés cap al Va-
llès i els polígons indus-
trials, més rodalies, etc.), 
l’Ajuntament ha decidit 
començar la remodelació 
per Glòries, ja que no és 
tan compromès en temes 
de trànsit de cotxes. La 
responsabilitat que l’in-
crement de transports pú-
blics es vagi ajornant és 
municipal, però també de 
la Generalitat i de l’Àrea 
Metropolitana. Com que 
l’avantprojecte que ens 
han ensenyat (i que po-
deu veure al nostre local) 
comporta avenços impor-
tants en temes d’espai per 
a vianants, millora vegetal, 
etc., valorem positivament 

que es faci ara la part del 
barri, entre el carrer Inde-
pendència i Mallorca.

...però cal aplicar mesures 
complementàries...

Com que hi haurà reduc-
ció de carrils per a cot-
xes d’entrada i sortida en 
aquest tros, però encara no 
a la resta de la Meridiana i 
a altres carrers, es podria 
produir un efecte embut 
massa exagerat en diversos 
carrers, sobretot a Consell 
de Cent i a Mallorca. Per 
això hem reivindicat que 
es redueixi un dels carrils 
de Consell de Cent per po-
sar-hi aparcament en bate-
ria i que el carril bus entre 
Consell de Cent i Aragó, 
banda mar, sigui provisio-
nalment compartit amb els 
cotxes. Amb això i altres 
mesures (semàfors, etc.) 
creiem que es podrà redu-
ir bastant l’efecte embut 
quan passin unes setma-
nes. Per reduir l’increment 
que es produirà a Mallor-
ca, la millor solució que 
creiem que es pot aplicar 
és que la remodelació de 
Meridiana no es pari quan 
acabin les obres que s’ad-
judicaran ara. Cal que es 
faci tot seguit, sense pau-
ses, la següent fase d’obres 
de pacificació, la que ani-
ria de Mallorca fins a Felip 
II o Garcilaso.

... i, sobretot, exigir a tots 
la garantia que al 2019 la 
remodelació anirà més enllà

Per tant, ara mateix, la prin-
cipal reivindicació de Som-
Meridiana és que ja ara s’en-
carregui i es faci el projecte 
executiu d’aquesta fase de 
continuació, que s’aprovi 
abans d’acabar l’any i que 
s’adjudiquin les obres a 
principis del 2019 per po-
der començar-les durant la 
primavera. En això centra-
rem ara els esforços, perquè 
si no ho aconseguim ens 
podríem trobar que aques-
ta fase següent (a causa de 
les fases de paralització que 
produeixen les eleccions 
municipals, la formació del 
nou govern, etc.) quedés 
endarrerida durant anys. 
No ens ho podem permetre, 
perquè els veïns de Meridia-
na, Mallorca i altres carrers 
patirien bastant més que ara 
i això és del tot inacceptable.

Esperem que el govern 
municipal i els grups polí-
tics siguin sensibles a aques-
ta reivindicació lògica i justa 
però, si no fos així, hauríem 
de demanar als veïns dels 
barris que ens mobilitzem 
tant com calgui per aconse-
guir-ho. Un cop començada 
la remodelació no podem 
permetre que s’aturi: s’ha de 
continuar fins tenir tota la 
Meridiana pacificada i pen-
sada per a les persones.  

Entre Glòries i Aragó els vianants i la vegetació guanyaran espai i predomini

Reunió informativa: 
dijous 22 de març, a les 19 h, 
al nostre local 
(ara ja podeu consultar els plànols a 
les hores d’atenció al públic)
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URBANISME

Entre Independència i Aragó: rambla 
millorada i voreres més amples

E
n aquest sector la idea 
del projecte és mante-
nir la rambla però amb 

més vegetació, amb la idea 
de expandir-hi el concep-
te del Parc de Glòries, Ca-
nòpia Urbana, alhora que 
s’amplien les voreres fins 
a uns 8 metres i es deixa el 
carril bici a banda i banda 
de la rambla, amb un carril 
per a cotxes i un carril bus 
per a cada sentit. Aques-
ta reducció de carrils és la 
que es volia, però, com que 
la remodelació no s’ha co-
mençat per la part externa 
de la ciutat, s’hauran d’apli-
car mesures correctores, i 
potser d’altres, per dismi-
nuir els problemes de la fa-
se de transició.

Com a AVV hem reivin-
dicat que la banda munta-
nya, al menys entre Aragó 
i Consell de Cent, sigui de 
plataforma única (la calça-
da al mateix nivell que la 
vorera) perquè és una zona 
que s’utilitza bastant per a 
activitats cíviques del barri 
i seria més aprofitable per a 
les persones, però als tèc-
nics municipals no els agra-
da la idea perquè hi han de 
passar algunes noves línies 
de bus. També hem dema-
nat que s’estudiï de fer-hi 
petites zones de càrrega-
descàrrega en cada illa de 
cases. Sigui com sigui, és 
evident que el projecte 

comportarà una millora 
important de l’espai públic 
per a les persones.

El pas de vianants de Rogent-
Séquia Comtal millorarà força

Amb l’ampliació de les vore-
res de Meridiana, el pas de 
vianants de Rogent a Séquia 
Comtal millora molt perquè 
s’escurça i es fa més amable. 
Nosaltres hem demanat uns 
retocs més, en la línia que es 
veu al dibuix, perquè encara 
sigui més curt de travessar, 
però, en tot cas, sigui quina 
sigui la concreció que facin 
els tècnics municipals, es 
millorarà bastant respec-
te de l’actual. Cal fer notar 
també que es podrà fer el 
recorregut continu per a 
vianants entre la rambla de 
Meridiana i la d’Aragó.

Entre Aragó i València: 
mantenir la rambla o no?

En aquest sector el projecte 
preveu eliminar la rambla 
existent per poder aplicar-
hi ja l’esquema que servirà 
per a la resta de l’avinguda: 
amb carril bici al centre —
de dues direccions i amb 
arbrat—, reducció d’un car-
ril per a cotxes per banda i 
les voreres amples. L’AVV 
defensa que, en aquest tros, 
també es mantingui la ram-
bla existent i s’ampliïn les 
voreres tant com sigui pos-

sible (serien uns 6 metres), 
però l’Ajuntament prefereix 
aplicar-hi el model de vore-
res encara més amples, car-
ril bici al mig i sense rambla. 
Seria una llàstima que es 
perdés aquest espai central 
(amb jocs infantils, arbres ja 
grans, etc.). A la reunió in-
formativa del 22 de març ho 
podem comentar.  

Entre València i Mallorca: amb 
el nou esquema general però 
només fase 1

En aquest tros les voreres 
seran de l’amplada actual 
però millorades: sense carril 
bici, amb més vegetació, etc. 
Al centre hi passarà el carril 
bici bidireccional però no-
més amb l’arbrat de la banda 
muntanya, ja que, durant un 
temps (que reivindiquem 
que es concreti), encara es 
mantindran tres carrils per 
a cotxes a la banda mar, des 
de València fins a la sortida. 
Seria la fase 1 de la remode-
lació i a la fase 2 ja s’elimi-
narà un carril de sortida per 
posar-hi la filera d’arbrat 
que hi faltarà ara (en aquest 
gràfic virtual ja es veu la si-
tuació final, amb dos carrils 
per cotxes a banda i banda).

I a partir de Mallorca: exigim 
que les obres comencin en 
aquest mandat!

Al gràfic virtual anterior 
es veu ja tota la Meridiana 
pacificada, i és això el que 
SomMeridiana reivindi-
quem que es garanteixi ara: 
un calendari acordat per 
tots els partits que digui que 
durant aquest mandat s’ad-
judicaran i començaran les 
obres també del tros a par-
tir de Mallorca (fins Felip II, 
fins Fabra i Puig, fins on es 
pugui), i que amb uns objec-
tius temporals concrets es 
consensuï que la pacificació 
global de tota la Meridiana 
estarà acabada d’aquí pocs 
anys. En aquest sentit tam-

bé reivindiquem que, tan 
bon punt tinguem un nou 
govern de la Generalitat le-
gítim, s’acordin les mesures 
de transport públic neces-
sàries perquè es garanteixi 
que al gener del 2020 ja si-
gui real la Zona de Baixes 
Emissions que s’ha d’aplicar 
(en parlarem en un altre 
Butlletí).

Per més informació: reunió el 
22 de març, web...

Com dèiem, el 22 de març 
farem una reunió informa-
tiva, però mentrestant po-
deu venir a consultar els 
plànols al local els dimarts i 
dimecres de 18 a 20 h i els 

La vegetació augmentarà adaptant el concepte del Parc de Glòries a la rambla.

Aquest dibuix no és definitiu però mostra bastant bé el que voldríem a Rogent-Séquia Comtal. Hem d’aconseguir que les obres a partir de Mallorca també comencin en aquest mandat.

dijous de 10 a 12 h del ma-
tí. A través del nostre web 
informarem de les dates en 
què es podrà consultar el 
projecte a través del web de 
l’Ajuntament (suposem que 
serà a finals de març però, 
si voleu, podeu anar mirant 
el web: http://ajuntament.
barcelona.cat/ecologiaur-
bana/ca/amb-qui-ho-fem/
participacio-ciutadana/me-
ridiana).

En fi, ara ens toca una època 
difícil d’obres (aquestes i les 
de Glòries) però estem se-
gurs que d’aquí pocs anys es 
veurà una millora important 
per a les persones. Ho ani-
rem seguint. 
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GLÒRIES

Plaça de les Glòries: comencen les obres del 
parc i es reprenen les dels túnels

El 19 d’abril tindrà lloc l’assemblea 
anual que fem cada any coincidint 
amb l’aniversari de la signatura 
del Compromís per Glòries. Ser-
virà per fer balanç del progrés de 
tots els aspectes (habitatge, mobi-
litat, equipaments, etc.), però ens 
centrarem, lògicament, en els dos 
temes més grans i actuals: la re-
presa de les obres dels túnels (que 
ara ja no es pararan fins acabar-
los del tot, d’aquí uns tres anys) i 
el començament de les obres de la 
primera fase del parc (del projecte 
Canòpia Urbana).

Dos passos endavant fonamentals

Mirant enrere, veiem que tant l’en-
derroc del tortell viari com l’inici de 
les obres dels túnels van ser passos 
decisius per a la transformació de 
Glòries, però aquest any en veurem 
dos més. En primer lloc, la represa 
de les obres dels túnels, però ara ja 
per acabar-los del tot (fase1+fase2) 
fins passada la Rambla de Poble-
nou. Aquestes obres les faran cinc 

Ara es farà la fase B (i la A, la del tramvia, si s’aprova el 23 de març, que esperem que sí).

empreses diferents coordinades 
per una direcció d’obres reforçada. 
Tots sabem que encara falta fer la 
part més profunda de les obres i 
que se’ns faran molt llargues (i pot-
ser molestes en alguns moments; 
entre tots hem d’intentar que sigui 
el mínim possible). I, per tant, som 
conscients que comença la part més 
difícil de la transformació global de 
Glòries. A la reunió del 19A s’expli-
caran les primeres subfases d’obra 
i periòdicament anirem demanant 
que es vagi informant públicament 
de com va tot.

En segon lloc, a finals de març ja 
comencen les obres del Parc de 
les Glòries Catalanes definitiu. En 
aquest mandat es farà la fase B, que 
és una de les més extenses (4,5 ha) 
i importants, ja que inclou la gran 
clariana, jocs infantils, gran part de 
la Rambla dels Encants, zona es-
portiva i de joves, zona per a gos-
sos, nodes vegetals, etc. Les obres 
duraran més o menys un any.

Molt i molt bé, i si comencen a fer el 
tramvia seria perfecte

Aquest mes de març també es de-
cidirà si es comença o no a fer el 
tramvia cap a la Diagonal. Les AA-
VV esperem, que com a mínim es 
decideixi fer el tram entre Glòries 
i passeig de Sant Joan. No està gens 
clar, però, perquè les dinàmiques 
entre els partits en aquest tema són 
massa enrevessades i contradictò-
ries. Esperem que al final es prio-

ritzin els  interessos dels transports 
públics metropolitans, que són els 
de les persones i de la sostenibilitat. 
Esperem que, almenys, els que por-
taven el tema del tramvia al progra-
ma electoral siguin conseqüents i 
flexibles. Si es tira endavant aquest 
projecte fonamental per a la ciutat, 
serà un èxit col·lectiu, de tots. Es-

perem que el 19 d’abril també pu-
guem celebrar l’aprovació de l’inici 
de les obres del tramvia.

Us convidem a l’acte de comen-
çament de les obres del parc: 
serà el 17 de març al matí. Més 
informació a www.glories.cat 

Reunió informativa 
11è aniversari del 
Compromís per Glòries: 
dijous 19 d’abril a les 
19 h al Centre Cultural 
La Farinera
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GÈNERE

VAGA GENERAL FEMINISTA EL 8 DE MARÇ. 
ENS VOLEM VIVES,  ENS VOLEM LLIURES

E
l conjunt del movi-
ment feminista fa pú-
blica la convocatòria 

oficial de VAGA GENERAL 
FEMINISTA per al proper 8 
de març. Aquesta iniciativa 
es suma a la campanya de 
la Vaga Internacional de 
Dones realitzada per les fe-
ministes de diversos països 
del món.

Fem una crida a la ciuta-
dania en general i a totes les 
dones en particular. El pro-
per 8 de març paralitzarem 
totes les feines, fins i tot 
aquelles que fem de mane-
ra no remunerada a les llars 
i als espais privats.

Ens convoquem per para-
litzar tota la societat des de 
quatre àmbits: llar, consum, 
estudis i feines de tot tipus, 
legals o d’economia sub-
mergida, a l’àmbit públic 
o privat, cosa que inclou 
també les tasques de cura 
a la societat i a la família; 
feines que ningú veu o que 
fem amb una remuneració 
menor que quan les fan els 
nostres companys.

Prou ja de tantes violènci-
es i desigualtats!

Convoquem per fer front 
a un model patriarcal que 
reverteix en nosaltres les 
mateixes funcions que són 
imprescindibles per al de-
senvolupament, l’avenç i el 
creixement de la societat.

Convoquem perquè co-
mencem a desmuntar els 

estereotips, els prejudicis i 
l’opressió a què ens sotme-
ten els models imposats des 
d’una construcció andro-
cèntrica de la història i de la 
societat, que ens vol fora de 
l’esfera pública i dels espais 
de poder i de representació.

Prou ja de la disposició i 
manipulació dels nostres 
cossos i de les nostres vides!

No som mercaderies ni 
objectes al servei de desit-
jos aliens.

Deixarem de ser consu-
midores. Els mercats ens 
sancionen per duplicat, no-
més per ser dones. Per un 
cantó, els productes que 
ens són imprescindibles 
són considerats articles de 
luxe. Per l’altre, els produc-
tes s’encareixen només pel 
fet de canviar el color —ro-
sa en comptes de blau— o 
per afegir-hi una etique-
ta —dona/home—. Volem 
acabar amb aquesta lògica 
comercial.

Però, a més, volem deixar 
de ser model/producte de 
consum.

Prou ja del dictat de nor-
mes sobre la nostra aparen-
ça física! Els nostres cossos 
no han de ser reclam per 
incitar al consum.

Deixarem buides les au-
les. Farem evident que no-
saltres som les mestres i 
professores dels primers 
nivells educatius. Visu-
alitzarem la desigualtat 

existent a la docència i els 
llocs de responsabilitat a la 
Universitat. Recordem que 
els nostres expedients aca-
dèmics són brillants, que 
som majoria en els estudis 
universitaris i que, malgrat 
això, la bretxa de gènere no 
ens permet accedir als llocs 
que ens corresponen per 
dret i per mèrits propis. Els 
llocs més alts a la política i 
a les empreses estan copats 
majoritàriament per ho-
mes. Són ells els qui prenen 
les decisions.

Prou ja de sostres de vidre!
No consentirem que ser 

dona sigui la principal cau-
sa de pobresa, i amb més in-
cidència encara si tens més 
de 45 anys; ets migrant o 
d’una altra raça o ètnia, o 
ets trans. Aquesta precari-
etat ens porta a ser treballa-
dores a temps parcial sense 
haver-ho desitjat i a conver-
tir-nos en la mà d’obra més 
exposada a l’atur.

L’embaràs no ha de ser 
motiu d’acomiadament o 
de marginació laboral, ni ha 
de perjudicar les expectati-
ves vitals, personals o pro-
fessionals.

Exigim prestacions so-
cials que permetin dur a 
terme les tasques de crian-
ça, cura i acompanyament 
familiar en condicions 
d’igualtat de gènere i digni-
tat per a totes les persones 
implicades. Volem que la 
cura sigui considerada un 

bé social de primer ordre, 
imprescindible per al soste-
niment de la vida, i volem 
corresponsabilitat.

No volem seguir sent 
la mà d’obra gratuïta que 
compensa les retallades 
pressupostàries als àmbits 
de la salut, els serveis soci-
als i l’educació.

No hi serem TOTES, en-
guany. Cada any ens AS-
SASSINEN, com un sacrifici 
davant del patriarcat. De-
nunciem l’absència de po-
lítiques que acabin amb els 
feminicidis. Cal que el Pacte 
d’Estat, recentment signat, 
vagi acompanyat necessà-
riament del pressupost que 
permeti dotar de mitjans 
i recursos el desenvolupa-
ment de polítiques reals i 
efectives per tal d’aconse-
guir una societat lliure de 
violència de gènere.

Denunciem la violència a 
què se’ns sotmet pel sol fet 
de ser dones. Una violència 
que ens amenaça de mane-
ra física, verbal, econòmica, 
mèdica i moral, que ens vi-
ola, que ens sotmet a asset-
jament, que ens menysvalo-
ra, que abusa de nosaltres. 
Violència social, institucio-
nal i sistemàtica.

Volem denunciar la justícia 
patriarcal, que no ens consi-
dera subjectes de ple dret.

Denunciem, com a ciuta-
danes, la corrupció com a 
causa fonamental de la dita 
crisis i de les retallades. De-

nunciem, com a ciutadanes, 
la greu repressió i retallades 
de drets que estem patint 
per mitjà de l’aprovació de 
lleis que ens reprimeixen i 
empobreixen.

Denunciem que les nos-
tres germanes procedents 
d’altres cultures i que viuen 
en el nostre país no són re-
conegudes com a subjectes 
de ple dret, cosa que afe-
geix a la seva condició de 
migrants la de ser dones, en 
una intersecció de gran vul-
nerabilitat.

Prou de racisme i d’exclu-
sió!

Denunciem també l’ho-
mofòbia i la transfòbia, 
tant social com instituci-
onal, que pateixen moltes 
companyes com una forma 
més de violència masclista, 
ja que no són reconegudes 
com a subjectes de ple dret, 
tot afegint la seva condi-
ció a la de ser dona. Prou 
ja d’opressió per la nostra 
identitat sexual! 

PER TOT AIXÒ 
CONVOQUEM A LA 
VAGA GENERAL 
FEMINISTA EL 8 DE 
MARÇ.
ENS VOLEM VIVES
ENS VOLEM LLIURES
FEMINISTES REBELS I 
DESOBEDIENTS

Web: hacialahuelgafeminista.org
Facebook: “Huelga Feminista 8M”
Correu: huelgafeminista2018@
gmail.com 
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Sembla que a Agbar no 
li agrada la participació 
ciutadana

L
es AAVV i la FAVB hem ajudat a recollir 15 000 sig-
natures per demanar oficialment que es faci una 
consulta municipal sobre la remunicipalització de 

la gestió de l’aigua a Barcelona, que actualment gestiona 
l’empresa Aigües de Barcelona-Agbar. Aquesta mesura 
que reivindiquem ja s’ha aplicat a moltes ciutats d’arreu 
i s’està demostrant que és avantatjosa en diversos aspec-
tes: transparència, atenció a necessitats socials, partici-
pació ciutadana, etc.

Doncs resulta que, precisament ara, tant el govern 
central del PP com una agrupació d’empreses en la qual 
té força influència Agbar han presentat recursos als tri-
bunals en contra de la norma de participació que pos-
sibilitaria la consulta sobre la gestió de l’aigua (i sobre 
altres temes de competència municipal). 

És casualitat? A molts ens sembla que no. Ens sem-
bla que el que hi ha és molt d’interès que no es puguin 
qüestionar de cap manera els grans negocis (dividends, 
sous, portes giratòries, etc.) que fan alguns amb l’aigua 
de tots. Precisament per això hem de seguir lluitant per-
què el que és de tots es gestioni de manera pública i de-
mocràtica i no estigui en mans d’interessos privats. Es-
perem i reclamem que es pugui fer aviat, durant aquest 
any, aquesta consulta tan necessària. 

Els serveis bàsics haurien de ser de gestió pública, justa, transparent i participada.

El nostre agraïment a totes les 
botigues del barri que ens han ajudat 
a vendre la loteria de NADAL.
Moltes gràcies!

Autòctons Agrobotiga Urbana Rogent,  24 93 192 49 11

Bar El Noi València, 568 93 231 90 01

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

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

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

Cicloturisme València, 574 93 265 65 53

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

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

Estanc-Papereria Paloma Clot, 59 93 245 30 59

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

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

Farmàcia Santigosa València, 621 93 231 06 08

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

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

Pastisseria Gual Mallorca, 529  93 435 74 86

Perruqueria Laura València, 590 93 265 92 66

Perruqueria Miriam Giménez Enamorats, 150 93 265 17 88

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

Plàstics Monje Muntanya 69 93 435 05 69

Seriprint, (copistería) Rogent, 5 93 265 55 33

Super Mestres Rogent, 38 93 245 30 08

Taquari Veterinari Rossend Nobas, 23 Baixos 93 265 78 89

Tintorería Xifré Xifré, 35-37 93 456 92 43

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES

Benvolguts i benvolgudes,

Ens plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de Socis i Sòcies de la 
nostra entitat, que tindrà lloc al nostre local el proper dia 20 de març de 2018, 
a les 19 h en primera convocatòria i a les 19.30 h en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:
1. Memòria d’actuacions de l’any 2017.
2. Presentació i aprovació, si escau, del balanç econòmic de
l’any 2017.
3. Presentació i aprovació, si escau, del pla de treball per al 2018.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost per al 2018.
5. Situació del procés d’adhesió al codi ètic de les associacions de Barcelona.

6. Situació actual del canvi de nom de l’associació en les diferents entitats i 
subministradors. Passos necessaris encara pendents per obtenir la targeta 
fiscal amb les dades actualitzades i el certificat digital per a les relacions 
amb les Administracions.

7. Torn de precs i preguntes.

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

Us hi esperem.
Atentament,

Presidenta: Pilar Vicente
Secretari: Miquel Catasús
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RACÓ DEL CATALÀ

NI EL VESTIT NI EL MENJAR 
NO ES “PROVEN”

A
nem a pams! Primer de tot, cal precisar 
quan podem usar amb propietat el verb 
provar:

1. Quan mirem com funciona, o bé si funci-
ona correctament, un aparell, un producte, 
etc.: El concessionari em va deixar provar el 
cotxe abans de comprar-lo.

2. Quan comprovem els efectes d’alguna co-
sa, producte o acció: El metge m’ha dit que 
provi un nou medicament per al colesterol i, 
sobretot, que també provi de fer més exercici 
físic.

3. Quan demostrem alguna cosa: Els científics 
han provat sobradament el canvi climàtic.

4. Quan rebem un efecte beneficiós o alguna 
cosa ens fa profit: Què et prova més, el mar 
o la muntanya?

Fins ara, però, no ens hem “provat” cap vestit 
ni hem “provat” cap beguda ni cap menjar. 
• Quan ens hem de comprar una peça de ro-

ba o unes sabates, ens ho emprovem abans 
de comprar-ho: mirem si ens cau bé, si és la 
nostra talla (verb emprovar). 

• Quan volem comprovar el punt de sal del 
que estem cuinant, ho tastem mentre s’està 
coent: ens en posem una petita quantitat a 
la boca per comprovar-ne el gust (verb tas-
tar). En qualsevol cas, menjar poca quanti-
tat d’un plat equival a tastar-lo o fer-ne un 
tast (o tastet): Amb prou feines has tastat 
la sopa, que no t’agrada? I una petita quanti-
tat d’alguna menja és un tast (o tastet).

Per tant, no hauríem de “provar-nos” mai el 
vestit que ens volem comprar, ni tampoc hau-
ríem de “provar” el vi que hem demanat per 
sopar. En canvi, és possible provar les saba-
tes noves anant a fer una passejada, o provar 
una altra marca de llet perquè és més barata 
(exemples que ens remeten al punt 2: com-
provar els efectes o —per què no?—  la quali-
tat d’alguna cosa).
En resum: provem el cotxe, ens emprovem les 
sabates, tastem la paella. Oi que sí? 

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

Les hores després

Definició del col·lectiu F.artes
F.artes és un col·lectiu de creació ar-
tística feminista que s’interessa per 
les relacions existents entre les arts i 
els feminismes.
Som un grup de dones que a través de 
l’expressió artística interdisciplinària 
volem fomentar el pensament crític 
amb mirada feminista i fer evidents 
les opressions del patriarcat, incloses 
les més subtils.
Posem l’accent en l’acte creatiu i en 
l’apoderament que pot generar. Així, 
amb les nostres creacions pretenem 
sensibilitzar el nostre entorn, i a tra-
vés dels processos creatius volem fo-
mentar el creixement personal i ar-
tístic de les integrants del grup.
F.artes vol ser un col·lectiu autònom, 
sostenible, autogestionat, combatiu i 
basat en la sororitat, tot fent artivis-
me feminista.

Sinopsi de l’obra
Les hores després és el relat en prime-
ra persona d’una dona, la Paula, que 
pateix una agressió sexual per part 
d’un company de feina, en Max.
Mentre relata la violència que va pa-
tir, la Paula es troba amb un ventall 
de reaccions inesperat (o no?) per 
part del seu entorn.
La peça, formada per una perfor-
mance i un teatre fòrum, pretén fer 
reflexionar sobre les violències de 
gènere que es produeixen dins de 
l’àmbit laboral. 

9 de març de 2018 a les 18.30 h
Associació de Veïnes i Veïns del
Clot-Camp de l’Arpa
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La Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert us recomana...

H
as volgut alguna vegada deixar-ho tot 
i començar de nou? Fugir lluny sense 
mirar enrere? La Volàtil també... Amb 

trenta anys, la il·lustradora Agustina Guer-
rero es va presentar al món amb Diari d’una 
Volàtil, amb el qual s’ha identificat més de 
mig milió de persones d’arreu del món. Pe-
rò, què va succeir abans de tot això? A Hi 
havia una vegada la Volàtil, la noia amb sa-
marreta de ratlles ens parla de la vida, de 
tornar a començar, de la seva lluita per fer 
realitat un somni, de les seves aventures i 
desventures per sobreviure en una ciutat 
gran: el pis compartit, les festes, els amics i, 
de tant en tant, algun embolic sentimental. 
Aquest llibre és una finestra al passat que 
ens permetrà conèixer més bé la Volàtil i 
estimar-la una mica més. 

A
quest relat espectacular i emotiu sobre un 
supòsit científic que acaba cobrant vida 
és obra de l’autor de L’emperador de tots 

els mals, un dels grans llibres divulgatius que 
s’han escrit sobre el càncer. Entrellaçada amb 
la trama d’El gen, però, com un fil vermell, hi 
ha també una història íntima: la història de la 
família de Mukherjee i el seu patró recurrent 
de trastorns mentals, que ens recorda que la 
genètica té una importància transcendental en 
la vida quotidiana de tothom. Aquestes qüesti-
ons esdevenen encara més vibrants i peremp-
tòries avui dia, ja que estem aprenent a «lle-
gir» i a «escriure» el genoma humà, amb totes 
les possibilitats que comporta de modificar el 
destí i la identitat dels nostres infants. El gen, 
amb una noble ambició i una honestedat in-
corruptible, ens proporciona un relat insupe-
rable sobre la unitat fonamental de l’herència i 
un panorama tant del passat com del futur de 
la humanitat. 

L
’obra de Francesc Trabal, narrador 
agosarat i brillant, és d’una moder-
nitat intemporal. Hi va saber copsar, 

amb una ironia sagaç i un humor sovint ab-
surd i corrosiu, la buidor i la insatisfacció 
en les relacions humanes dins la societat 
benestant del començament del segle XX, 
amb un estil elegant que combina el millor 
del classicisme i de l’avantguarda. Aquest 
volum recull quatre de les seves primeres 
novel·les—L’home que es va perdre (1929), 
Quo vadis, Sànchez? (1931), Era una do-
na com les altres (1932) i Hi ha homes que 
ploren perquè el sol es pon (1933)—, en les 
quals l’escriptor defuig el realisme i el me-
lodrama per, com deia Trabal mateix, «fixar 
el punt dolç de la vida a través d’un punt de 
vista personal […] basat en l’humor». 

GUERRERO, Agustina. 
Hi havia una vegada la Volàtil. 

Barcelona: Rosa dels Vents, 2017.

MUKHERJEE, Siddhartha. 
El gen. Una història íntima. 

Barcelona: La Campana, 2017.TRABAL, Francesc. 
Novel·les (I). 

Barcelona: Quaderns Crema, 2017.
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