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Les entitats socials aconseguim que 
s’aprovi que el 30% dels nous edificis 
siguin per a habitatge assequible però....

...no es pot dir blat que no sigui al sac i ben lligat
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A
mb la sortida de Rajoy, els partits independentis-
tes catalans i els nacionalistes bascos intueixen un 
raig d’esperança en el desbloqueig de la crisi. Amb 

relació als primers, només amb les lleis no s’aconsegui-
rà un acord, i menys encara amb uns quants exconse-
llers a la presó o exiliats del país.

Una de les solucions, per poder arribar a fites impor-
tants, podria ser una atenció més acurada a les actituds 
i el llenguatge que s’utilitza en els debats. Fa temps que 
alguns fan servir la política per enverinar l’ambient. No 
es reconeix cap error o se’n reconeixen pocs i, pel que fa 
al llenguatge, aquest no pot ser un instrument de domi-
nació —ja que és aleshores quan els egos surten pertot 
arreu i envaeixen tots els espais—, sinó de comunicació.

S’ha d’anar per feina i atendre les demandes de la po-
blació. Els interessos partidistes no són el primer que 
s’ha d’escoltar. A casa nostra hem vist aparcar projectes 
tan interessants com una funerària pública, la connexió 
del tramvia o la multiconsulta per culpa d’això.

I no cal parlar, o potser sí, dels problemes ja enquis-
tats, com l’atur, la sanitat, l’habitatge, les pensions, 
l’ensenyament o el turisme, que torturen bona part del 
país.

No totes les solucions sortiran d’interminables debats 
que massa vegades no arriben enlloc. Totes hem d’es-
tar amatents i actives i no baixar la guàrdia, encara que 
vinguin la calor i les vacances, ja que tothom sap que 
les vacances sovint amaguen sorpreses a la tornada. 
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Poble actiu, poble viu! 
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PENSIONS

Q
ui ho havia de dir! El 
Partit Popular sem-
blava que acabaria 

la legislatura sense pro-
blemes, després d’haver 
aprovat els pressupostos, 
però en menys d’una set-
mana ha passat a l’oposi-
ció. No podem dir que les 
mobilitzacions dels pen-
sionistes n’hagin sigut la 
causa, però de ben segur 
que el nostre granet de 
sorra l’hi hem posat.

Ara bé, la “nova vella” 
política portarà les soluci-
ons que demana la Marea 
Pensionista? Segur que ni 
de conya. És ben cert que 
s’han vist obligats a cedir, 
com és ben cert que si la 
gent es mou i lluita són 

Sembla que alguna cosa es mou en la 
política espanyola

possibles unes altres po-
lítiques socials, però en-
cara han de passar moltes 
coses perquè les mesures 
preses s’acostin al que de-
manem des de la Marea 
Pensionista.

Què han fet fins ara? 
Han apujat les pensions 
més baixes, cosa que ja 
estava prevista a la refor-
ma de l’any 2011, i des-
prés, amb el pacte amb el 
PNB i forçats pels milers 
i milers de pensionistes 
al carrer, s’han vist obli-
gats a trobar els diners 
que ens repetien com llo-
ros que no hi havia i han 
decidit apujar les pensi-
ons els anys 2018 i 2019 
d’acord amb l’IPC. També 

s’han vist obligats a ajor-
nar l’entrada en vigor del 
factor de sostenibilitat 
fins a l’any 2023, i això 
és tot. Ara, d’amagatotis, 
volen posar a correcuita 
un altre pegat al sistema 
públic de pensions (SPP) 
a la Comissió del Pacte de 
Toledo i que ens en tor-
nem a casa. 

Tenim 9 punts als quals 
no pensen renunciar. Po-
dem cedir pel que fa als 
temps d’aplicació, però 
no cedirem pel que fa al 
programa, ja que volem 
una solució per al futur de 
l’SPP.

Ho tenim molt clar! 
Demanem: 
1. Una reforma integral de 

l’SPP que doni sortida a 
les pensions futures. Ai-
xò passa, sens dubte, per 
parlar d’impostos. 

2. Volem un debat obert 
a tota la societat, amb 
llum i taquígrafs. No 
volem que el futur dels 
milions de pensionistes 
d’ara i del futur conti-
nuïn negociant-lo en 
una comissió on tot són 
ombres. 

3. Volem que per sobre del 
Pacte de Toledo, que no 
ens vincula, s’obri una 
altra taula de negociació 
on siguin els pensionis-
tes els qui negocien so-
bre l’SPP.
Això serà possible? Sens 

dubte queda molt camí 

per recórrer. No només 
haurem de fer front als qui 
no comparteixen la nostra 
visió social, sinó també a 
aquells que diuen que són 
d’esquerres, i segurament 
a organitzacions que por-
ten anys sense fotre res i 
ara s’atribueixen una re-
presentativitat i una capa-
citat de mobilització que 
no els correspon.

Si continuem units i uni-
des, si seguim el camí de la 
mobilització al carrer, avi-
at arribarà el dia que els 
nostres fills i filles, nets i 
netes,  podran començar a 
pensar que les nostres fu-
tures pensions les tindran 
gràcies a la nostra lluita, 
empenta i coratge. 
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REGULACIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 

A qui cobreix?
A tots els ciutadans i ciuta-
danes de la Unió Europea, 
encara que les seves dades 
siguin recollides per empre-
ses de fora de la Unió Euro-
pea o que els servidors tam-
bé siguin fora. Qualsevol 
companyia que tingui dades 
de ciutadans europeus ha de 
complir la norma. Facebook 
també.

Què es considera dades 
personals?
Qualsevol informació que 
pugui ser utilitzada per iden-
tificar, de manera directa o 
indirecta, una persona. Pot 
ser el nom, una fotografia, 
una adreça de correu elec-
trònic, dades del compte 
bancari, ús de xarxes soci-
als, historials mèdics, adreça 
IP, etc.

Què canvia?
A partir d’ara, les empreses 
que treballin amb dades per-
sonals han de demanar als 
seus clients un consentiment 
explícit per continuar fent-
ho. I no es poden fer servir 
formularis difícils d’enten-
dre o amb redactats compli-
cats o ambigus. Ha de ser tan 
fàcil retirar el consentiment 
com donar-lo. Si l’empresa 
en qüestió ja va fer-ho cor-
rectament abans de l’entrada 
en vigor de la norma, no ha 
de repetir la petició.

Què és la nova llei de protecció de dades i com t’afecta
És una nova regulació europea que introdueix mesures per protegir les dades privades de les persones 
consumidores en mans d’empreses i administracions. La regulació va ser aprovada pel Parlament Europeu a 
l’abril del 2016 i després de dos anys de període de transició ha entrat en vigor el 25 de maig. Com que és una 
regulació i va més enllà d’una directiva europea, la seva aplicació és vinculant per a tots els estats membres.

Quins drets reconeix?
- A partir d’ara, es podrà de-

manar que s’esborrin les 
dades personals en mans 
d’empreses. És el que 
s’anomena el dret a l’oblit, 
que permet exigir també 
que s’aturi l’ús d’aquestes 
dades per part de tercers. 
No és, però, un dret abso-
lut i incondicional. A l’ho-
ra de satisfer la petició, 
l’empresa o administració 
en possessió de les dades 
pot tenir en compte “l’in-
terès públic” i no esbor-
rar-les.

- També reconeix el dret 
a l’accés. L’usuari podrà 
demanar les seves dades 
personals i tenir-ne una 
còpia (gratis) en format 
electrònic.

- Dret a ser notificat. Si hi ha 
qualsevol filtració de da-

des sensibles, l’afectat ha 
de ser advertit en menys 
de 72 hores.

Hi ha sancions?
Sí, i poden ser altes. La re-
gulació estableix que en cas 
d’infracció greu l’empresa 
implicada pot ser sanciona-
da amb una multa de fins al 
4% dels seus ingressos anu-
als o bé 20 milions d’euros 
(si aquesta segona xifra és 
més alta).

Què han de fer les empreses?
A més de sol·licitar el con-
sentiment per a l’ús de les 
dades, han de nomenar un 
delegat de protecció de da-
des. És obligatori per a com-
panyies que, per la seva ac-
tivitat, treballin amb dades. 
Aquest delegat ha de vetllar 
pel compliment de la norma 
i informar el supervisor si hi 
ha qualsevol irregularitat en 
l’ús de les dades.

Consentiment al nou 
Reglament general de 
protecció de dades (RGPD)

La LOPD (Llei orgànica de 
protecció de dades) vigent 
fins al maig del 2018 admet 
tant el consentiment exprés 
com el tàcit o presumpte. 
No obstant això, a partir 
d’aquesta data, amb l’entra-

da en vigor del Reglament 
general de protecció de da-
des i la nova LOPD, només 
és vàlid el consentiment ex-
prés.

La novetat més important 
respecte del consentiment 
que incorpora el nou regla-
ment és que s’ha d’atorgar 
a través d’un acte afirma-
tiu clar que evidenciï una 
declaració de voluntat lliu-
re, específica, informada i 
inequívoca de l’interessat 
d’admetre el tractament de 
dades de caràcter personal 
que l’afecten.

Característiques
• El consentiment per au-

toritzar el tractament de 
dades ha de ser lliure, 
concret, informat, exprés 
i cert.

• Ha de ser tan fàcil retirar 
el consentiment com ator-
gar-lo.

• El responsable del tracta-
ment ha de poder demos-
trar que s’ha obtingut el 
consentiment de la perso-
na interessada .

• No és obligatori sol·licitar 
el consentiment quan el 
tractament sigui necessari 
per al compliment d’obli-
gacions legals a què estigui 
subjecte el responsable 
del tractament.

Exemples de consentiment vàlid
 

• Inserció d’una casella per 
marcar en un lloc web a 
Internet.

• Configuració de l’emma-
gatzematge de cookies en 
el navegador.

• Qualsevol altra declaració 
o conducta que mostri cla-
rament en aquest context 
que l’afectat consent la 
proposta de tractament de 
les seves dades personals.

S’admet el consentiment tàcit?
A partir del 2018, amb el 
nou RGPD, ja no es consi-
dera vàlid el consentiment 
tàcit.

El silenci, la inacció o les 
caselles ja marcades no es 
consideren consentiment.

 
Pàgines web
El nou reglament especifica 
que, en línia, aquesta accep-
tació pugui manifestar-se a 
través de l’habitual clic de la 
casella informativa o mitjan-
çant l’elecció de paràmetres 
tècnics específics per utilit-
zar el servei de què es tracti 
(per exemple, la configura-
ció de l’emmagatzematge de 
cookies al navegador). 
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HABITATGE I TURISME

D
os anys després del 
Primer Fòrum Veïnal 
sobre Turisme, els dies 

18 i 19 de maig es va celebrar 
a Barcelona la segona edició 
d’un esdeveniment necessa-
ri per pensar i debatre col-
lectivament la manera com 
la turistització està modifi-
cant les condicions de vida, 
com podem oposar-hi resis-
tència i quines alternatives 
podem proposar.

Diversos factors han por-
tat a l’organització del se-
gon fòrum. Per una banda, 
l’èxit del primer, que ens va 
sorprendre tant pel que fa 
a la participació com per la 
qualitat del treball, i que ha 
nodrit de continguts i reptes 
l’agenda de l’ABTS durant 
força temps. Per l’altra, el 
recent naixement de la xar-
xa SET de ciutats i territoris 
del sud d’Europa davant de 
la turistització semblava un 
context idoni per alimentar 
els continguts de la trobada i 
eixamplar-ne la temàtica.

De fet, el Fòrum s’inaugu-
rava el divendres 18 de maig 
a la tarda, però ja al matí vam 

ABTS: SEGON FÒRUM VEÏNAL SOBRE TURISME
Reflexions sobre el turisme a Barcelona i al sud d’Europa

celebrar una roda de premsa 
conjunta amb representants 
de 12 dels 17 nodes de la xar-
xa SET, tant per presentar-la 
com per explicar els contin-
guts i objectius del Fòrum.

La tarda també va estar de-
dicada a la xarxa, però ja amb 
sessions obertes. Primer, la 
Lleialtat Santsenca va acollir 
una trobada de treball ober-
ta, amb l’objectiu d’apuntar 
idees sobre el futur, els ob-
jectius i els valors de la xarxa 
SET. Va ser una trobada molt 
enriquidora i inspiradora, 
que sens dubte crea les bases 
del futur treball col·lectiu.

A continuació ens vam 
desplaçar al local de La Hi-
dra, on el Fòrum es creua-
va amb la darrera sessió del 
curs Ecologia i economia polí-
tica del turisme que La Hidra 
i Alba Sud han organitzat per 
segon any, amb un debat so-
bre el paper dels moviments 
socials en els processos de 
turistització entre membres 
dels nodes de València, Ma-
drid, Palma de Mallorca i 
Barcelona. La fila zero estava 
formada per membres de la 

resta de nodes presents, cosa 
que reflectia la gran diversi-
tat de veus de la xarxa SET.

L’endemà, centrant-nos ja  
 en  el cas de Barcelona, el ma-
tí va ser protagonitzat per la 
Ruta del Turisme Extractiu 
a Barcelona, un recorregut 
d’unes dues hores pujant La-
ietana de baix a dalt per totes 
dues bandes i assenyalant 
llocs i activitats que quotidi-
anament assimilen la indús-
tria turística a d’altres d’ex-
tractives, com la mineria o 
l’agricultura intensiva. És una 
idea que fa alguns anys vam 
prendre de la filòsofa Marina 
Garcés i que hem anant de-
senvolupant. Va ser un encert 
la innovació en el format d’al-
gunes de les intervencions, 
ja que, a més de parlaments, 
incloïen una certa teatralitat.

En acabar la ruta, ens vam 
apropar al Forat de la Ver-
gonya, on Barrinar Cap a la 
Sostenibilitat ens va prepa-
rar una deliciosa fideuà per 
recuperar forces i preparar-
nos per a la tarda de treball. 
En paral·lel, Gràcia On Vas 
animava un reeixit taller de 

banderoles serigrafiades 
amb el conegut motiu «El 
turisme mata els barris», i 
es trobaven també samarre-
tes i xapes de #StopCreuers 
i de la xarxa SET.

Tot seguit ens vam divi-
dir en dos tallers. Al Casal 
de Barri Pou de la Figuera, 
en Llorenç Planagumà del 
Centre per la Sostenibilitat 
del Territori dinamitzava 
el taller de Turisme i recur-
sos naturals, aspecte que a 
Barcelona tenim poc estu-
diat, mentre que les compa-
nyes de Palma de Mallorca 
en tenen molt més conei-
xement. Alhora, al Casal de 
Joves Palau Alòs tenia lloc 
una trobada molt operativa 
sobre models futurs de mo-
bilitzacions contra el sector 
dels creuers.

Per tancar les activitats 
formals del Fòrum, l’Ernest 
Cañada (Alba Sud) ens va 
oferir un munt d’arguments 
sòlids i contrastats per con-
trarestar l’habitual xantatge 
del sector turístic (“el turis-
me crea llocs de feina”). La 
seva xerrada Causes i me-

canismes de la precarització 
del treball turístic analitzava 
punt per punt les lògiques 
d’explotació que es donen 
al sector, sintetitzant de 
manera contundent i dra-
màtica aquestes lògiques 
empresarials: “ho fan per-
què poden”.

Quina manera millor de 
tancar el Fòrum que un 
temps i un espai de socialit-
zació i distensió? El mera-
vellós Cor Iaioflautes amb 
les seves cançons de lluita, 
primer, i DJ Andrea Effe-
quattro i Valentina, des-
prés, van crear a la placeta 
Mestres Casals i Martorell 
l’ambient idoni per donar 
per acabat el Segon Fòrum 
Veïnal sobre Turisme.

Aviat en publicarem les 
conclusions, que difícil-
ment podran ser positives: 
la turistització continua es-
poliant territoris i despla-
çant i explotant poblacions. 
L’esperança es troba en les 
resistències locals i, com 
hem vist, en la seva capa-
citat de crear xarxa. Tenim 
molts reptes a la vista. 
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HABITATGE I TURISME

E
l passat 26 d’abril 
a les 11 h, a l’Espai 
Veïnal Calàbria 66, 

del barri de Sant Anto-
ni de Barcelona, es va 
fer una roda de premsa 
per part d’organitzacions 
membres  de l’ABTS i al-
tres que també s’han ad-
herit al manifest fundaci-
onal de la xarxa #SETnet, 
on es presentava la Xarxa 
SET de ciutats i regions 
del sud d’Europa davant la 
turistització i el seu mani-
fest.

Fruit de les trobades 
d’entitats i col·lectius de 
diverses ciutats i regions 
del sud d’Europa en diver-
sos esdeveniments des de 
fa almenys un any i mig, i 
de les comunicacions que 
hem mantingut amb la fi-
nalitat de compartir i in-
tercanviar experiències i 
coneixements, hem entès 
la necessitat de teixir una 
xarxa de ciutats i regions 
afectades per la turistitza-
ció, de territoris que s’al-
cen contra aquests pro-
cessos. El primer pas ha 
sigut, doncs, la confecció 
d’un manifest fundacio-
nal, que al llarg de l’última 
setmana d’abril es va pre-
sentar als diversos indrets 
esmentats.

És coneguda la postura 
de l’ABTS, radicalment 
oposada a l’actual mo-
del econòmic i turístic 
de ciutat. De la mateixa 
manera que l’assemblea 
va néixer fa gairebé tres 
anys per fer front, no ja 
des del barri, sinó des de 
la ciutat, a una indústria 
global, ara tornem a en-
xarxar-nos en l’àmbit del 
sud d’Europa amb el ma-
teix objectiu.

Dins de Barcelona es va 
escollir el barri de Sant 
Antoni perquè actual-
ment és un dels exemples 
més paradigmàtics de tu-
ristització i gentrificació. 
Per posar només un petit 

XARXA DE CIUTATS DEL SUD D´EUROPA
exemple, recordem que 
s’acaba de reobrir el mer-
cat de Sant Antoni, tancat 
durant molts anys. Allò 
que havia de ser una bo-
na notícia per a les veïnes, 
però, és percebut amb 
recel perquè, sota la crei-
xent pressió turística que 
està patint el barri, aques-
ta millora es veu com una 
autèntica amenaça en for-
ma de potencial icona tu-
rística i, en el pitjor dels 
casos, una Boqueria II.

Manifest fundacional de la xarxa 
SET de ciutats del sud d’Europa 
davant de la turistització
A diverses ciutats i regions 
del sud d’Europa estem 
veient i vivint moviments 
de denúncia, mobilització 
i resistència davant dels 
processos de turistització 
que s’hi estan produint. 
Entitats i col·lectius d’al-
gunes d’elles (Venècia, Va-
lència, Sevilla, Pamplona, 
Palma de Mallorca, Lisboa, 
Màlaga, Malta, Madrid, 
Girona, Canàries, Sant Se-
bastià, Camp de Tarrago-
na, Barcelona) hem anat 
trobant-nos en diversos 
esdeveniments des de fa 
almenys un any i mig, amb 
la finalitat de compartir i 
intercanviar experiències i 
coneixements.

Encara que cadascuna 
d’elles presenta conflictes 
específics, alguns són sens 
dubte comuns a totes:
• El més important i es-

tès és l’augment de la 
precarització i de la re-
ducció del dret a l’habi-
tatge, atesa la dificultat 
d’accedir-hi provocada 
per la pujada descon-
trolada dels preus del 
lloguer, tolerat per la 
legislació estatal, i que 
afecta especialment la 
població de més edat 
i menys recursos. Tot 
això és conseqüència 
del cicle d’especulació 
immobiliària posteri-

or a la crisi financera 
2008-2012 i de l’actual 
compra massiva d’im-
mobles per part de fons 
d’inversió i immobili-
àries, en bona part per 
dedicar-los a ús turístic, 
modificant-ne la funció 
residencial i provocant 
gentrificació, desnona-
ments i buidatge de bar-
ris en una flagrant vul-
neració de drets socials.

• L’encariment i la 
transformació del co-
merç local mitjançant 
la seva especialització 
en usos inútils per a la 
vida quotidiana de la 
població local, que obli-
ga a fer desplaçaments 
més llargs i afecta espe-
cialment les persones 
amb mobilitat reduïda 
o d’edat avançada.

• Massificació de carrers 
i places, que dificulta la 
vida quotidiana dels resi-
dents, disruptiva tant pel 
que fa al descans com al 
mateix gaudi de l’espai 
públic.

• Saturació de la xarxa 
pública de transport.

• Especialització de l’eco-
nomia de la ciutat en el 
sector turístic, tendent 
al monocultiu.

• Precarització de les 
condicions laborals de 
la població, atès que els 
sectors turístics (hotele-
ria, restauració, comerç) 
presenten les pitjors 
condicions laborals: sa-
laris baixos, frau en el 
nombre d’hores decla-
rades en els contractes 
(quan n’hi ha), externa-
litzacions, etc.

• Alta generació de con-
taminació (avions, cre-
uers, autocars...) i resi-
dus atès l’alt consum, 
especialment d’un sol 
ús, que caracteritza la 
indústria turística des-
regulada. Ús massiu 
dels recursos propis —
aigua i territori— i pri-

vació del dret a un me-
di ambient sa.

• Ús desmesurat i ampli-
ació constant d’infra-
estructures (carreteres, 
ports, aeroports, depu-
radores, dessaladores...) 
que desfiguren el territo-
ri, comporten expropi-
acions i suposen elevats 
costos per a la població 
resident. Aquests pro-
cessos saturen accessos 
i provoquen una com-
petició pel territori en la 
qual surt perdent l’accés 
a activitats i serveis bà-
sics: feina, escola, hospi-
tals, etc.

• Banalització dels en-
torns tant urbans com 
naturals, convertits en 
parcs temàtics. En els 
primers veiem l’espoli 
i la mercantilització del 
patrimoni; en els segons, 
l’eliminació d’usos pes-
quers i agraris. L’objectiu 
comú és l’explotació tu-
rística il·limitada.
Davant d’aquests i al-

tres conflictes, les pobla-
cions locals ens estem 
organitzant per defensar 
els nostres drets soci-
als, especialment el dret 
a un habitatge digne i as-
sequible i el dret a la ciu-
tat. El treball col·lectiu a 
les nostres ciutats i regi-
ons sovint comença per 
la visibilització d’aquests 
conflictes i la conscienci-
ació al respecte, la crítica 
al model i la denúncia de 
les seves conseqüències, i 

continua proposant alter-
natives.

Volem assenyalar que 
les propostes clau són: 
l’establiment de límits 
a la indústria turística, 
l’adopció de polítiques 
fiscals diferenciades per 
a l’habitatge i l’allotjament 
turístic, la desturistitza-
ció de l’economia de la 
ciutat o el decreixement 
turístic acompanyat per 
polítiques de foment d’al-
tres economies justes, so-
cialment i ambientalment.

L’afectació d’aquests pro    -
ble  mes en les distintes 
ciutats no és homogènia 
sinó diversa, depenent del 
grau de turistització que 
sofreixen. Així, veiem es-
tats més avançats i greus, 
com poden ser els de Ve-
nècia, Palma de Mallorca o 
Barcelona, amb propostes 
clares de canvi de model, 
i altres com València, Ma-
drid o Lisboa que, malgrat 
trobar-se immerses en 
processos de turistització 
ràpids i violents, enca-
ra poden aspirar a assolir 
equilibris mitjançant políti-
ques de prevenció o fre.

En tots aquests i altres 
temes, aquestes i altres 
ciutats hem anat trobant 
moltes coincidències i 
de manera lògica hem 
començat a pensar en 
la conveniència i neces-
sitat de crear una xarxa 
internacional de ciutats 
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L
a manifestació d’aquest 
any ha tingut com a fet 
diferencial la coordi-

nació i convocatòria coin-
cident amb altres ciutats 
de l’estat, com Madrid, Va-
lència, Pamplona, Granada, 
Las Palmas de Gran Cana-
ria, Gijón, Sevilla, Palma de 
Mallorca o Màlaga, per fer 
palès que les classes popu-
lars tenim els mateixos pro-
blemes a tot arreu. Aquests 
problemes es poden sinte-
titzar en les demandes que 
es reclamen des d’aquesta 
coordinadora:
• Derogar l’actual LAU (llei 

d’arrendaments urbans). 
Assegurar contractes es-
tables, amb renovació au-
tomàtica excepte quan hi 
hagi necessitat familiar 

Manifestació del 12 de maig de 
#BarcelonaNoEstàEnVenda
El 12 de maig a les 18 h als Jardinets de Gràcia es va iniciar una manifestació que, segons els organitzadors, 
“cercava assenyalar els enemics de la ciutat i deixar clar davant el veïnat quins són alguns dels principals agents 
que estan provocant l’enorme onada d’expulsions i desnonaments, quins agents ens estan precaritzant la vida des 
de les nostres feines i quins ens estan desplaçant de l’espai urbà, i també posar cara i ulls als qui ens volen en 
soledat, fora de les nostres llars i barris, els qui ens empobreixen i ens exclouen”.

de primer grau de la pro-
pietat. Cap més desnona-
ment sense alternativa 
habitacional. Acabar amb 
els privilegis fiscals de 
les SOCIMI, que no pa-
guen impost de societats. 
Multar i expropiar tots 
els habitatges en mans de 
grans propietaris que ha-
gin estat buits durant dos 
anys per fer habitatge pú-
blic de lloguer.

• Derogar les reformes 
laborals que han pro-
mogut la inestabilitat i 
l’augment de les feines 
precàries, mal remunera-
des, sense drets laborals i 
amb retallades dels drets 
socials.

• Garantir un turisme res-
pectuós amb la convivèn-

cia veïnal.
• Garantir un espai públic 

per gaudir de la ciutat i 
conviure, no per fer ne-
goci.

• Aturar la destrucció del 
comerç de proximitat.

• Aturar la destrucció del 
medi ambient per la con-
taminació que generen 
els vehicles privats i els 
creuers del port. Pro-
moure el transport públic 
eficient i no contaminant 
i els mitjans alternatius 
com la bicicleta.

• Fer polítiques actives i 
decidides d’igualtat de 
gènere.

• Derogar la llei mordassa, 
que reprimeix les perso-
nes que lluiten pels drets 
polítics, socials i laborals. 

afectades per la indús-
tria turística.

Aquesta aliança de col-
lectius i moviments so-
cials persegueix, tal com 
ocorre amb cadascun 
d’ells en el seu territori, 
sensibilitzar l’opinió pú-
blica i pressionar les ad-
ministracions per a una 
regulació de l’economia 
del turisme des de crite-
ris de sostenibilitat eco-
nòmica, social i ambien-
tal dels territoris en els 
quals s’implanta. El nostre 
objectiu, a més de com-
partir suports i fomentar 
l’aprenentatge conjunt, és 
estendre aquesta lluita a 
d’altres ciutats i regions, 
generant una veu plural 
i potent que sigui críti-
ca amb el model turístic 

actual des del sud d’Eu-
ropa. Aquest manifest és 
una primera passa cap a la 
internacionalització de la 
lluita contra la turistitza-
ció de territoris, després 
de la qual continuarem 
treballant en el debat, la 
reflexió i la mobilització 
conjuntes.

Signants a Barcelona: 
ABTS, FAVB, Ecologis-
tes en Acció, Associa-
ció de Guies de Turisme 
de Catalunya, Gràcia on 
Vas, AVV Clot-Camp de 
l’Arpa, Al Poblenou Ens 
Plantem, Plataforma Som 
Paral·lel, Fem Sant An-
toni, La Barceloneta Diu 
Prou, AV Sagrada Famí-
lia, Fem Front al Turis-
me de Sants, Plataforma 
Defensem el Park Güell, 

Assemblea 15M Sarrià–
Sant Gervasi, Ciutat Vella 
No Està En Venda, As-
semblea Social del Gui-
nardó–Can Baró, PAH 
Barcelona, Alba Sud, Tot 
Història, Observatori 
DESC, Turismografías 
(grup de recerca sobre 
turisme), Sindicat de Llo-
gaters, Grup d’Habitat-
ge de Sants, Salvem Les 
Drassanes, Acció Reina 
Amàlia, Acció Raval, Ra-
val No Resignat, Resis-
tim al Gòtic, Col·lectiu 
Fem Plaça, Observatori 
d’Habitatge i Turisme del 
Clot–Camp de l’Arpa, La 
Hidra Cooperativa, AV 
Joan Maragall del Guinar-
dó, Observatori Antropo-
lògic del Conflicte Urbà 
(OACU). 
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URBANISME

Obres del pou: ara ve el pitjor

A la reunió, els comer-
ciants i les persones 
més directament 

afectades es van queixar 
de la manera com s’esta-
ven fent les coses: tan-
ques metàl·liques, neteja, 
vigilància, etc., i en algun 
cas van aconseguir algun 
compromís de millora, 
però, en general, la idea 
d’Adif és que “esto es lo 
que hay” i “toca apechu-
gar”. Alguns dels temes 
plantejats a l’abril no es 
van portar ben estudi-
ats i l’Ajuntament es va 
comprometre a fer-ho i 
ensenyar-ho a la propera 
reunió.

Ara tot tallat fins al setembre: 
Independència i Mallorca
Si fins ara la vida dels co-
merciants i veïnat més 
proper ja era difícil, du-
rant aquest estiu ho serà 
més. S’ha de consolidar-
cimentar el tros central 
del carrer Mallorca i això 
obliga a tallar totalment 
també aquest carrer des 
de finals de juny fins a 
finals d’agost, si tot va 
bé. Això no només per-
judica el veïnat del sec-

El dia 4 de juny es va fer la segona reunió de seguiment de les obres de la sortida d’emergència del túnel de 
l’AVE, que es fa a Independència-Mallorca. Va haver-hi moltes queixes i pocs canvis.

tor, sinó també una gran 
part del barri entre els 
carrers Mallorca i Pare 
Claret, pels desviaments 
de trànsit i els embus-
saments corresponents. 
Van dir que tenen en 
compte el començament 
de les obres de Meridiana 
i que miraran de coordi-
nar-ho però no serà gens 
fàcil. Vam demanar una 
bona campanya infor-
mativa per prevenir-ho i 
ens van dir que sí que ho 
farien, però no en tenim 
cap constància ni detall. 
Ja veurem.

Que ho mirin al mil·límetre
Aquesta etapa, la pit-
jor, “només” seran dos 
mesos llargs; però la 
següent fase, del setem-
bre fins al desembre del 
2019, serà llarga, se’ns 
farà molt llarga. Inde-
pendència seguirà tancat 
i per Mallorca, en princi-
pi, només tenen previst 
que hi puguin passar dos 
carrils, incloent-hi auto-
busos. Com que això se-
ria molt perjudicial per 
al transport públic de la 
ciutat (busos H12, 33, 

34...) i per l’augment de 
contaminació que com-
portarà, hem reclamat 
que l’Ajuntament faci 
que Adif estudiï la possi-
bilitat de reduir una mi-
ca l’espai de treball per 
possibilitar que el carril 
bus pugui passar com a 
tal i no haver de patir 
els embussaments dels 
cotxes. En aquest sentit 
ja vam demanar l’elimi-

Aviat s’acabarà la relativa tranquil·litat que es veu a la foto.

nació del  quiosc, tancat 
de fa temps, per tenir 
una mica més d’espai, i 
sembla que s’aconsegui-
rà, però seria molt im-
portant, sobretot per al 
veïnat del carrer Mallor-
ca i les escoles, aconse-
guir que pogués passar 
el carril bus i dos carrils 
per a cotxes, encara que 
fossin estrets. Van dir 
que ho estudiarien però 

ja veurem si ho fan seri-
osament.

El que també trobem 
inacceptable és que enca-
ra ara no s’hagi donat res-
posta clara i positiva als 
comerciants més afectats, 
que demanen algun tipus 
de compensació que sigui 
suficient per mantenir 
oberts els negocis.

Seguirem informant als 
propers butlletins. 
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URBANISME

Can Miralletes: darreres novetats

Pacificació de la Meridiana: en marxa i amb alguna millora

Masia: i ara ho 
descobreixen? 
Pel que fa a l’adequa-

ció de la masia per obrir-hi 
un petit equipament —lu-
doteca, espai cívic...—, 
després de nombrosos en-
darreriments les nostres 
perspectives ja no eren 
gaire optimistes, però pen-
sàvem que el govern del 
Districte almenys faria tot 
el possible per complir el 
que ens havien dit última-
ment: que començarien les 
obres a finals d’any. Doncs 
no, la cosa ha empitjorat 
molt: en el Consell de Barri 
del 14 de maig ens van dir 
que ara s’havien adonat que 
la masia no està qualifica-
da urbanísticament com a 
equipament i que, per tant, 
abans d’aprovar el projec-
te d’adequació i les obres 
corresponents s’ha de fer el 
tràmit per arreglar aquest 

L
es obres de la remo-
delació de l’avinguda 
Meridiana entre Glò-

ries i el carrer Mallorca 
estan a punt de començar. 
El projecte inclou algunes 
millores demanades per 
l’AVV i per les AFA de les 
escoles Dovella, Farigola i 
Rambleta del Clot. De les 
al·legacions de l’AVV han 
dit que sí a alguns temes: 
més aparcament i un carril 
menys de circulació a Con-
sell de Cent, jocs infantils 
a la rambla, espai per a la 
foguera de Sant Joan, nou 
pas de vianants davant 
l’Orfeó i algun altre as-
sumpte menor. També ens 
han dit que no a: platafor-
ma única a la banda mun-
tanya entre Aragó i Con-
sell de Cent; manteniment 

A la reunió oberta que es va fer el dia 16 de maig davant la masia de Can Miralletes es van explicar les últimes 
novetats sobre la masia i el parc. No eren gaire positives.

tema. Va ser molt fort! És a 
dir, que a la masia hi ha ha-
gut durant molts anys una 
concessió de restaurant 
donada per l’Ajuntament, 
que també hi ha hagut (per 
poc temps i de forma molt 
discreta) una minúscula 
biblioteca infantil, i ningú 
hi ha posat cap entrebanc, 
i ara, després de dos anys 
de mirar i remirar aquest 
assumpte, de diverses re-
unions específiques, de 
començar l’elaboració del 
projecte de consolidació 
arquitectònica, algú “desco-
breix” que hi ha aquesta er-
rada urbanística? Evident-
ment ens vam qüestionar 
fins a quin punt és creïble 
aquesta versió, vam denun-
ciar aquesta negligència i 
vam exigir que al mateix 
temps que es feia el tràmit 
urbanístic s’anés fent el 
projecte, però de moment 

no tenim constància que 
sigui així. Els responsables 
del Districte van assumir la 
culpa d’aquest greu error, 
però el que ara exigim és 
que els dos tràmits, l’urba-
nístic i el projecte, es facin 
del tot, paral·lelament, en 
aquest any, i així almenys es 
puguin començar les obres 
de la masia abans d’acabar 
el mandat, és a dir, abans 
del maig del 2019. Ara ja 
no valen les paraules ni 
excuses, exigim fets: obres 
adjudicades i en marxa en 
aquest mandat.

Arranjament del parc: per fi 
diuen que faran alguna cosa
Després de més d’any i 
mig d’haver presentat el 
llistat de millores del parc 
que demanem els usuaris, 
a la fi, el 28 de maig es va 
fer una visita del parc amb 
els responsables de Parcs i 

El Parc és magnífic però demana a crits arranjaments i millores.

Els jocs infantils seran  inclusius, al voltant del tema dels meridians i al llarg de gran part 
de la rambla.

Jardins i del Districte. Van 
estar d’acord que calia fer 
la majoria de millores que 
reclamàvem: vegetació, ac-
cessibilitat, renovació de 
materials, més parets de 
contenció de terres, etc. i es 
van comprometre a millo-
rar els temes de vegetació 
a la tardor, per una banda, 
i, per l’altra, a incloure les 
altres peticions en un pro-
jecte de millora del parc. 

En conseqüència, l’AVV ha 
ajornat l’acte de protesta de 
què s’havia parlat i ara ens 
centrarem en reclamar que 
aquests projectes es facin 
de forma consensuada amb 
l’AVV i que s’aprovin durant 
aquest any per fer possible 
que les obres comencin en 
aquest mandat. Després de 
tants d’endarreriments ja 
no ens valen les promeses, 
reclamem realitats. 

de la rambla entre Aragó i 
València; llocs de càrrega 
i descàrrega; reducció ja 
d’un carril de circulació a 
Aragó cap al centre. A al-
tres de les nostres petici-
ons ens han dit que sí, per 
exemple, pla de mobilitat 
d’alternatives durant les 
obres i el consegüent pla 
de comunicació, previsió 
d’ampliació del manteni-
ment de l’espai públic, pe-
rò s’ha de veure fins a quin 
punt compleixen.

Tècnicament serà possible, 
ara cal que els polítics 
estiguin a l’alçada
La reivindicació més im-
portant que vam fer va ser 
que la següent fase de re-
modelació, de Mallorca cap 
a Fabra i Puig,  comencés 

immediatament després 
d’aquesta primera, durant 
els mesos d’abril o maig 
del 2019. Es tracta d’evi-
tar que la transformació de 
l’avinguda es paralitzi du-
rant molt de temps i el ve-
ïnat patim durant molt de 
temps un empitjorament 
de la contaminació. De 
moment no tenim resposta 
política definitiva; bones 
paraules i el que sembla un 
avançament de futures ex-
cuses, tot i que no sabem si 
hi haurà pressupost apro-
vat. Els tècnics, però, ens 
van dir que efectivament 
els havien manat fer ja 
aquest projecte fins a Fabra 
i Puig i que estaria acabat a 
l’octubre. Són bones notí-
cies perquè això possibilita 
el que reivindiquem: co-

mençament d’obres a par-
tir de Mallorca en aquest 
mandat.  Per això, ara les 
AAVV de SomMeridiana 
treballarem amb tots els 
grups polítics perquè ho 
facin possible. Es pot fer 
de forma normal a través 
d’un pressupost anual però 

si, per les circumstàncies 
polítiques, no n’hi hagués, 
es podria fer amb un acord 
polític específic per apro-
var-ho. Hem d’exigir que 
les dinàmiques partidistes 
no impedeixin un acord 
que seria bo per a la ciutat 
i per al veïnat. 
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ACCIÓ COMUNITÀRIA

Hort veïnal: xino-xano, però sembla que endavant

E
l dia 3 de maig es va 
fer la primera reunió 
de persones interes-

sades en l’hort veïnal que 
reivindiquem als solars 
de Verneda-Bilbao-Aragó. 
Van assistir-hi la meitat de 
les persones interessades, 
prop de cinquanta, i es va 
començar a parlar de les 
possibilitats físiques dels 
solars, dimensions, ter-
res, pendents, barracots, 
etc. i també de les possi-
bilitats de funcionament 
de l’hort veïnal. En aquest 
sentit l’AVV va informar 
que si, com sembla, se li 
cedeixen els solars per fer 
l’hort, aquest ha de tenir 

un caràcter associatiu, és a 
dir, no individualista sinó 
col·laboratiu i democràtic, 
responsable i solidari cap 
endins i cap enfora, i obert 
al barri (activitats, visites, 
etc.). Totes les persones 
presents van estar d’acord 
amb aquestes línies gene-
rals però, lògicament, hi ha 
diferents sensibilitats i opi-
nions sobre alguns aspec-
tes que poden ser perfecta-
ment compatibles dins de 
l’espai i el poden fer més 
interessant.

Per desgràcia, les coses a 
l’Ajuntament no van gaire 
ràpides i ara mateix enca-
ra no tenim cap seguretat 
de dates ni de compromi-
sos ferms del Districte i 
l’Àrea d’Ecologia Urbana, i 
tampoc no hi ha res firmat 
ni definitiu. Sembla, però, 
que tothom té ganes de ti-
rar-ho endavant i creiem 
que si aconseguim un con-

A la visita que es va fer vam veure molt de formigó al terra, però hi ha solucions.

junt de persones que s’im-
pliquin temporalment en 
una comissió o vocalia es 
pot fer un bon hort veïnal. 
Això sí: segurament s’hau-
rà de fer per fases. Aques-
tes fases ara encara no es-
tan definides, però sembla 

que haurien d’incloure una 
zona de jardineres-taula 
per a gent gran, una zona 
treballada col·lectivament, 
una zona amb parcel·les de 
responsabilitat individual o 
familiar, etc. No sabem en-
cara com es farà en molts 

aspectes i, en part, aquesta 
és la gràcia: participar en 
un projecte obert a canvis. 
Si us interessa, encara sou 
a temps d’apuntar-vos-hi. 
Escriviu a l’adreça electrò-
nica avvclotcampdelarpa@
gmail.com. 

Voltants del carrer Verneda: reunió el dia 9 de juliol 

A
l Butlletí anterior vam 
convocar una reunió 
per al 24 de maig per 

parlar del futur d’aquesta 
zona i tots els temes relaci-
onats (subestació elèctrica 
Soler i Rovirosa-Escultors 
Claperós, biblioteca-equipa-
ment a Fàbrica del Plom-an-
tiga Biciclot, solars no utilit-
zats, futur Parc Lineal, etc.), 
però com que la informació 
que ens havia d’avançar el 
Districte no havia arribat, 
no la vam confirmar amb 
cartells i no es va fer.

Ara convoquem la reunió 
del dia 9 de juliol perquè ja 
disposem de més informa-
ció i ens han dit que a finals 
de juny la tindrem tota dis-
ponible. No ho podem dei-
xar per a després de les va-

cances perquè sembla que la 
intenció (a la fi!) es interve-
nir-hi en aquest mandat, en-
cara que sigui parcialment, 
i ara segur que aniran amb 
presses (després de més de 
dos anys de demanar sen-
se èxit que en parléssim a 
fons!).

Hi ha un avantprojecte de l’any 
2015
Després de dos anys i mig, 
ara ens han informat que 
al juliol del 2015 es va fer 
un avantprojecte que inclo-
ïa propostes per a aquesta 
zona. És del tot escandalós: 
després parlen de trans-
parència i participació. En 
aquest cas no s’han fet les 
coses gens bé. A veure si a 
partir d’ara milloren.

Aquí no entrarem al de-
tall d’aquest avantprojecte 
perquè ni tenim espai ni (en 
el moment d’escriure aques-
tes ratlles) està clar que no 
hi hagi canvis al respecte. 

Data: dilluns 9 de juliol 
Hora: a les 19 h 
Lloc: al nostre local

Reunió molt important 
de totes les persones  
interessades:  dimecres 
4 de juliol a les 19 h al 
nostre local.

Aquest dibuix només és una de les possibilitats estudiades l’any 2015. El dia 9 coneixerem les propostes quasi definitives.

Posem una imatge com a 
exemple però la proposta 
actual, que ens passaran a 
finals de juny, pot ser dife-
rent.

En tot cas, convidem to-
tes les veïnes i veïns de la 
zona a venir a la reunió del 
dia 9. Allà informarem a 
fons de l’avantprojecte del 

2015, de les reivindicaci-
ons de l’AVV i dels projec-
tes actuals que ens hagin 
passat. Apunteu-vos-ho a 
l’agenda i no hi falteu! 
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NOTÍCIES SOCI 

RACÓ DEL CATALÀ

I ELS NÚMEROS?
A l’últim número del Butlletí associàvem els nombres al concepte de 
quantitat, oi que sí?

Doncs bé, i els números, a què els podem associar? La resposta podria 
ser: al concepte d’ordre. Ens referim a l’ordre dins d’una seqüència. Anem-
ho a veure.

Si us hi heu fixat, hem començat parlant d’un número del Butlletí. N’era 
el primer exemple: el número de la revista, el número del carrer, el nú-
mero de soci… i també el número de telèfon, el número de matrícula, etc.

En les loteries, sortejos i tota mena de jocs d’atzar: comprem un número 
de loteria, ens toca un número en un sorteig.

També les talles o mides s’expressen amb números: calcem un número 
de sabata.

I, finalment, en un sentit força diferent, també tenim els números de circ, 
de màgia, etc., que componen un programa d’actuacions o exhibicions.

Com ja deveu haver deduït, hi ha una abreviació per a nombre/nre., i 
una altra per a número/núm.

Una última observació: en les frases fetes, no cal que busquem els “tres 
peus al gat”, i parlem amb tota naturalitat de “fer números”, de si “ens 
surten els números” o d’algú que “sap de números”. 

Sopar solidari i acte de la 
campanya “Demà pots ser tu”

N
adie dijo que fuera fácil.

Dar un paso atrás. Deconstruirte. No pillar tanto el micro. O el megáfono. Renunciar a tus privilegios. Preguntarte por qué 
cobras más. Renunciar a un proceso de selección cuando sabes que te han elegido por ser hombre. Denunciarlo. No entrarle 

a esta tipa que no conoces de nada, aunque te guste. Beber menos. Drogarte menos. Ser cariñoso, no baboso. Darte cuenta de que 
un chiste es machista. No reírte con él. Sentirte molesto. Cuestionarlo. Participar en grupos de apoyo, aunque seas el único hom-
bre. Interesarte por el estado de ánimo y por la salud de tus compañeras. Sacarles los piojos a tus hijas. Cuidar de tus progenitores. 
Sonreír a la vecina octogenaria. Llamar a tus amigas. Organizar tú los encuentros sociales. Pensar qué regalar en los cumples. Ir a 
comprar. Limpiar el baño. Hacer la cama. Poner la lavadora. Cocinar. Ayudar con los deberes. Participar en las reuniones de la AFA. 
Comprarle una copa menstrual a tu hija. Llevarla a la ginecóloga. Hablar con tu hijo de sexo y de consenso. Leer libros feministas. 
Discutir con las amigas, pero sobre todo con tus amigos sobre tu condición. No ofenderte cuando te critican por una actitud que tú 
consideras normal.

No sentirte poseedor de la verdad. No justificarte. Escuchar más. Hablar menos. Nadie dijo que ser feminista fuera fácil. Pero lo 
suyo es practicar. Y no desesperarse. Estamos todas aprendiendo.  

Extret de la revista Masala, núm. 76 juny 2018

Ò
mnium Cultural de Sant Martí organitza 
per al dia 7 de juliol un sopar solidari que se 
celebrarà al Poblenou.

S’iniciarà a les 21 h i els tiquets per poder-hi as-
sistir es vendran en alguns comerços del districte.

Prèviament, als voltants de les 18 h, hi haurà 
un acte de la campanya d’Òmnium “Demà pots 
ser tu” en suport als represaliats per la manca de 
llibertat d’expressió. Hi participaran Marcel Mau-
ri (vicepresident d’Òmnium), Jordi Pesarrodona 
(regidor de Sant Joan de Vilatorrada), Guillermo 
Martínez-Vela (director d’El Jueves) i altres po-
nents.

Posteriorment hi intervindran alguns grups mu-
sicals.

Per a qui tingui interès a assistir-hi hi haurà in-
formació més concreta més endavant. 

Òmnium Sant Martí

Dedicat als homes que estimem i als que no! 

Cada dimecres: 
Espai d'acollida de 18 a 19 hores.
Assemblea de 19 a 20 hores.
AVV del Clot-Camp de l'Arpa, c. Sibèlius, 3

Twitter: @ObservatoriClot
Facebook: @observatoriclot
Canal Telegram: 
t.me/alertadesnonamentsclot
www.observatoriclot.alscarrers.org
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RACÓ VEÏNES I VEÏNS

El pati de l’Escola Dovella: un somni fet realitat

U
n pati ple a vessar, des 
de P3 fins a 6è. Tot 
estava a punt per a la 

inauguració. També l’equip 
de mestres, de menjador i 
les persones de les entitats 
que ens van ajudar a tirar el 
projecte endavant, Raons 
Públiques i Coeducacció. 
Bona part de les famílies de 
l’escola i també la Teresa i 
el Toni, de l’anterior equip 
de gestió. Ningú es volia 
perdre la inauguració del 
pati. 

Teresa Viñals: “Parlo des 
de l’emoció d’haver com-
partit amb tots vosaltres: 
nens, nenes, mestres, pa-
res i mares, avis i àvies, 
gent que ens ha ajudat en 
el procés, aquest projecte 
del pati. Hem compartit un 
SOMNI a partir dels vos-
tres dibuixos i amb l’ajut de 
cadascun de vosaltres avui 
tenim un pati IMPRESSIO-
NANT. Si tenim un somni, 
pensem i imaginem ple-
gats, mireu el que podem 
arribar a tenir, un SOMNI 
COMPARTIT.”

Com s’ha fet en tot el pro-
cés, les classes hi han estat 
treballant, i el dia de la inau-
guració també havien de ser 
els dovellins i les dovellines 
els qui prenguessin la parau-
la. Ho van fer representants 
de cada classe, des dels més 
petits fins als més grans. 

“Ens agrada el camp de 
futbol, les muntanyetes, el 

tobogan, el pati està geni-
al.”

“Sóc feliç jugant amb els 
meus amics i amigues, com 
si estiguéssim al parc.”

“El pati és un espai per 
a tots i totes, on puguem 
jugar tots encara que ens 
agradin coses diferents.”

“Tenim pista per a qui li 
agradi el bàsquet o el fut-
bol, i altres espais per a qui 
li agradi la pesta alta.”

“ÉS EL MILLOR PATI 
DEL MÓN, amb amagatalls 
i moltes coses diferents per 
jugar.”

“També podem jugar a 
coses que no siguin futbol, 
com a fet i amagar. Podem 
estar tranquils, LLIURES 
I SEGURS. AL NOU PATI 
SOM FELIÇOS.”

“Tenim més riquesa de 
jocs i FEM VOLAR MÉS LA 
NOSTRA IMAGINACIÓ.”

“Vam poder triar el pati, 
ens sentim afortunats, amb 
colors, possibilitats, llocs 
on amagar-nos. I juguem 
nens i nenes a futbol tam-
bé.”

“Tenim un PATI MÉS 
JUST, el GRIS S’HA 
TRANSFORMAT EN CO-
LORS. Hem après que un 
projecte EN COMÚ pot su-
posar un canvi radical per a 
tothom.”

“Ens hem sentit mirats, 
VALORATS I ESCOLTATS. 
Tenim més LLIBERTAT 
PER ESCOLLIR A QUÈ JU-

GAR. HEM FET UN PATI 
PER LA IGUALTAT.”

“Malgrat tot, LA LLUITA 
CONTRA ELS ESTERE-
OTIPS I LES DESIGUAL-
TATS DE GÈNERE HA DE 
SEGUIR.”

Amb el simbòlic tall de la 
cinta, el pati va quedar in-
augurat!

La història del nostre pati
Feia temps que hi havia un 
rum-rum per l’escola: tení-
em espais que no lluïen ni 
s’aprofitaven com volíem. 
Primer van ser els patis in-
teriors, algunes aules..., pe-
rò i el pati? Quin era el pati 
dels nostres somnis?

Aquests van ser els deu-
res d’estiu del 2014. Sem-
bla que fos ahir quan nens 
i nenes i famílies ens vam 
dedicar a pensar, reflexi-
onar i finalment fer ma-
quetes, dibuixos, etc. amb 
el pati dels nostres som-
nis. Piscines, pistes de gel, 
gronxadors, tobogans, ar-
bres, cabanes... Hi havia de 
tot i per a tots els gustos. El 
repte era gran! Calia donar 
forma a aquells somnis, re-
pensar el pati!

Vam crear un equip de 
treball format per famíli-
es, docents, monitoratge 
de menjador i dues enti-
tats que ens ajudarien a 
tirar endavant el projecte: 
Coeducacció, que aporta 
una visió de gènere en els 
processos on participa, i 
Raons Públiques, que gesti-
ona processos participatius 
per transformar espais d’ús 
públic.

Coeducacció va conduir 
la primera fase del projec-
te, la de diagnosi. Es va ob-
servar el que passava en les 
estones de pati. Es va com-
provar, per exemple, que hi 
havia un fort desequilibri 
en la manera com nenes i 
nens ocupaven l’espai del 
pati, a la vegada que també 
s’observaven diferències 
significatives en el tipus 
de joc. L’espai central esta-
va majoritàriament ocupat 

per nens que jugaven a fut-
bol, mentre que les nenes 
es movien pels espais late-
rals i els seus jocs eren més 
aviat tranquils.

Amb aquest repte al da-
vant, vam començar la se-
gona fase del projecte, la de 
disseny, entre el febrer i el 
maig del 2016. La va con-
duir Raons Públiques. Va 
haver-hi tres sessions de 
treball on famílies, mestres 
i monitors valoràvem les 
opinions dels alumnes i les 
traslladàvem als diversos 
mapes i maquetes. Després 
els nens i nenes opinaven i 
tornàvem a fer els mapes i 
les maquetes. Fins que vam 
tenir la proposta final!

Ara ja és una realitat al 
capdamunt de l’escola. 
Continuem tenint una pista 
per jugar a bàsquet i futbol, 
però més petita, i permet 
que nens i nenes tinguin 
molta més llibertat per tri-
ar a què i on volen jugar. 

El repte del pati, però, no 
s’ha acabat. Ara toca ana-
litzar i continuar treballant 
perquè, com han demanat 
els més grans de l’escola, 
“LA LLUITA CONTRA ELS 
ESTEREOTIPS I LES DE-
SIGUALTATS DE GÈNERE 
HA DE SEGUIR”. 

Text: Ismael Martín i An-
na Arboix
Fotos: Júlia Godoy
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La Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert us recomana...

Q
uan va morir, el 1923, 
Katherine Mansfield 
tenia tot just trenta-

quatre anys, havia publicat 
una quarantena de contes i en 
deixava inèdits una quarante-
na més. Amb això en va tenir 
prou per marcar l’evolució de 
la narrativa contemporània i 
per captivar totes les generaci-
ons de lectors que han vingut 
després. Més que desplegar un 
argument, els seus contes evo-
quen fets d’aparença banal, o 
narren un episodi punyent, i 
gràcies a un art elusiu i sub-
til revelen sempre la vida so-
terrada dels personatges i fan 
que els lectors sentim, al cor 
mateix de les històries, el ba-
tec íntim de l’emoció i de les 
veritats inaferrables. 

U
na àmplia i cuidada selec-
ció de l’obra de qui, se-
gons Harold Bloom, “és 

inqüestionablement un dels mi-
llors poetes d’Occident”. Aquest 
llibre abasta des de l’inaugural 
Poemas y antipoemas fins als 
Discursos de sobremesa, passant 
per Canciones rusas, Sermones y 
prédicas del Cristo de Elqui, Lear, 
rey & mendigo i Hojas de Parra, 
més alguns poemes dispersos 
com “Quédate con tu Borges” o 
el rap de “La Sagrada Familia.” 
Els poemes, seleccionats per 
Matías Rivas, que conformen 
aquesta obra selecta estan pen-
sats com el llegat essencial de 
Nicanor Parra, una gran porta 
d’entrada per a aquells que no 
coneguin l’antipoesia i al mateix 
temps la millor síntesi per a tots 
aquells que ja l’estudien o, sim-
plement, la llegeixen amb reno-
vada passió. 

E
scrit en ocasions des de 
l’esqueixament i sempre 
des de l’emoció, aquest 

llibre és la crònica íntima de 
l’Espanya de les darreres dèca-
des, però també una narració 
sobre tot allò que ens recorda 
que som éssers vulnerables, 
sobre la necessitat d’aixecar-
nos i seguir endavant quan res 
sembla fer-ho possible, quan 
quasi tots els lligams que ens 
unien amb els altres han de-
saparegut o els hem trencat. I 
sobrevivim.

P
ocs deuen haver sentit a 
parlar de Mary Lavin, ja 
que no comptàvem amb 

traduccions de la seva obra. 
Tanmateix, estem conven-
çuts que a partir d’ara aquests 
magnífics relats formaran part 
de l’imaginari de molts lec-
tors. Sí, és un descobriment, 
un d’aquests llibres mítics 
que anomenem clàssics con-
temporanis. Els escenaris? La 
Irlanda verda, campestre i tan 
atractiva com dura, i la Irlanda 
de les ciutats obscures i grises 
—en ocasions recreada, revis-
cuda des dels Estats Units—, 
la de la memòria i el desig de 
tants joves expatriats, de tan-
tes vídues. Un llibre a l’alça-
da del Dublinesos de Joyce en 
molts moments. 

Tots els contes
MANSFIELD, Katherine
Barcelona: Proa, 2018

El último apaga la luz: obra selecta
PARRA, Nicanor

Barcelona: Lumen, 2018

En un café
LAVIN, Mary

Madrid: Errata Naturae, 2018

Ordesa
VILAS, Manuel

Barcelona: Alfaguara, 2018
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