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N
o tenim govern efectiu del país des que, al 
setembre i l’octubre, el Govern legítim de la 
Generalitat de Catalunya va ser destituït de 

les seves funcions per l’aplicació abusiva (i proba-
blement il·legal, però això serà difícil de demostrar 
oficialment) de l’article 155 de la Constitució espa-
nyola. L’aplicació desbocada i totalment excessiva 
d’aquest article es va fer perquè el govern central, 
els partits majoritaris espanyols i l’aparell de l’Es-
tat no volen enfocar el problema polític català amb 
plantejaments de diàleg polític i resolució democrà-
tica; també va ser com a reacció a les mesures políti-
ques i simbòliques de sobirania fetes pel Parlament 
(qüestionades pels poders centralistes però també 
per una part de la ciutadania catalana) i sobretot va 
ser per intentar frenar i liquidar la forta mobilitza-
ció popular que s’ha produït en els últims mesos i 
anys. No hi ha res que faci més por als poderosos 
que la mobilització i organització de la gent, i sem-
bla que són capaços de quasi tot per impedir-la: re-
pressió, manipulació informativa, etc.
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El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa

Exigim un govern efectiu,
real i social ja!

Però ara, a principis d’abril, fetes les eleccions del 21 
de desembre, encara estem sense cap tipus de Govern 
legítim i efectiu de la Generalitat, cosa que és del tot 
inacceptable i molt perjudicial per a la gent. És veritat 
que la judicialització extrema i il·legal de la vida política 
catalana hi posa moltes dificultats, però hem de reivin-
dicar i exigir a tota la classe política que se superi ràpi-
dament aquesta situació per poder tenir un govern que 
s’exerceixi des de Catalunya i no de manera il·legítima 
des del Madrid centralista. La manca de govern perjudi-
ca en molts aspectes importants a la ciutadania i aquesta 
situació s’ha d’acabar tan aviat com sigui possible. 

Aquests perjudicis s’estan evidenciant també al bar-
ri, on, per exemple, es troba encallat a Madrid, buro-
cràticament i política, el canvi d’empresa gestora de la 
Residència Alchemika, la qual cosa impedeix deixar 
enrere la gestió actual, que és força deficient i afecta 
negativament els usuaris, i no permet que es puguin 
aplicar les millores pactades l’any passat amb el Go-
vern legítim. També en l’àmbit de la mobilitat, que 
afecta sobretot l’entorn de la Meridiana i la Gran Via, 
no es pot avançar en l’establiment de noves mesures 
de transport públic que ja estaven força parlades entre 
Generalitat i Ajuntament. Altres temes generals blo-
quejats, com la Renda Garantida de Ciutadania —tan 

important socialment— o la reversió progressiva de 
les retallades en sanitat i ensenyament, tímidament 
iniciades, tampoc es poden aplicar per la manca de 
Govern català, cosa que perjudica greument molta 
gent del barri i d’arreu. No podem continuar així. 
Necessitem un Govern català perquè no ens desgo-
vernin des de Madrid (escoles, tercer sector, etc.).

Comprenem que la intromissió dels tribunals en 
la vida parlamentària (que molts entenem com a 
intolerable i il·legal) fa les coses molt difícils, però 
hem de reclamar i exigir a les forces polítiques ca-
talanes que trobin una solució i l’apliquin ben aviat. 
No seria admissible que això s’allargués o no es po-
gués fer per motius partidistes.

S’ha de tenir Govern molt aviat, però no qual-
sevol govern. Volem un Govern que sobretot pri-
oritzi la solució dels problemes socials i que lluiti 
fermament per aconseguir la plena sobirania i el 
dret a decidir democràticament el nostre futur 
en tots els àmbits. Ha de ser un Govern efectiu, 
amb autogovern polític real, amb prioritats soci-
als i ambientals, i que també lluiti per la llibertat 
de tots els empresonats i exiliats per causes po-
lítiques i pel ple respecte de tots els drets de la 

ciutadania. 
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SANITAT
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ALCHEMIKA

A la Coordinadora de 
les Cinc Residènci-
es (Bertran i Oriola, 

Alchemika, Bon Pastor, El 
Molí i Mossèn Vidal i Au-
nós) ja hem arribat al punt 
de tolerància zero davant el 
retard de la presentació del 
nou concurs, aprovat pel 
Parlament al mes de juliol 
passat, per canviar la UTE 
(unió d’empreses) que ha 
de gestionar les residènci-
es amb qualitat i dignitat. 
Els nous plecs del concurs, 
a més, han d’incloure les 
millores que fa temps que 
esperem.

Amb la suspensió de l’au-
tonomia i la implantació 
del 155, la ministra Do-
lors Montserrat ha tingut 
la documentació pendent 
de signar des del 29 de no-
vembre fins al 26 de febrer. 
No ho entenem, ja que es-
tem parlant d’un concurs i 
no d’una decisió jurídica.

Des de la Coordinadora 
pensem que n’hi ha uns 
que utilitzen els usuaris 
de les residències com a 
eina de pressió i uns altres 
que no tenen cap pressa. 
Mentrestant, però, els avis 
tenen unes necessitats i 
se’ls està fent mal; són els 

Alchemika també està afectada pel 155: continua la 
lluita de la Coordinadora de les Cinc Residències
Una persona molt estimada em comenta que des que s’ha fet gran té tolerància zero, que la paciència se li esgota 
molt ràpid, i als familiars de la Coordinadora de les Cinc Residències ens passa el mateix cada dia.

més febles i no se’ls atén 
com cal. Si es va dir que 
aquesta llei no afectaria la 
ciutadania de Catalunya, 
perquè afecta les nostres 
àvies i avis? Elles i ells ja 
no són ciutadania?

No hem abaixat la guàr-
dia en cap moment. Quan 
vam tenir coneixement 

que la documentació per al 
nou concurs estava atura-
da a Madrid, vam mantenir 
contactes amb els polítics 
de l’Ajuntament i de la Ge-
neralitat perquè es desen-
callés el tràmit i no s’aturés 
el procés del concurs, que 
en el millor dels escenaris 
es faria al setembre, i en el 
pitjor, a finals d’any.

Aquest mes de març tam-
bé hem tingut novament 
reunió amb representants 
de la UTE Ingesan-Aspro-
seat, que van manifestar 
que farien les mínimes in-
versions perquè sabien que 
els quedava poc temps de 
gestió.

Aquesta manifestació 
es va repetir també en el 
Consell de Participació 
d’Alchemika, que es va fer 
a finals de febrer. Tant els 
representants de la Gene-
ralitat i de l’Ajuntament, 
com els usuaris, els fami-
liars i els representants de 

la FAVB i de l’AVV de Clot–
Camp de l’Arpa van recri-
minar-los aquesta postura. 
L’obligació de la gestora 
actual és complir els seus 
compromisos i obligacions 
fins que entri la nova em-
presa.

Un dels aspectes que pre-
ocupa a les persones usuà-
ries i familiars és la mínima 
inversió bàsica per cobrir 
les substitucions del per-
sonal en cas de baixa per 
malaltia o vacances. Cal 
recordar que la Generalitat 
està aportant més diners 
que quan es va concedir 
la gestió a la UTE Ingesan-
Asproseat. 

També estem esperant 
que la Generalitat aporti el 
nou mobiliari per a la ter-
rassa, que avui en dia no es-
tà gens aprofitada. El cadi-
ram que hi ha és d’interior i 
el dia que plou queda inser-
vible i ningú no hi pot seure 
fins que no està ben sec.

Un dels temes més deli-
cats, que manifestem en 
totes les reunions on hi ha 
els partits polítics, és que 
cal modificar les ràtios, 
que actualment són d’1 
persona gerocultora per 
cada 10 persones usuàri-
es. Aquesta ràtio escassa 
no reflecteix les necessi-
tats reals amb què ingres-
sen actualment les àvies i 
avis, ja que la manca de re-
sidències públiques fa que 
les llistes d’espera siguin 
de gairebé tres anys per 
accedir-hi i que, en con-
seqüència, la dependència 
sigui cada cop més acusada 
en el moment de l’ ingrés i 
que hi hagi una necessitat 
més gran d’atenció indivi-
dualitzada.

El rellotge corre en con-
tra de la nostra gent gran. 
Entre tots i totes lluitarem 
per tal d’arribar a temps 
perquè estiguin atesos dig-
nament. 

Exigim als polítics de Madrid i  els d’aquí d’ acabar ja amb aquesta situació que perjudica greument a tothom
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PENSIONS

E
s diu de nosaltres, 
els pensionistes, la 
gent gran, que som 

una generació proactiva, 
i hem de reconèixer que 
en certa manera és veri-
tat: som la generació que 
va plantar cara a la pitjor 
dictadura que es recorda i 
va conquistar els drets que 
la societat gaudeix avui 
dia. Ara som la generació 
que ha engegat una au-
tèntica revolució a l’estat 
espanyol, no tant per les 
nostres pensions com per 
la inseguretat de les pensi-
ons dels nostres fills i dels 
nostres nets.

Algú es podria pregun-
tar per què ho fem. Sens 
dubte ho fem perquè hem 
sigut educats en uns valors 
i uns principis dels quals, 
avui, tenim una certa man-
cança com a societat. Tam-
bé ho fem perquè, davant 
de la mancança dels béns 
més elementals, gairebé 
sempre vam haver de llui-
tar per aconseguir el que 
volíem tenir, al contrari 
del que passa avui.

L’any 2013 un petit grup 
de dones i homes vam 
veure la deriva privatitza-
dora del Sistema Públic de 
Pensions que s’acostava 
a partir de la congelació 
de les pensions de l’any 
2012. Des de llavors hem 
posat en marxa la Marea 

LA REVOLUCIÓ D’UNA GENERACIÓ PROACTIVA

Pensionista a Catalunya, 
amb molt d’esforç, temps 
i, moltes vegades, diners 
de la nostra butxaca. Hem 
fet  centenars de xerra-
des, assemblees i viatges, i 
un munt de reunions, per 
posar en marxa un instru-
ment que ens donés força 
a nivell estatal. Aquest ins-
trument, que es diu Co-
ordinadora Estatal per la 
Defensa del Sistema Públic 
de Pensions, ha començat 
a donar fruits: en són bo-
na prova les potents mo-
bilitzacions dels dies 22 
de febrer i 17 de març, en 
les quals les ciutats de l’es-
tat (86 la primera vegada i 
145 la segona) van sortir al 
carrer per dir prou al Go-
vern.

Ens enfrontem a les difi-
cultats que ens posen, per 
una banda, els sindicats 
—que després de 10 anys 
de crisi duríssima, amb el 
99% de la societat patint 
desnonaments, contractes 
escombraria i salaris de 
misèria, amb un neolibe-
ralisme desbocat que ens 
condueix a la nova escla-
vitud del segle XXI, en la 
qual els treballadors serem 
pobres tot i tenir feina, no 
han estat  capaços de fer 
res, i ara se sumen a con-
traprogramar les nostres 
manifestacions i xerra-
des— i, per l’altra, uns par-

tits polítics que es diuen 
d’esquerres però que mai 
no ho han sigut, i ara el que 
miren és que l’any vinent 
hi ha eleccions i han de fer 
alguna cosa per aconseguir 
els vots de la gent. Tot i 
aquestes dificultats, però, 
seguim avançant i segui-
rem fent-ho, perquè con-
tinuem tenint el suport de 
la gent. 

Les properes mobilit-
zacions seran els dies 16 
i 30 d’abril (a Barcelona, 
a les 10.30 h a la plaça 
de la Catedral). Anirem 
als ajuntaments a dema-
nar-los que es pronunci-
ïn contra un reglament 
de la UE, amb aprovació 
prevista per a l’any 2020, 

que en el seu contingut va 
contra els plans de pensi-
ons públics i afavoreix els 
plans de pensions privats. 
Podeu creure, veïns i ve-
ïnes, que si no ens apo-
derem i sortim al carrer a 
defensar els nostres drets, 
tornarem a l’edat mitjana, 
perquè si alguna cosa te-
nim clara és que els drets 
s’aconsegueixen lluitant. 
Estem molt agraïts pel su-
port de la gent, pel suport 
que vaig veure a la plaça de 
Catalunya el 22 de febrer 
i a la plaça d’Urquinaona, 
i a més de 15 poblacions 
de tot Catalunya, el 17 de 
març.

No abandonarem la lluita 
mentre no es compleixin 

tres condicions: una refor-
ma integral del Sistema Pú-
blic de Pensions, un debat 
social obert a tothom, que 
no amagui res a la gent, i la 
nostra presència en aques-
ta taula de negociació. Vo-
lem trencar amb el Pacte 
de Toledo, que ha sigut un 
autèntic torpede a la línia 
de flotació del nostre Sis-
tema Públic de Pensions. 
No volem de cap de les 
maneres que els nostres 
fills i els nostres nets tin-
guin una vida pitjor que la 
nostra per tal que l’1% de 
la població ho tingui tot. 

Domiciano Sandoval 
04/04/2018

Organitza’t i lluita amb nosaltres. Afegeix-te a la Marea Pensionista.

Ara el moviment es consolida però ha calgut “picar molta pedra” i encara cal. 
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Celebració del 1r 
Aniversari de l’Observatori 
d’Habitatge i Turisme del 
Clot-Camp de l’Arpa

L
a celebració, que es fer a l’Ateneu La Zitzània, va començar a les 11 
h amb la xerrada “L’habitatge com a mercaderia. Lògiques i actors 
de la inversió immobiliària” a càrrec d’en Marc Iglesias, que és pe-

riodista i veí del barri.
Posteriorment es van fer dues presentacions:

• Un comunicat on reflexionem sobre el que hem fet durant aquest any 
de vida i com ens plantegem el futur.

• La nova campanya #Alertadesnonament, amb banderoles i nou canal 
de Telegram.
En acabar es va fer un vermut musial amb tapes casolanes veganes, 

molt variades i boníssimes.
Teixim la resistència, enfortim les nostres xarxes veïnals!! 

OBSERVATORI DE L´HABITATGE 
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OBSERVATORI DE L´HABITATGE 

Ara fa un any que l’Observatori va néixer arran d’una invitació a una assemblea que l’Associació 

de Veïnes i Veïns del Clot-Camp de l’Arpa ens va fer arribar a diferents col•lectius i individualitats 

del barri. La proposta de generar un espai estable per a tractar la situació de l’habitatge i 

l’impacte del turisme sobre el mateix i sobre d’altres aspectes de la quotidianitat al barri va 

reeixir. D’aquella primera assemblea, que va aplegar una cinquantena de persones ben diverses, 

va sorgir la necessitat de crear aquest instrument a partir de tres grans eixos de treball. 

D’una banda, ens hem dedicat a una tasca d’informació i difusió: recopilació d’informació 

sobre la situació, mapeig del barri, monitorització de casos i amenaces de desnonament i desa-

llotjament i d’apartaments turístics, així com la pròpia difusió de tota aquesta informació i de les 

diferents convocatòries que hem llençat. D’altra banda, també hem fet una feina d’autoforma-

ció en aspectes legals. Amb un objectiu doble: conèixer els límits legals dels nostres drets i 

fer més intel•ligible l’entramat jurídic legal al voltant de l’habitatge (lloguer, contractes, pròrrogues, 

renovacions, etc.), així com familiaritzar-nos amb els serveis institucionals existents (oficina de l’ha-

bitatge, SIPHO, etc.), per a poder, en segona instància, oferir un mínim assessorament a aquelles 

persones que se’ns apropen amb situacions d’emergència habitacional, abús per part d’immobi-

liàries o propietaris, amenaces de desnonament, etc. Per últim, hem treballat a partir d’accions 

específiques al carrer: convocatòries, fonamentalment, de paradetes informatives, assemblees 

obertes a llocs públics i  dues convocatòries per aturar un desnonament. 

Aquests eixos de treball s’han anat desenvolupant de forma desigual, allà fins on les nostres 

forces i energia podien arribar. Un aspecte, però, s’ha anat imposant sobre la resta. El constant 

degoteig de casos –amenaces de desnonament, negatives a renovar lloguer o propostes de 

renovació o de nous contractes de lloguer absolutament abusius– ha imposat el ritme de treball 

de l’Observatori. En nombroses ocasions hem hagut de prioritzar la urgència de situacions dra-

màtiques  que no permetien cap dilació. Encara estem aprenent i és a partir de les persones que 

es van incorporant a les assemblees –algunes arrossegant totes aquestes amenaces a la seva 

vida al barri, altres motivades per la necessitat de plantar-se i encarar col•lectivament la 

situació– que podem avançar. També gràcies a la feina que s’està fent en d’altres barris 

de Barcelona i de l’àrea metropolitana i, com no, gràcies a tots els sabers acumulats que 

cadascuna de nosaltres aportem cada dia a les assemblees.

Aquesta, de fet, és una de les senyes d’identitat del nostre col•lectiu: la confiança 

i l’aposta en les formes i valors de l’autoorganització, la solidaritat i el suport 

mutu, l’acció a peu de carrer i l’assemblearisme. Això és així perquè sabem que ens 

volen aïllades, perquè sabem que els hi és més fàcil tractar-nos com si el nostre fos un cas 

individual i no la conseqüència d’una estructura de poder i desigualtat que ens condemna 

a esdevenir un número d’una estadística, un problema per a la venda, l’especulació i la 

turistificació amb el nostre barri. Per això ens ajuntem, colze a colze, per a fer front a la 

sagnia que significa la destrucció de les nostres xarxes de relació quan qualsevol veïna ha 

de deixar el barri perquè no pot assumir el preu de l’habitatge. Per això, també, som un 

col•lectiu orgullosament autònom de les institucions i de qualsevol altre agent 

que pugui entorpir el nostre camí d’enfortiment i reconstrucció d’una xarxa veïnal solidària. 

Per això no ens veureu aplaudint als polítics si fan la que se suposa que és la seva feina, 

per això serem intransigents amb qualsevol intent d’apropiació de la solidaritat veïnal –vin-

gui d’on vingui–, de contemporitzar amb l’angoixa de les veïnes afectades o de sabotejar 

les nostres formes de fer, aquelles que decideix l’assemblea.

Així mateix, no som especialistes o professionals de la política o l’assistència 

social, som veïns i veïnes com qualsevol altre, som activistes que hem decidit dir 

prou davant de situacions injustes i il•legítimes. Hem decidit posar el nostre temps, el nos-

tre cos i les nostres energies: trobar-nos i cuidar-nos, participant col•lectivament des de la 

cura, des del tu a tu en un mateix pla d’igualtat. Per això, les persones que porten el seu 

cas a l’assemblea passen a formar part de l’Observatori automàticament, perquè  volem 

fer efectiu allò de “avui per tu, demà per mi”



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

URBANISME

Obres del pou d’emergència del túnel de 
l’AVE: en el pitjor moment possible

No ho van fer quan tocava i 
ara s’ha de fer “tant si vols 
com si no vols”

A causa d’un canvi en la 
normativa europea de se-
guretat ferroviària de l’any 
2007 (!), l’any 2012 ja es va 
pactar que s’havien de fer 
més sortides d’emergència 
al túnel de l’AVE (inaugu-
rat sense aquestes sortides 
al gener del 2013 després 
de molta polèmica i pati-
ment). Les sortides s’havi-
en de fer a Provença-Urgell, 
Mallorca-Nàpols i Indepen-
dència-Mallorca. Això era 
“a fi de bé” i si s’haguessin 
fet les coses bé ja estarien 
construïdes (després de les 
obres i les inevitables mo-
lèsties corresponents), pe-
rò no va ser així. L’any 2016 
ja es tenien els projectes 
executius per fer les obres 
i es van anunciar pública-
ment, però al final no es va 
fer res. Suposem que devia 
ser pels “problemes econò-
mics” del senyor Montoro o 
per seguir la llarga tradició 
d’anunciar inversions a Ca-
talunya, després no fer-les, 
tornar-les a anunciar i així 
anar “no-fent”. 

El dia 4 d’abril, una vegada ja ha començat a haver-hi moviments previs d’obres a la zona d’Independència-
Mallorca, s’ha fet una reunió informativa sobre el pou de sortida d’emergència del túnel de l’AVE que s’hi ha de 
construir. Més val tard que mai, però...

Grafic de l’esquerra: “Fase 1 (20/04/18-25/06/18)” i al de la dreta : “Fase 2 (25/06/18-31/08/18)

A finals de juny quedarà tot tallat: Independència i Mallorca. Patirem molt.

A l’Ajuntament sembla 
que hi havia la idea de que 
el termini per fer les tres 
sortides d’emergència era 
l’any 2020, però s’han tro-
bat que Adif-Madrid ara ho 
vol fet tot de pressa i cor-
rents i —diuen—ells legal-
ment no s’hi poden oposar. 
Alguns malpensats sospi-
tem que la pressa deu ser 
per fer aquestes inversions 
(que s’han de fer obligatò-
riament) dins de l’aplicació 
abusiva de l’article 155 que 
estem patint. Així poden 
matar dos pardals d’un tret: 
compleixen amb el com-
promís europeu llargament 
incomplert i poden vendre 
aquesta inversió com un 
efecte “superpositiu” del 
govern abusiu de Madrid 
sobre Catalunya. Perdoneu 
aquests mals pensaments, 
segur que tot és obra de la 
bona voluntat... Segur.

Ho hem demanat però no 
ens han fet ni cas. Serà un 
desastre

Sigui com sigui, Adif diu 
que ha de començar ara les 
obres de les tres sortides 
d’emergència i que s’aca-

baran a finals del 2019. Se-
rà veritat? Però el que hem 
vist nosaltres, i l’Ajunta-
ment també, és que al bar-
ri, a partir d’ara i fins d’aquí 
un any, estarem “fregits” 
d’obres: les dels túnels de 
Glòries (que acabaran l’any 
2021), les del Parc de Glò-
ries (que acaben d’avui en 
un any), les de la Meridia-
na (també un any d’obres) 
i les d’alguns carrers com 
Bassols (de novembre a 
primavera 2019), entre 
d’altres. En aquestes cir-
cumstàncies, obligar-nos 
a patir també unes obres 
amb tant d’impacte és un 
abús i un disbarat. Hem de 
tenir en compte que s’hau-
rà de tallar Independència 
des del juny d’aquest any 
fins a finals del 2019 i que 
el carrer Mallorca quedarà 
tallat durant aquest estiu i, 
després, només tindrà dos 
carrils (incloent-hi auto-
busos) durant més de 15 
mesos. El carrer Mallorca 
ja estarà més carregat de 
trànsit a partir de l’estiu 
per les obres de la Meri-
diana i, per tant, fer les 
obres d’Adif ara és afegir 
més complicació a una si-

tuació ja molt difícil: és un 
disbarat majúscul. Sembla, 
però, que Madrid mana i 
a nosaltres només ens to-
ca patir les conseqüències 
(potser no ens obligaran a 
estar agraïts, però avui dia 
tot pot ser). Per tant, de 
posposar les obres un any, 
com hem demanat, res de 
res; s’ha de fer ara perquè 
ho diu Adif (“i punt!”).

Es van demanar millores i 
diuen que “ho estudiaran, 
s’ho miraran”. Gràcies

A la reunió es van fer di-
verses peticions: que al car-
rer Mallorca es mantingui 
un carril bus quan estigui 

obert, que l’ocupació del 
carrer Independència es 
concentri a la part mar per 
permetre aviat la circulació 
de Mallorca cap a Indepen-
dència, que hi hagi com-
pensacions importants per 
als comerços afectats i que 
hi hagi un canal permanent 
per comunicar incidències, 
entre d’altres. Van dir que 
ho estudiarien tot, que fari-
en tot el que podrien. Està 
bé aquesta resposta, i enca-
ra més que després es faci 
realitat, però hauria estat 
més bé que aquests temes 
i d’altres s’haguessin treba-
llat prèviament amb partici-
pació ciutadana i que el dia 
de la reunió informativa, 
amb les obres ja en marxa, 
ja estiguessin clares. Es veu 
que els ciutadans demanem 
massa.

Continuarà... Esperem que no 
gaire malament. Ja sabeu on 
som

En seguirem parlant i in-
formant en els propers 
butlletins. El tema va per 
llarg però, ja sabeu els di-
es d’obertura del local i la 
nostra adreça electrònica: 
avvclotcampdelarpa@gmail.com. 

Ens caldrà sort! 
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Glòries: en marxa les obres del túnel i de la 
primera fase del parc

Pacificació de la Meridiana

E
l 17 de març es va fer 
l’acte d’inici de les 
obres de la primera fa-

se del parc de Glòries i la 
represa dels treballs dels 
túnels per acabar-los del 
tot (fins una mica més en-
llà de Rambla de Poblenou) 
l’any 2021. La fase del parc 
que ara es comença (i acaba 
d’aquí un any) és la part de 
la clariana i voltants: ram-
bla dels Encants al carrer 
Cartagena, jocs infantils, la 
clariana, zona esportiva i 
juvenil, zona per a gossos, 
etc. (A la portada del Butlle-
tí en podeu veure una vista 
virtual).

A l’acte va assistir l’al-
caldessa Ada Colau, que 
va tornar a dir que s’aca-
baran els túnels del tot 

Reunió informativa 
Dia: dijous 31 de maig
Hora: a les 19.00 h
Lloc: al nostre local

E
l 22 de març es va fer 
la reunió explicativa 
del projecte de pacifi-

cació i millora de la Meri-
diana que vam publicar al 
darrer Butlletí. En general, 
el veïnat assistent va estar 
d’acord amb el planteja-
ment del projecte i amb les 
propostes de millora que fa 
l’AVV:
− plataforma única a la ban-

da muntanya entre Inde-

Les obres començaran després de Sant Joan

L’alcaldessa va dir que es compliria el Compromís per Glòries-2007 Vam veure com estaven les obres per dins, ara ja avancen.

pendència i Aragó;
− manteniment de la ram-

bla entre Aragó i Valèn-
cia, però ampliant les vo-
reres al màxim possible;

− reduir un carril a Consell 
de Cent per posar aparca-
ment en semibateria;

− reduir encara més la llar-
gada del pas de vianants 

de Rogent-Sèquia Comtal;
− posar jocs infantils;
− espai per a la foguera de 

Sant Joan i altres festes;
− millorar algun pas de via-

nants;
− i sobretot, sobretot, que 

les obres de la següent 
fase de remodelació (a 
partir de Mallorca, cap a 
Fabra i Puig) comencin 
en aquest mandat, enca-
ra que sigui cap al final 
(d’aquí un any).

Si no voleu que s’aturi la 
remodelació, veniu el 31 de 
maig

És fonamental per al bar-
ri que la remodelació no 
s’aturi al carrer Mallorca si 
no volem que es faci crònic 
un col·lapse circulatori més 
gran que l’actual al sector 
del carrer Mallorca, de Me-
ridiana en sentit d’entrada 
a la ciutat, etc. Cal reivin-
dicar amb força que les 

obres de remodelació del 
tros a partir de Mallorca 
s’adjudiquin a principis del 
2019 i comencin d’aquí un 
any, quan acabi la fase de 
Glòries a Mallorca. Ho po-
dem aconseguir perquè és 
raonable, és perfectament 
possible tècnicament, po-
lítica i econòmica, i és to-
talment necessari per evi-
tar que la pacificació d’un 
sector de la Meridiana per-
judiqui durant anys tot un 
altre sector del barri —on, 
per cert, hi ha l’Escola Do-
vella— i milers de i veïnes 
prou afectades ja per les 
contaminacions del trànsit 
actual.

Sembla que aquesta rei-
vindicació tan lògica i vi-
able no hagi de tenir pro-
blemes importants per ser 
acceptada, però les pro-
peres setmanes seran de-
cisives. Si veniu el dia 31 
de maig us informarem de 
com va tot plegat. 

l’any 2021, que es farà tot 
el parc i que es compliran 
els compromisos del Com-
promís per Glòries-2007. 
Tant ella com el represen-
tant de les quatre AAVV de 

Glòries vam insistir en la 
importància que s’iniciïn 
aviat també les obres del 
tramvia cap a la Diagonal, 
com a mínim fins a passeig 
de Sant Joan, per poder fer 

també la part mar del parc 
i que el transport públic 
de tota l’àrea metropoli-
tana millori notablement. 
Això encara està sobre la 
taula, però esperem que 

la responsabilitat de tots 
(govern i oposició) ho fa-
ci possible. Anirem infor-
mant de tot plegat al Butlle-
tí, al nostre web i a www.
glories.cat. 
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Totes som totes

A “la soci” vam respirar feminisme 

L
a manifestació pels 
carrers de Barcelona 
del dia 8 de març, 

encapçalada per l’eslògan 
“Totes en la diversitat. 
Juntes contra el patriarcat 
i el capital”, va recordar 
que la lluita feminista ha 
de ser un eix transversal 
de tota la societat. Les do-
nes conformen la meitat 
de la societat i, per tant, 
vinguin d’on vinguin i ha-
gin nascut on hagin nas-
cut, totes, pel simple fet de 
ser dones, seran víctimes 
del patriarcat d’una mane-
ra o altra.

8 DE MARÇ, IMPACTE 
SOCIAL I ECONÒMIC SENSE 
PRECEDENTS 

La jornada ha suposat un 
cop a sobre de la taula re-
ivindicativa després de di-
verses setmanes en què el 

E
l passat 9 de març 
vam comptar amb el 
col·lectiu d’artistes 

feministes F-ARTES. Ens 
van representar l’obra Les 
hores després, un relat en 
primera persona d’una do-
na, la Paula, que pateix una 
agressió sexual per part 
d’un company de feina, en 
Max. La peça, formada per 
una performance i un teatre 
fòrum, pretén fer reflexio-
nar sobre les violències de 
gènere que es produeixen 
dins de l’àmbit laboral. 
Des de la soci volem agrair 
la feina d’aquest col·lectiu 
i animar-les a continuar!

Us deixem una mostra 
d’imatges i de comentaris 
del que va suposar per a 
les persones que omplíem 
“la soci” de gom a gom. 

Impressionant, el seu ball 
i els seus moviments m’han 
impactat i m’han transmès 
tot la força i el patiment.

No havia participat mai 
en un teatre així, on el pú-

feminisme ha aconseguit 
una victòria més gran en-
cara: que a les cases, als 
bars i als mitjans de comu-
nicació s’hi hagi debatut 
com mai sobre conceptes 
gairebé sempre oblidats, 
com ara la bretxa salarial, 
el sostre de vidre, l’asset-
jament sexual o les traves 
a la conciliació. L’èxit de la 
convocatòria s’ha traduït 
en una riada de persones, 
en la seva majoria dones, 
que han tenyit de lila els 
carrers de centenars de 
ciutats espanyoles. 

A Barcelona ha estat, 
segons els organitzadors, 
una de les manifestacions 
més grans dels últims anys 
a la ciutat. En aquest cas, la 
Guàrdia Urbana ha xifrat 
l’assistència en 200.000 
persones i les organitza-
dores en 600.000. L’atura-
da, segons els sindicats, ha 

afectat diversos sectors, 
incloent-hi el ferroviari 
(amb més de cent trens 
cancel·lats), l’automoció, 
el sector agroalimentari, 
el comerç o els serveis pú-
blics sanitaris i educatius. 
En les finestres dels edi-
ficis s’hi han vist davan-
tals penjats, símbol, entre 
altres reivindicacions, del 
treball no remunerat que 
les dones fan a la llar. Part 
de l’èxit de la convocatòria 
es deu a l’esforç de difusió 
de les periodistes, un dels 
col·lectius que ha secun-
dat la vaga amb més força, 
amb un impacte notable 
en les redaccions.

Més informació: https://
www.20minutos.es/noti-
cia/3282471/0/huelga-8-
marzo-directo/#xtor=AD-
15&xts=467263 

blic participa, opina i deci-
deix. 

M’ha fet pensar en mo-
ments de la meva vida i so-
bre decisions preses en mo-
ments passats.

M’he sentit impotent quan 
m’he posat en la pell de la 
Paula, és molt fàcil opinar des 
de fora, però quan ho vius de 

prop la cosa és molt diferent.
No sabia que això passés 

tan sovint en l’àmbit labo-
ral. Necessitem lleis que re-
alment hi facin alguna cosa.

Hem d’acabar amb aques-
ta lacra masclista. 

Jo no era feminista, però 
ara que entenc què vol dir, 
ara sóc un home feminista. 
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E
l dia 26 de febrer s’ha-
via de portar a terme 
el desnonament, sense 

cap alternativa habitacio-
nal, de la Mayra i les seves 
filles. La PAC de Badalona 
va informar d’aquest fet i 
aquell dia hi havia a la por-
ta associades d’aquest col-
lectiu i veïnat de Badalona 
i rodalies que van impedir 
que s’executés el desno-
nament, però amb un cost 
molt elevat.

La comitiva judicial va 
sol·licitar la presència ne-
cessària de mossos d’es-
quadra perquè es pogués 
portar a terme l’alçament 
i s’hi van presentar quatre 
furgonetes de la BRIMO. El 
saldo va ser de deu perso-
nes ferides ateses a l’hos-
pital, un detingut durant 
24 hores i dues persones 
imputades. Per al detingut, 
els càrrecs que se li impu-
ten poden suposar 6 anys 
de presó, i per a l’altra per-
sona que hi havia al portal, 
els càrrecs poden suposar 
4 anys de presó.

Arran d’aquests fets la 
PAC de Badalona, junta-
ment amb l’Associació 
500x20, va cridar a la co-
ordinació dels col·lectius 
que ho consideressin opor-
tú amb el lema «STOP RE-
PRESSIÓ. NI ALS DESNO-
NAMENTS NI ENLLOC». 
En tres reunions es va 
acordar:
• Fer una acció que visu-

alitzés el paper del po-
der judicial en la situació 
d’emergència habitacio-
nal i, sobretot, en els des-

C
om sabeu, s’està fent el projecte executiu per 
consolidar l’edifici de la masia de Can Miralletes 
per obrir-lo posteriorment com a equipament 

obert al barri (ludoteca, etc.). Això està clar, però tot 
va molt lent i les obres corresponents no és segur que 
comencin aquest any, com ens van dir. Seguim insis-
tint en el tema, però al Districte sembla que ens sug-
gereixin que ens hem de conformar que “les coses de 
palau van... com van”. Ara l’excusa és que hi ha hagut 
canvis normatius.

No podem tenir el parc més anys d’aquesta manera

El pitjor és que, malgrat la nostra insistència (i de més 
gent: veïnes, AFA de l’Escola Miralletes, etc.) pel que 
fa a l’arranjament del parc (renovar materials, fer pa-
rets de pedra seca a la banda de baix per reduir molt 
el despreniment de terres, reposar vegetació, reforçar 
enllumenat, etc.), el Districte ens segueix dient que 
no es podrà fer en aquest mandat. Considerem això 
del tot inacceptable perquè una part del parc no està 
en bones condicions per als usuaris, perquè és una 
reivindicació de ja fa anys, perquè es va fer l’esforç 
de redactar un document amb el llistat de propostes 
veïnals concretes a partir d’una assemblea d’usuaris 
feta a l’estiu del 2016 (vegeu el Butlletí núm. 265), 
perquè l’Ajuntament té diners per fer la intervenció... 
Ens sobren els motius justos i raonables.

Al Districte sembla que vulguin que ens confor-
mem amb l’estat actual del parc fins al proper mandat 
(2020?, 2023?, quan?), tot emmarcat dins d’una accep-
tació resignada (d’ells, no pas nostra) que de fet els 
problemes de manteniment dels jardins i parcs públics 
són bastant generals. Doncs nosaltres, com a Associa-
ció de Veïnes i Veïns del barri, no ens hi resignem. 

Creus que els hem de mostrar la targeta groga o 
vermella? Vine a dir-hi la teva

A nosaltres, com a AVV, ens sembla que ja és hora que 
els veïns i veïnes de la zona expressem de manera més 
pública i notòria la reivindicació de la millora del parc, 
però volem saber l’opinió dels usuaris. És per això que 
convoquem una reunió per al dimecres 16 de maig, a 
les 19 h, davant la porta de la masia, per parlar de si 
cal fer alguna primera mobilització o no. D’alguna ma-
nera, nosaltres proposarem “ensenyar la targeta groga” 
(o vermella) a l’Ajuntament. Et sembla bé? Tens algu-
na altra proposta? T’hi esperem el dia 16. 

Concentració el 21 de març passat al 
Deganat dels Jutjats de Badalona

Parc de Can Miralletes:
en reivindiquem l’arranjament en 
aquest mandat (prou degradació!)
Vine: dimecres 16 de maig, a les 19 h,  
al davant de la masia

nonaments sense alter-
nativa d’habitatge. Tant 
en la legislació estatal i 
catalana com en els dic-
tàmens del Comitè dels 
Drets Econòmics, Socials 
i Culturals de les Nacions 
Unides queda clar que els 
poders polítics han de fer 
efectiu el dret a un habi-
tatge digne i adequat, i 
més en casos de desnona-
ment sense alternativa.

• Que aquesta acció con-
sistís en una concentra-
ció davant del Deganat 
dels Jutjats de Badalona, 
el dia 21 de març al ma-
tí, per lliurar una carta 
signada per tots els col-
lectius en la qual, després 
d’explicar els motius que 
la justificaven, es dema-
nés una reunió periòdica 
del Deganat amb les enti-
tats de Badalona, amb la 
finalitat de poder com-
partir les diferents mira-
des del poder judicial i 
de les entitats pel que fa 
als desnonaments sense 
alternativa habitacional i 
les persones que mostren 
la seva solidaritat amb les 
afectades.

• Que el text de la carta 
anterior fos signat pels 
31 col·lectius que s’ha-
vien coordinat. A més 
de col·lectius relacionats 
amb la defensa del dret a 
l’habitatge, van signar la 
carta col·lectius que te-
nen a veure amb la salut, 
les pensions i l’educació, 
entre d’altres, ja que una 
situació d’aquest tipus 
té uns desencadenants i 

unes repercussions glo-
bals sobre les persones 
afectades.

La valoració d’aquesta ac-
ció és força positiva:
• Primer, perquè els objec-

tius que s’havien propo-
sat es van assolir. Unes 
300 persones es van 
concentrar un dimecres 
al matí a Badalona, el 
degà va rebre les perso-
nes representants de les 
entitats badalonines i va 
acceptar la carta, i es va 
acordar fer una primera 
reunió aquell mateix di-
vendres dia 23 de març.

• Segon, perquè demostra 
que col·lectius diferents 
poden arribar a acords so-
bre accions i objectius en 
poc temps i ser operatius.

• Tercer, perquè ha obert 
una finestra d’oportunitat 
per seguir aquest exem-
ple en altres localitats i 
amb altres objectius. 
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Hort veïnal: hi ha 
possibilitats, ara cal 
concretar-les

Voltants del carrer Verneda: reunió 
el dia 24 de maig

D
esprés de diversos mesos d’espera, el dia 5 
d’abril es va poder fer la visita veïnal dels so-
lars que hipotèticament (encara no hi ha res 

segur) podrien acollir l’hort veïnal que fa diver-
sos anys que reivindiquem. Com sabeu, són els de 
Verneda-Bilbao-Aragó i, en principi, el Districte diu 
que està disposat a cedir-los en part i a curt termini 
per a aquest ús. L’AVV, però, planteja que, encara 
que es comenci només per una part, la cessió ja si-
gui de tots aquests solars per poder anar treballant 
en un projecte més complet, que pugui acollir més 
participants.

Una vegada s’ha comprovat que els solars tenen 
força possibilitats, malgrat els desnivells i les parts 
de formigó del terra, i que hi ha gent interessada a 
implicar-s’hi, parlarem amb el Districte de com es 
pot concretar tot en les properes setmanes, i el dia 
3 de maig farem una primera reunió per veure com 
comencem a treballar-hi. La il·lusió d’alguns és de 
començar a cavar i a plantar ja durant la primavera; 
s’intentarà però depèn de diversos factors. 

Us hi esperem! 

A banda del tema de 
l’hort veïnal, en tota 
aquesta zona del car-

rer Verneda, entre Escoles i 
Bilbao, hi ha diversos temes 
que vam plantejar pública-
ment als partits i al Distric-
te ja fa anys i que no acaben 
d’avançar: subestació elèc-
trica de Soler i Rovirosa-Es-
cultors Claperós, bibliote-
ca i equipaments a Fàbrica 
del Plom-exBiciclot, petits 
solars no utilitzats, futura 
zona verda del Parc Lineal, 
habitatges per als afectats, 
etc. 

Fa temps que ens queixem 
al Districte que no s’avan-
ça i que no són clars en les 
propostes que volen posar 
sobre la taula i, de fet, no 
s’ha avançat gaire, però sí 

Tot va massa lent, haurem d’empènyer entre tots.

que hi va haver una prime-
ra reunió sobre el tema. El 
dia 24 de maig explicarem 
com està tot plegat amb la 
informació que tenim, que 

ens fa la impressió que no 
és tota l’existent.

Si viviu per aquells vol-
tants, no falteu a la reunió, 
si us plau. 

Pròxima reunió: 
Dia: dijous 3 de maig, a les 19 h.
Lloc: al nostre local

Ara hi farem un cafè (potser que alguns reflexionin...)

E
l dimarts 12 de juny , a 
les 19:30h, l’AVV farà 
una de les seves juntes 

obertes itinerants (JOI) al 
bar El Cafetó de la plaça del 
Mercat del Clot-Cabanyal. 
Fins fa poc, ni nosaltres ni 
altra gent entràvem mai a 
aquest local. Per què s’ha 
produït aquest canvi, si 
abans hi havia el mateix ti-
pus d’establiment? Doncs 
potser és perquè abans es 
van fer moltes coses molt 
mal fetes que van tenir re-
percussions molt greus: 
gent que no podia dormir a 
casa seva, gent que va mar-
xar perquè ja no aguantava 
més, problemes greus de 
salut... I, a més, conflictes 
laborals! 

Pel camí hi va haver ame-
naces personals, amenaces 
jurídiques, prepotències ex-
plícites, silencis còmplices, 
gent que no va fer la seva 
feina (algú que sí), gent que 
“es rentava massa les mans”, 
malfiances injustes... Són 
massa coses negatives, tam-
bé alguna de positiva: algu-
na solidaritat, la persistència 
d’alguna i d’alguns, etc., que 

haurien de motivar algunes 
reflexions profundes en for-
ça persones.

Potser seria massa dema-
nar disculpes públiques per 
part d’algunes persones, 
però el que sí que exigim 
a tothom és que reflexioni 
sobre la manera com es fan 
les coses, sobre el que es 
va fer en aquest cas i sobre 
el que cal canviar perquè 
aquestes coses no passin 
més. Potser això és el més 
important: assegurar-nos, 
en la mesura que sigui pos-
sible, que coses com aques-
tes no passin mai més. 

Ah! I cal no oblidar que 
no hem de permetre que 
determinats despatxos/
empreses, des de la prepo-
tència jurídica/econòmica/
política, ens amarguin/des-
trossin la vida, ni en aquest 
tipus de casos, ni en cap al-
tre. De vegades no és fàcil, 
però no ens podem rendir.

El 12 de juny, JOI a El Ca-
fetó. Com sabeu, els socis 
teniu una petita consumi-
ció pagada, però la JOI està 
oberta a tothom que hi vul-
gui anar. I que visqui sem-
pre la lluita, la solidaritat i 
l’ajuda mútua veïnal! 

A mitjans del mes 
passat la FAVB va 
presentar una sol-

licitud per prorrogar el 
termini de recollida de 
signatures, que ha estat 
aprovada.

És molt important que 
arribem a les 15.000 sig-
natures. Per això, a ban-
da de les taules que anem 
fent pel barri, podeu pas-
sar a signar pel local de 
l’AVV, al carrer Sibèlius, 3, 
els dimarts i dimecres de 
18.00 a 20.00 hores i els dijous de 10.00 a 12.00 hores.

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

Continua la recollida de signatures per 
a la INICIATIVA CIUTADANA PER UNA 
ORDENANÇA DE TERRASSES VEÏNAL
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AQUEST COP TOCA FER 
NÚMEROS... O NOMBRES?

En record d’en 
Siset, el nostre 
poeta 

En record d’en 
Pere Vallejo, un 
lluitador 

A
lgú pot pensar que la paraula nom-
bre és més catalana que la paraula 
número, tot i que en realitat gai-

rebé sempre parlem de números i no 
de nombres. Doncs bé, com en tantes 
altres coses, el que ens cal és, simple-
ment, saber quan utilitzar l’una i quan 
l’altra. Perquè ben bé no són, o no signi-
fiquen, el mateix.

El NOMBRE el podem associar a quan-
titat: Hi ha un nombre massa elevat 
d’alumnes a la classe.

En aquest mateix sentit (de quantitat), 
el resultat d’una operació matemàtica 
serà un determinat nombre: La suma 
dels nombres cinc més quatre ens dona el 
nombre nou. Naturalment, això valdria 
per a qualsevol altra operació matemà-
tica i, com es pot veure, estem, de fet, 
parlant de quantitats en tots aquests 
casos.

I encara en el terreny de les matemà-
tiques, tenim els nombres parells i els 
nombres senars (números pares i núme-
ros impares en castellà), o els nombres 
primers (números primos en castellà).

I, finalment, en termes gramaticals, cal 
parlar del nombre singular (una perso-
na o cosa) i del nombre plural (diverses 
persones o coses). Ja es veu que també 
en aquest cas ens referim a quantitats.

Del NÚMERO en parlarem en el pròxim 
“Racó”. 

E
l passat 4 de març en Siset, en Narcís 
Aragall, ens deixava a l’edat de 76 anys. 
Des de fa uns quants anys, en Siset ens 

havia anat enviant els seus poemes i els hem 
anat compartint des del Butlletí amb tots vo-
saltres. El que no sabíeu és que els poemes 
ens els enviava escrits a mà o amb màquina 
d’escriure i acompanyats de dibuixos i peti-
tes il·lustracions.

Et trobarem a faltar, Siset, i també troba-
rem a faltar les teves paraules, els teus senti-
ments, el teu goig per la vida. Per això, hem 
reproduït un poema que ens vas fer arribar 
l’any passat, perquè els nostres lectors i lec-
tores puguin recordar el Siset enamorat.  

Des de l’AVV lamentem profundament la 
mort del Pere Vallejo el passat mes de 
gener.  En Pere va lluitar sense descans, 
per aconseguir que el túnel de l’AVE al seu 
pas per la ciutat fos al més segur possible. 
Va  donar una part molt important de la 
seva vida familiar i personal per aconseguir 
millores en favor de tota la comunitat. 
Malauradament, no ens hem assabentat 
de la seva mort fins ara, ja que s’havia 
desplaçat fora de Barcelona a causa de 
la seva malaltia, però no volem deixar de 
tributar aquest petit record.

Gràcies, Pere!!

QUE M’ESTIMES, DIUS

Aquestes paraules,
les pots tornar a dir?

Dient-les cent vegades
i si en són mil!

Per mi totes juntes
les tancaré aquí, 

al fons del meu cor
les vigilaré, com si foren d’or.

Que m’estimes, dius,
doncs cridant ben fort

el que tu m’has dit,
les flors d’enyorança

buscaré per a tu
i quan les agafi en tu pensaré

que m’estimes, dius.
Escolta bé el que et diré,

com m’estimes tu
és com sempre t’he estimat

i t’estimaré.
        

 Siset - Narcís Aragall
Agost 2016

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



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

RACÓ ENTITATS 

L
’espai Bar celona No Està en Venda (BNE-
eV) havia estat treballant en els darrers 
mesos en l’impuls d’una jornada d’inter-

canvi, debat i treball conjunt dedicada a millo-
rar la coordinació entre els espais i grups de 
lluita per l’habitatge de Barcelona i rodalies.

Amb una vocació clara d’inclusivitat, la jor-
nada volia enfortir el moviment per l’habitatge 
per agafar impuls de cara a fer front i revertir 
la situació d’injustícia social en què vivim la 
gran majoria de la població.

El matí es va plantejar amb tallers temàtics, 
orientats a ampliar forces i millorar les coor-
dinacions:
• Coordinació en lluita contra els desnona-

ments
• Coordinació en acompanyament humà i le-

gal
• Coordinació en modificació de legislació
• Coordinació en okupació

L’acte va finalitzar amb un vermut popular 
per continuar compartint idees de manera in-
formal i enfortir les relacions personals.

La valoració que en va fer la persona que hi va 
anar en representació de l’AVV és ambivalent.

D’una banda, s’ha de valorar com un èxit de 
participació: unes 150 persones i al voltant de 
40 col·lectius, plataformes, entitats, etc. que 
treballen pel dret a l’habitatge a Barcelona i 
rodalies.

De l’altra, hi ha el risc que acabi sent només 
una jornada, ja que no es va arribar a cap acord 
d’objectius mínims que ens agrupi a totes les 
entitats, plataformes, col·lectius, etc., i tampoc 
a cap acord d’espais de coordinació i d’accions 
a realitzar.

La sensació és que, en general, hi havia un 
desig que la jornada signifiqués un canvi de 
rumb pel que fa a la coordinació dels múltiples 
espais de lluita per l’habitatge, però també hi 
havia frustració per la incapacitat, per part de 
tots, de fer propostes que marquessin aquest 
canvi de rumb.  

Jornada sobre el dret a 
l’habitatge del dia 10 de març 
a l’espai veïnal Calabria66



El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 015




