
1agost - setembre 2010

agost-setembre 2010 www.avclotcampdelarpa.org núm. 232



2 agost - setembre 2010

967728
 eix del clot



3agost - setembre 2010

SUMARI EDITORIAL

 Tens motius per fer la 
vaga general 

pàg. 4

 Actes informatius sobre 
la vaga del 29-S

  pàg. 6
 Alchemika: massa 
“afagat amb pinces”

pàg. 9

 Glòries: vine a la “mani 
de martells”

pàg. 10

 Per fi tindrem el centre 
de rehabilitació 

pàg. 12

 Com reduir el consum 
d’energia a casa

pàg. 13

 22-Sep: reunió sobre la 
biblioteca 

pàg. 14

 Manualitats, pintura, 
català, ...

pàg. 22

 La Coordinadora d’Acció 
Social

pàg. 24

Les opinions de la junta de l’A.V.V. 
es reflecteixen als editorials i escrits 
de les vocalies. Els articles i cartes 
signades no tenen per que coincidir 
amb les opinions d’aquella.

Si la vaga és general sí que servirà

Creiem que al barri ja hi ha molta gent que té clar que la vaga general del 
dia 29 de setembre està més que justificada, perquè les mesures que està 
aprovant el govern central respecte a la crisi són tan injustes, tant desequi-
librades i tant antisocials que mereixen un rebuig general del poble. També 
creiem que si la gent s’informa bé veurà clar que tot això l’afecta més del que 
es pensa, i per això us convidem als actes que organitza l’Assemblea Social 
del barri (en pàgines següents).

Però aquí volem tractar del pessimisme/conformisme que hi ha en aquest tema 
(i d’altres). Hi ha gent que veu clar que tot això és un gravíssim atac al poble 
treballador però alguns creuem que és inevitable i també n’hi ha d’altres que 
pensen que, per molta vaga que es faci, el govern no canviarà de postura. 
Anem per parts.

Són inevitables aquestes mesures? No, i la proba és que en altres països en 
crisi no s’han fet de forma tant injusta i dràstica amb el poble treballador. 
Fins i tot amb governs en teoria més de dretes s’han aplicat mesures més 
equilibrades i raonables. Perquè està clar que s’han de fer algunes reformes 
però el que està passant aquí és que s’aprofita la crisi per carregar als de 
baix (treballadors, pensionistes, etc.)  tot el cost dels disbarats comesos pels 
poderosos i, el que és pitjor, es vol deixar a aquells més indefensos i sense 
drets front a la cobdícia i l’abús. Estigueu-ne segurs: es pot fer d’altres maneres 
més equilibrades i justes. Cal exigir-ho.

La vaga no servirà de res? Això és el que ens vendran els portaveus dels podero-
sos (govern, mitjans, etc.). De fet han “treballat” aquest estiu per poder dir que 
ara ja està tot fet i aprovat i que “ja no s’hi pot fer res”. Fals! i la proba és que 
si mirem l’experiència històrica (d’aquí i d’arreu) es veu que, si hi ha un rebuig 
contundent i manifest del poble a unes mesures governamentals, al final (amb 
canvis de govern, eleccions,...) s’acaben modificant o retirant. Això pot passar 
aquí per varies raons (eleccions, etc.) però sobretot perquè no és veritat que no 
hi hagi més remei que fer-ho amb aquest tipus de mesures. Hi ha exemples de 
com millorar l’economia i la productivitat de forma més equilibrada. Es pot fer 
però cal que tots ho exigim el dia 29 fent la vaga i/o recolzant-la. Si ho fem, 
es podran arreglar algunes coses, tancarem el pas als que volen tornar a una 
societat greument dividida i enfrontada i posarem les bases per un futur més 
just i amb una societat més equilibrada. Si la vaga és general podrem encarrilar 
la societat per aquest camí. És possible! Fem-ho! 
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Tothom té molts i importants motius per donar suport a la vaga general: 
us animem a informar-vos i a actuar en conseqüència

Vaga general del 29 de setembre

La vaga general convocada pels sindi-
cats pot ser (o no, si surt malament) 
determinant a nivell històric per decidir 
si el model social, que sorgirà després 
d’aquesta crisi, serà més just, equili-
brat i cohesionat o si, pel contrari, ens 
portarà a una societat molt més injusta, 
dividida i conflictiva. Però no és només 
un tema d’orientació global, molt aviat 
tot això ens pot afectat individualment 
a tots i totes: joves, assalariats, gent 
gran, petits empresaris, .... Ens pot 
afectar en quasi tot: salaris i pensions, 
condicions de treball, qualitat de vida, 
negocis, tensions socials, ... Pel vostre 
bé, pel bé de tots: informeu-vos!

Moltes AAVV i moltes altres organit-
zacions socials (Ong, moviments socials 
i de solidaritat, etc.) donem suport a la 
vaga general convocada pels sindicats (a 
nivell estatal però dins d’una jornada de 
lluita europea ja que bastants aspectes 
són comuns amb d’altres països de la 
U.E.) perquè el que es tracta de modifi-

car amb aquesta vaga és molt més que 
una llei laboral sobre l’acomiadament 
o un tema de tècnica econòmica sobre 
com “sortir de la crisi”. És un tema que 
afecta en el concret, com en saber si 
un jove tindrà feina d’aquí dos mesos 
i en quines condicions o com saber si 
als pensionistes els hi retallaran encara 
més les pensions de pobresa que molts 
cobren, però també és tant general com 
plantejar-se si acceptem com a normal 
que qui mani realment als països siguin 
els financers (globals i nacionals) o si, 
per el contrari, seguim volent tenir una 
democràcia real en la qui determini el 
model social sigui la voluntat popular 
de tots els ciutadans.

El 29-S determinarà el futur, 
és històricament important

No és que el 29-S ens ho juguem 
tot a cara o creu. No, no és del tot així, 
però ningú s’ha d’enganyar: sí que serà 

molt, molt, determinant pel nostre futur. 
Si la vaga del 29-S sigues un fracàs 
“les retallades” seguiran i afectaran a 
més gent dels “de baix” i en molts més 
temes: menys salaris i menys dignitat 
pels treballadors, pitjor sanitat i pagant-
ne l’ús, més impostos pels que ja els 
paguem, educació pública amb menys 
mitjans, etc.. Si la vaga és un èxit no 
tindrem encara res guanyat però sí 
que es podran arreglar algunes de les 
retallades ja fetes i, sobretot, es tindrà 
la suficient força per que s’enfoqui de 
forma més justa i equilibrada els nous 
ajustaments que s’hagin de fer.

Sacrifi cis raonables i justos sí !,  
pèrdua de drets i de dignitat NO !

Perquè està clar que la crisi del sis-
tema és real i encara que no s’ha d’ac-
ceptar de cap manera els plantejaments 
que volen fer recaure les retallades 
només en el poble treballador, si que 

>> Els acudits de vegades són el millor dels diaris, en aquest cas és de Ferreres i publicat a El Periodico
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hem d’acceptar que la situació reque-
reix que es facin reformes. Però quines 
reformes? Les que ara està aplicant el 
govern agredeixen econòmicament i 
en els drets socials a les classes treba-
lladores, però no toquen als que més 
tenen i a les classes més culpables de 
la crisi : financers, especuladors, grans 
executius, etc.. No hem d’acceptar 
aquest plantejament i per això cal fer la 
vaga general: per evitar tanta injustícia 
i que tot això ens porti a una societat 
en que tots viuriem bastant pitjor. No 
podem acceptar com a normal que al 
treballador se’l vulgui tractar com a un 
objecte de “usar i llençar”, que qualsevol 
causa poc fonamentada pugui deixar 
al carrer a un treballador (que és una 
persona, no un “factor de producció” 
més). No podem acceptar com a nor-
mal que s’imposi aquí l’acomiadament 
lliure i sense escrúpols, el sistema dels 
“cortijos” d’altres temps, allò de “avui 
vine, demà no, i demà passat depèn de 
com em piqui”. Així no pot haver-hi ni 
una bona economia, ni pau social, ni 
un futur digne per a tothom. Cal dir un 
NO! rotund a tot això.

El 29-S també cal exigir -s’ha de fer 
la vaga també en positiu- que es facin 
reformes,  però que siguin per evitar que 
l’economia del país estigui en mans dels 
financers especuladors (“els mercats” en 
diuen), perque la democràcia determini 
el futur del país i no manin els grans 

executius dels bancs, per acabar amb 
tanta disbauxa financera, especuladora 
i consumista i anar a una economia 
productiva enfocada al benestar social 
i ecològic, que els rics paguin impostos 
realment progressius i s’erradiqui el 
frau fiscal i els paradisos fiscal, etc.. En 
aquest camí que reclamem segurament 
s’hauran de fer alguns sacrificis, però si 
són justos i equitatius (afectant més als 
que més tenen, als més culpables, etc.) 
no retallaran els drets socials ni als dels 
treballadors. Fins hi tot podrien tenir 
afectes positius per racionalitzar alguns 
aspectes : menys consumisme, produc-
ció de més qualitat, menys dependencia 
de l’exterior, etc..

No volem tornar al segle XIX !

Fins fa poc el govern i les èlits econò-
miques ens venien què havíem d’anar 
a una societat “del coneixement”, amb 
feina “de més valor afegit”, amb més 
recerca i innovació, amb menys “totxo”, 
....i amb salaris i condicions de treball 
més europees. Amb la reforma laboral 
i altres retallades en marxa ens porten 
realment a tot el contrari: a salaris cada 
vegada més baixos, a més precaritat, a 
esperar que “el totxo” torni a funcionar, 
....a una economia i societat que s’acos-
tin més al Marroc que a Suècia. Dins 
de les clases dirigents hi ha qui estaria 
disposada a seguir el primer cami, el del 

progrés col·lectiu, però de moment s’han 
imposat els més primitius i cobdiciosos, 
els que només saben fer negocis amb 
mà d’obra barata i sense drets. A la vaga 
del dia 29 els hem de deixar clar a tots 
que no acceptarem de cap manera que 
ens tornin al segle XIX i que exigim que 
la democràcia estigui per sobre dels inte-
ressos econòmics (tenint-los en compte, 
però no que manin). 

Informeu-vos bé

Per compendre la profunditat i la 
importància dels temes que motiven 
la vaga del 29-S, cal que conegueu a 
fons les greus repercussions de la re-
forma laboral (tant del decret 10/2010 
com de l’aprovació parlamentaria que 
s’aprovarà a principis de setembre), de 
la modificació dels convenis col.lectius, 
de les propostes d’apujada d’impostos 
i dels copagaments, etc. Us animem a 
informar-vos bé i així veureu que a vo-
saltres també us afecta el 29-S. Veureu 
que tot el barri (no tenim constància de 
que hi resideixin grans financers ni aspi-
rants a neo-esclavistes) té molts motius 
per donar suport a la vaga general. Us 
convidem a venir a l’acte del dia 21, 
organitzat per l’Assemblea Social del 
Clot-Camp de l’Arpa de la que l’AV n’és 
membre fundador, per ampliar la infor-
mació, resoldre dubtes i, si voleu, donar 
la vostra opinió. Us hi esperem. 
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Actes de l’Assemblea Social sobre la vaga general del 29 de setembre 

L’Assemblea Social del Clot-Camp de l’Arpa, 
constituïda fa pocs mesos amb la participació de 
l’AV (veure pàgina següent), ha organitzat tres 

actes preparatius i divulgatius de la vaga general 
que està convocada pel proper dia 29. Us animem 
a participar-hi.

Dimarts 21 de setembre
a les 7 (19 h.) al local de La Farinera, Ateneu del Clot (c/ Muntanya 16, bis)
Acte informatiu i debat sobre

La reforma laboral: contingut, context i conseqüències

Amb la participació de:
• Albert Recio, professor d’economia de la UAB, que explicarà el context en que es dóna la reforma laboral i les 

greus conseqüències que pot tenir en tota la societat
• Un advocat laboralista que explicarà com pot repercutir en tot tipus de treballadors : temporals, fixes, joves, 

més grans de 50, etc.
Us convidem a partipar-hi i a plantejar dubtes concrets o/i opinions al respecte.
 

 Dissabte 25 de setembre
de 11 a 2 del mati, a la plaça del Mercat del Clot

Parada divulgativa i informativa sobre la vaga general

Es distribuiran documents i material informatiu sobre el contingut de la reforma laboral i altres retallades (ja fetes 
o que preparen).

Dimarts 28 de setembre
a les 6 de la tarda

Cercavila-cassolada animant a la vaga general

Començament : Plaça de les Tortugues (o Sant Josep de Calassanç) a Freser-Rogent

Us demanem la vostra participació amb cassoles i altres estris sonors (dins de la normativa). Es tracta de que tot-
hom vegi que la vaga no és cosa només de “distants sindicalistes” sinó de tots i totes, perquè a tot el barri efecten 
greument les retallades i la reforma laboral. No hi faltis !.

I el dia 29 tots a la vaga (i a la mani)  
i el dia 30 que “els de dalt” en preguin nota 

Nota: la propera reunió de l’Assemblea Social serà dijous 7 d’octubre, a les 8 del vespre, en el local de l’AVV. 
Animem a persones i entitats que vulguin treballar dins del barri (en l’aspecte que sigui: informatiu, solidari, organitza-
tiu, etc.) per una sortida justa a la crisi del sistema, que vinguin a la reunió a informar-se i a dir (i proposar) la seva. La 
lluita continua .... serà llarga. 
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L’Assemblea Social del Clot - Camp de l’Arpa 
comença a caminar!

Organitzem-nos!

Tal com totes i tots sabeu, la crisi 
del capitalisme, generada per la falta 
de transparència i escrúpols de ban-
quers, financers i grans patronals, 
amb el suport necessari dels governs 
que han consentit els seus excessos i 
la delinqüència financera, ha generat 
una crisi econòmica, social, ambiental 
i alimentària a nivell mundial.

Durant aquests anys hem con-
templat com els nostres drets i béns 
públics retrocedien, la democràcia 
perdia pes davant els interessos del 
gran capital, i ara hem d’enfrontar-
nos a una situació de crisi generada 
per la dinàmica del propi sistema. I 

com no, es dóna la paradoxa que els 
capitalistes, que mantenen el poder i 
cada vegada més capacitat d’acció, 
ara volen que nosaltres paguem els 
plats trencats.

Veient que si ens quedem aturats a 
casa confiant que els governants de 
tots i totes busquin la millor solució 
per fer front i capgirar aquesta situació 
no només en sortirem malparats, si 
no que donarem ales per a que d’ara 
en endavant els treballadors i les 
seves famílies tinguin menys drets i, 
per tant, empitjorarà la seva vida i la 
dels que vindran. Perquè com veiem 
als bancs se’ls ajuda i a les persones 
se’ns retalla. 

És per aquests motius i molts d’al-
tres que diversos 
col·lectius del 
Clot-Camp de 
l’Arpa vam deci-
dir posar-nos les 
piles i afrontar 
aquesta situa-
ció, treballant 
per mostrar el 
nostre rebuig i 
proporcionar ei-
nes i informació 
als veïns i veïnes 
per afrontar mi-
llor la voraç crisi 
que ens afec-
ta a tots. I la 
millor manera 
de treballar és 
fer-ho en xar-
xa, així va néixer 
l ’ASSEMBLEA 
SOC IAL  DEL 
CLOT-CAMP DE 
L’ARPA, i imme-
diatament vam 
decidir obrir-la 
al barri: als seus 
col·lectius i a 
qualsevol per-

sona interessada, per sumar esforços 
i nodrir-nos de les idees de tothom. 
L’Associació de Veïns i Veïnes del 
barri, l’Assemblea de Joves Indepen-
dentistes, el Col·lectiu del Brot que 
treballa al centre cívic La Farinera, el 
nucli d’Endavant-OSAN del Clot, l’Es-
plai K2, la Coordinadora de Joves del 
barri “la Pinya” i varies persones a títol 
individual hem començat a treballar i 
esperem engrescar a molta més gent 
a partir d’ara. Perquè vam començar 
realitzant una cassolada en contra la 
reforma laboral i les seves retallades 
però la feina que volem engegar és 
molta i quants més serem millor la 
farem: cinefòrums, la creació d’un 
Punt d’Informació laboral (PIL), xer-
rades, així com la futura Vaga General 
exigeixen la implicació de tots i totes 
perquè si no ens defensem nosaltres 
ningú ho farà pas.

L’Assemblea social del barri neix 
doncs amb la intenció d’aglutinar els 
veïns i veïnes conscients del moment 
crític actual i, mitjançant les reunions 
periòdiques i les capacitats dels im-
plicats, crear un contrapoder popular 
útil al barri per plantejar alternatives 
i donar la cara. 

Motius i arguments no ens en 
falten

 
La greu crisi econòmica i les seves 

dramàtiques conseqüències han posat 
en tela de judici el projecte de segure-
tat econòmica i benestar social de la 
Unió Europea i de l’euro. És innegable 
que tot el plec de mesures destinades 
a intentar frenar la crisi econòmica 
provenen d’Europa i directament 
d’empreses i institucions capitalistes 
com el Fons Monetari Internacional o 
el Banc Mundial, que no volen veure 
rebaixades les seves ambicions i pre-
tenen fer pagar les greus errades a la 
classe treballadora. Davant aquesta >> Va ser el primer acte de l’Assemblea Social
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situació l’esquerra i el moviments 
socials europeu no només han de 
combatre les mesures antisocials que 
pretenen fer pagar els plats trencats a 
les grans majories treballadores, sinó 
que s’enfronten al repte de plantejar 
una alternativa a aquest projecte que 
durant tants anys ha estat fora de tota 
discussió.

És també lluny de les administra-
cions i a partir dels barris, pobles 
i ciutats que s’hauran de traçar les 
respostes de caràcter popular a tot 
un plantejament ideològic. És per això 
que des del Clot - Camp de l’Arpa tam-
bé ens afegim a les reclames sorgides 
arreu del territori català i diem: 
 
• No a les reformes neoliberals ni 

retallades laborals.
• No als paquets d’ajustaments ni re-

tallades socials, com la reforma del 
sistema de pensions, la reducció 
de la despesa en sanitat i educació 
o una reforma laboral que retalli 
drets dels i les treballadores o que 
fomenti la precarietat laboral.

• No a la reducció dels salaris ni a 
la reducció de les persones treba-
lladores del sector públic. 

• No a les reformes injustes i que 
ataquen als drets de la classe tre-
balladora i dels sectors més desa-
favorits, com el dels pensionistes 
o les persones amb dependència.

• No a la congelació de les pensi-
ons.

• No a la supressió de la jubilació 
parcial.

• No a la reducció en ajudes a la 
cooperació i al desenvolupament 
internacional. 

• No a la reducció a la inversió públi-
ca estatal en serveis socials.

• No al Pla d’Austeritat.
• No a la reducció de la despesa 

pública ni la reducció dels drets 

socials.
• No als interessos dels poders eco-

nòmics i financers capitalistes.
• No a les mesures que han benefi-

ciat a les classes opulents (reduir 
l’impost de societats; reduir l ’IRPF 
per les rentes altes i el capital; 
eliminació de l’impost sobre el pa-
trimoni...)

• No a l’ofegament dels ajuntaments 
amb la prohibició de demanar crè-
dits per a la inversió pública.

• Sí al repartiment dels temps i dels 
treballs per tal d’esdevenir l’estímul 
per a la creació de llocs de treball 
de qualitat.

• Sí al dret a la retroactivitat en el 
cobrament de la prestació per a 
dependència, a percebre les quan-
titats corresponents des del dia de 
la seva sol·licitud.

• Sí a la despesa i a la inversió pú-
blica en serveis públics de qualitat 
i per a tothom.

• Sí que els responsables de l’actual 
situació econòmica i social (bancs, 
caixes, inversors i especuladors...) 
paguin el dèficit públic actual en 
15.000 milions d’euros i que la 
banca torni els 50.000 milions 
d’euros que l’Executiu central els 
va regalar.

• Sí a mesures per facilitar l’accés de 
joves al treball remunerat i en bones 
condicions. 

• Sí a la capacitat de conciliació de 
la vida familiar i laboral.

• Sí a les polítiques familiars d’ajuda 
progressiva i segons el poder adqui-
sitiu. 

• Sí a les ajudes al “desenvolupa-
ment” econòmic i social sosteni-
ble.

• Sí a la inversió en infraestructures, 
serveis socials, serveis a l’ajuda a 
la generació d’ocupació, etc.

• Sí als interessos socials i que mi-

llorin les condicions de vida de la 
població.

• Sí a les retallades salarials d’alts 
càrrecs polítics, càrrecs “de confi-
ança”, regidors, alcaldes, diputats, 
etc., que en alguns casos arriben a 
tenir salaris mensuals superiors als 
10.000 euros mensuals.

• Sí a la retallada de la despesa 
militar i per la desmilitarització de 
l’Estat.

• Sí a la supressió de les despeses de 
la Casa Reial en els pressupostos 
públics.

• Sí al control i democratització del 
sistema bancari i financer.

• Sí a la solidaritat i a la cooperació 
al desenvolupament internacional.

• Sí a l’inversió pública en polítiques 
socials per part dels governs locals, 
de cara a crear ocupació i millorar 
les condicions de vida de la gent.

Mou-te pels teus drets!

Ens agradaria animar a totes les per-
sones que comparteixin amb nosaltres 
la necessitat de dir prou a la reforma 
laboral, les retallades als treballadors 
i treballadores, a l’augment de l’atur i 
dels contractes escombraries, a l’eli-
tització de l’ensenyament públic,... 
a participar a l’Assemblea Social del 
barri aportant cadascú el seu petit 
granet de sorra, el seu punt de vista 
i les seves necessitats i així tots junts 
tindrem prou força i podrem cridar ben 
alt que al Clot-Camp de l’Arpa estem 
farts de patir les conseqüències de la 
crisi d’uns pocs i que no passarem per 
l’anella una vegada més! Que volem 
solucions reals i populars, que n’estem 
fartes de mentides i enganys i que 
l’única manera de sortir de la crisi és 
treballant colze a colze i decidint no-
saltres mateixos com volem ser, com 
volem treballar i com volem viure! 

Assemblea Social del Clot-Camp de l’Arpa
Assembleasocialclotcampdelarpa.blogspot.com

assembleasocialclotcampdelarpa@gmail.com
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Alchemika URBANISME

>> Ens van fer esperar molt de temps perquè es fes tot de cop, i al final es fa per fases que 

encara no estan del tot assegurades.

a
m
m

Alchemika: obres en marxa però masses coses 
“agafades amb pinces”

El passat 17 de juny es va constituir 
(per fi!) la comissió de seguiment de les 
obres dels equipaments d’Alchemika. 
Com que ara no tenim gaire espai per 
explicar-nos només us farem un co-
mentari general.

Si us fixeu bé en el cartell de les obres 
hi ha coses curioses/preocupants: parla 
de l’escola bressol (correcte), del centre 
de barri (també correcte) i de la primera 
fase (?) de la biblioteca. Primera fase? 
quina primera fase? mai havien parlat 
de fer-la per fases i, a més: perquè no 
consta en el cartell la residència i centre 
de dia per a gent gran? Inquietant, tot 
plegat massa inquietant.

En la reunió ens van donar les “ex-
plicacions” sobre el tema. Explicacions 
que sense ser molt clares i exactes 
podríem resumir en que   -estan adju-
dicades les obres de la part de l’escola 
bressol, el centre de barri i l’estructura 
(parets) de la biblioteca però encara 
no el condicionament de la mateixa 
que (“s’espera” diuen) anirà més tard 
i representarà uns mesos més de retard 
en el seu funcionament -la part de la 

residència i centre de dia està encara 
pendent de que la Generalitat posi els 
diners (el conveni no es va firmar fins 
aquest mes de maig! però com pot ser? 
després de 5 anys parlant-ne!!!) . Tot 
plegat ens porta a veure un calendari 
que, si som optimistes (difícil, veient 
com es fan les coses), ens diria que el 
setembre del 2011 funcionarà l’escola 
bressol, el centre de barri potser a finals 
del 2011 (però no està gaire clar), la 
biblioteca podria funcionar a la prima-
vera del 2012 (però cal assegurar la 
licitació de la part que falta) i el centre 
de dia i residència per a gent gran es 

suposa que podria funcionar també 
durant aquell any però no hi ha encara 
cap nou calendari establert. 

Ara no tenim més espai. Ja inten-
tarem obtenir més informació en una 
visita d’obres que es farà al setembre 
i us ho explicarem. En tot cas ens sap 
greu, i ens indigna, constatar que no 
tindrem cap equipament en marxa en 
aquest mandat, que algunes coses 
fonamentals estan encara “agafades 
amb pinces” i que els 16 mesos que diu 
un cartell anunciador de l’Ajuntament 
que duraran les obres veiem que seran 
realment bastants més. 
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Pl. Glòries URBANISME

Vine a reivindicar amb martells l’enderroc del “tortell”

Porteu (si podeu) qualsevol ti-
pus de martell (casolà, professi-
onal, de joguina, ....) perquè es 
tracta de visualitzar clarament 
(també de cara als mitjans de 
comunicació) la voluntat dels 
barris de que l’Ajuntament com-
pleixi l’acordat i comenci ben 
aviat les obres d’enderroc del 
tortell i la construcció dels tú-
nels que l’han de substituir.

Ja hem explicat vàries vegades que 
la tramitació del projecte d’enderroc, 
del tortell viari de Glòries i de la cons-
trucció dels túnels viaris (soterrats i 
coberts) que l’han de substituir, porta 
molts i reiterats endarreriments. Les 
obres ja haurien d’estar en marxa per 
acabar totalment a mitjans del 2013, 
però, ara per ara, no està ni el projecte 
constructiu fet.

Com està el tema?

Doncs al febrer es va adjudicar la 
redacció del projecte definitiu (d’en-
derroc total i dels nous túnels) que 
ha d’estar acabat a finals de febrer de 
l’any que ve. La primera fase d’aquest 
treball és el.laborar els criteris (o sigui 
les grans decisions: quines mides 
tindran els túnels, on sortiran exacta-
ment, etc.) però a hores d’ara encara 
no en tenim cap informació concreta 
i per tant les AAVV encara no hi hem 
pogut participar.

En principi doncs al mes de març 

Si vols 
- un barri sense barreres ni murs
- menys contaminació (= menys atacs a la salut)
- més qualitat de vida a Gran Via-Glòries i entorns
- que l’Ajuntament compleixi el què va signar

Vine a la 1ª Manifestació de martells
- dimarts 19 d’octubre 
- a les 7  (19 h.)
- a Llacuna – Gran Via

del 2011 tindríem el projecte executiu 
fet i això permetria aprovar-lo durant 
aquell mateix mes o en el d’abril i es 
podria començar en ferm la tramitació 
de les adjudicació de les obres perquè 
aquestes comencessin afectivament 
d’aquí un any, més o menys. Això seria 
el millor que podria passar però no 
n’estem gens segurs de que aquesta 
sigui la voluntat real de l’Ajuntament. 
Perquè ho diem? doncs perquè quan 
els demanem un compromís clar en 
aquest sentit comencen amb “si us 
donéssim dates us enganyaríem i no 
ho volem fer”, “no es pot precisar 
perquè poden sortir problemes”, “en 
la situació de crisi actual no està clar 
com anirà”,.... O sigui: excuses per no 
comprometre’s. Sí, són excuses perquè 
diners per fer això en tindran (tindran 
més de 500 milions d’euros d’inver-
sió en el 2011) si prioritzen d’una 
vegada la reforma de Glòries, com es 
van comprometre públicament a fer. 
No reivindiquem coses impossibles o 
noves, només que compleixin (ara ja 
amb molt d’endarreriment) l’acordat i 
signat. Es pot fer i exigim que es faci.

En aquest cas, ells ja saben que la 
crisi no pot ser excusa ja que els barris 
hem pagat un preu molt alt (menys 
zones verdes, 1000 pisos més, equi-
paments indesitjats, etc.) per tenir a 
canvi aquesta reforma i per tant ha de 
ser una prioritat absoluta del govern 
municipal. Si finalment no sigués així 
(és el que volem intentar d’evitar) i es 
consumés un nou -i molt greu- incom-

pliment, la gent es sentirà estafada 
(també les AAVV). I això segur que 
no seria bo per ningú. Hem d’intentar 
que no passi.

El que reivindiquem ara

Ara el què reivindiquem concreta-
ment és:
- poder participar ja en la concreció 

dels criteris del projecte definitiu
- que s’agilitzi tot al màxim perquè a 

finals de febrer (o abans) es tingui el 
projecte definitiu consensuat 

- que en el pressupost del 2011 hi hagi 
les quantitats necessàries per adju-
dicar durant l’any les obres globals 
d’enderroc total i dels nous túnels

- que en el plenari municipal de març 
o abril s’aprovi el projecte definitiu 
i comenci en ferm el tràmit d’adju-
dicació de les obres globals perquè 
aquestes comencin efectivament a 
finals d’estiu.

Que compleixin! És possible, que 
hi treballin fort !

El què reivindiquem des dels barris 
és possible fer-ho però cal voluntat po-
lítica de que sigui així. De moment no 
veiem que aquesta existeixi i per això 
convoquem aquesta manifestació. Pos-
teriorment, si veiem que pot ser útil, 
potser demanarem una compareixença 
pública dels responsables, davant dels 
veïnat, perquè diguin el que pensen fer 
i el que no.
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URBANISMEPl. Glòries

5 d’octubre : reunió sobre la possible extensió 
de l’aparcament en superfície

Casal Casanelles: Ho ha fet! no ho perdonarem!

683

A la reunió amb els veïns de la zona, que es va fer al juliol, es 
va parlar de com enfocar el tema de l’aparcament de cotxes en 
superfície. Recordeu: l’Ajuntament va dir fa uns mesos que “per 
la crisi” no podia fer l’aparcament soterrani previst i que tampoc 
faria la zona verda que ha d’anar a sobre d’aquest. En el lloc 
on ha d’anar la zona verda el Districte vol posar-hi aparcament 
de cotxes en superfície (l’actual s’ha de retocar perquè aviat 
començaran les obres de l’escola bressol(. Nosaltres creiem que 
això és inacceptable perquè allargarà uns anys més l’estat de 
degradació que pateix, des de fa dècades, la zona.

Una part dels assistents era partidària (com l’AVV) d’exigir 
que es fes ara la zona verda i que en el futur es fes l’aparcament 
soterrani en algun altre lloc alternatiu (hi ha alguna proposta). En 
canvi altres veïns proposaven reclamar a l’Ajuntament que fessin 
ara l’aparcament soterrani treient els diners d’on calgui. 

Vàrem quedar en convocar una nova reunió per debatre més 
el tema i és per això que us convoquem pel dia 5 d’octubre, 
a les 8 del vespre, al nostre local. Caldrà concretar la reivin-
dicació del barri i portar-la (pocs dies després) al Districte. Us 
esperem!

A la foto veieu la preparació d’un petit acte que es va fer el dia 
29 de juliol per deixar clar que (tot i que eren dates pràcticament 

de vacances) el barri no accepta la imposició del 
Districte del trasllat del Casal Casanelles a un 
altre local (que havia de ser el segon casal d’avis 
del Clot i no l’únic).

Sembla que aviat es farà la “inauguració” del 
nou local (en realitat celebraran la liquidació de 
l’existent fins ara). Ja us ho explicarem però en 
tot cas els senyors Narváez, Hereu i Gomà han de 
tenir clar que el barri no s’oblidarà fàcilment del 
que ha sigut un incompliment total de l’acordat 
per escrit amb el barri i un atac al benestar de 
molts usuaris del Casal Casanelles. Les “barra-
bassades” com aquesta no s’obliden fàcilment. 

Per una ciutat millor: 
Tots a la 1ª mani de martells! 

Que sapiguem, aquesta serà la primera manifestació 
de martells (veïns i veïnes amb martells) i esperem 
que no sigui necessari convocar-ne de noves. Creiem 
que pot ser una manera imaginativa i bastant clara 
de dir a tothom que no podem ni volem aguantar 
més les rampes, les barreres, el soroll  als edificis, la 
contaminació que perjudica la salut de tots els veïns 
de l’entorn, etc.. 

O ara o... no se sap quan

Cal reclamar que ara (en aquest mandat, amb l’equip 
de govern que va firmar el Compromís) es doni un im-
puls definitiu al tema, perquè si entrem en el següent 
pot haver-hi vàries circumstàncies (mesos d’indefinició 
política com ja va passar el 2007, noves retallades per 
la crisi, etc.) que facin allargar molt més tot plegat. Per 
tant, cal exigir ARA a l’Ajuntament que compleixi la seva 
part del tracte (ja ho farà amb endarreriment) perquè 
si no és així potser passaran bastants anys fins que no 
tinguem una mínima qualitat de vida en tota la zona.  
Us esperem (amb el martell).  No ens falleu. 
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SANITAT

Per fí una de les demandes que la 
Ass. de Veïns, venia sol·licitant fa molt 
de temps al ICS s’ha fet realitat. Serà 
l’aprofitament del local del antic CAP al 
carrer Biscaia, com a centre de rehabi-
litació i logopèdia. Es tracta d’un centre 
concertat i ampliarà els serveis junt amb 
el centre de la Diagonal i un altre a Sant 
Andreu. Sembla ser que es podrà iniciar 
els serveis a la tardor d’aquest mateix 
any. Aquest espai és petit, com tots re-
cordareu, i els metges de capçalera con-
tinuaran enviant als pacients al centre 
de la Diagonal i des d’allà els derivaran 
a Biscaia o a Sant Andreu, segons les 
peticions que hi hagi.

El concert del Catsalut té una oferta 
amplia, gairebé de tot el que es pot de-
manar de rehabilitació i logopèdia.

És molt bona notícia pel barri, ja que 
la proximitat d’aquest espai farà que no 
tothom s’hagi de desplaçar a més distàn-
cia i serà un avantatge per als usuaris.

També el local on provisionalment van 
estar ubicats els pediatres, al carrer Con-
cili de Trento, s’ha habilitat per visites 
d’ortodòncia infantil. Aquest servei serà 
per tota Barcelona i nosaltres guanyarem 
al tenir-lo tan a prop.

Recordem que a primers d’agost ja 
entrarà en servei les noves instal·lacions 
del Cap de Sant Martí, que ens afecta 
com a serveis d’urgències, com sa fet fins 
ara. Mes endavant en aquest centre es 
posarà en marxa un nou Centre d’Urgèn-
cies d’Atenció Primària (CUAP).

El nou centre, estarà molt mes quali-
ficat i estarà obert les 24 hores del dia, 
tots els dies de l’any, i ajudarà a no col-
lapsar les urgències dels hospitals.

De cara a la nova temporada la di-

Per fí aconseguim el centre de rehabilitació!
recció del Cap del Clot prepara unes 
xerrades sobre temes que siguin d’interès 
sanitari i que nosaltres anirem anunciant 
des del nostre butlletí.

El copagament de la sanitat

Dels 45 hospitals nous que integren 
el Sistema Nacional de Salut estatal 
inaugurats els darrers 5 anys, 17 són 
de titularitat privada. Ja s’estan es-
tudiant seriosament mesures com el 
copagament de determinats serveis 
sanitaris (consulta, urgències, proves di-
agnòstiques...) de cara als pressupostos 
generals de l’estat de 2011. Tot això es 
molt preocupant, perquè no quedarà en 
sols un estudi.

De fet, durant el gener ja hi han haver 
vagues i mobilitzacions dels treballadors 
de l’Institut Català de la Salut, entre d’al-
tres reivindicacions contra la privatització 
de la nova borsa de treball i d’alguns 
serveis.

Després de l’anunci del govern del 
PSOE d’augmentar l’edat de jubilació 
fins als 67 anys, destacats dirigents 
de PSOE i PP no deixen d’exigir una 
nova mesura com “indispensable per al 
manteniment del sistema sanitari”, la 
introducció del copagament a la sanitat. 
Diferents mitjans ja han anunciat que 
en el 2011, els pressupostos Generals 
de l’Estat ja inclouran el copagament 
sanitari. Aquest copagament podrà 
consistir en el cobrament d’una quan-
titat determinada per cada consulta 
mèdica, la utilització de les urgències, el 
pagament per una banda de les proves 
diagnòstiques o de cada dia d’ingrés 
hospitalari, el pagament de farmàcia 
per part dels jubilats…, etc. És a dir es 
tractaria d’obligar-nos a pagar de nou 
per la sanitat pública (que ja financem 
amb els nostres impostos).

Aquesta mesura, si es porta a terme 
no suposarà un increment dels fons sa-
nitaris, però sí incrementarà les desigual-
tats sanitàries (ja de per si mateix molt 
elevades en el nostre país) com ja s’ha 

pogut demostrar en aquells països on 
s’ha implantat: deteriorament de la salut 
d’aquells que més cures requereixen 
(pacients crònics, sectors socials amb 
menors nivells de renda i educació,…).

Per altra banda, ens estan bombarde-
jant amb notícies que “la sanitat pública 
no es pot sostenir” (ocultant que la 
despesa sanitària s’ha disparat –sense 
augmentar recursos– precisament en les 
CCAA on més ha avançat la privatitza-
ció), per a preparar i justificar la intro-
ducció de mecanismes de copagament 
que, d’introduir-se, limitaran l’accés als 
sectors de població més desafavorits, 
incrementant les ja molt elevades desi-
gualtats en salut (a l’estat espanyol, les 
diferències d’esperança de vida entre 
barris d’una mateixa ciutat, són de  9-10 
anys, i fins i tot de fins a 16,6 anys entre 
zones d’un mateix barri).

Les mesures privatitzadores són 
possibles per l’existència de lleis auto-
nòmiques i estatals (com la Llei 15/97) 
que permeten l’entrada de les empreses 
privades amb ànim de lucre a la sanitat. 
Aquestes lleis han estat aprovades per 
PP, PSOE, CIU, PNB i CC, sent per tant 
els responsables del que està passant.

Per a defensar el nostre sistema sa-
nitari públic hauríem de mobilitzar-nos 
i exigir:
• La derogació de totes les lleis que 

permeten la privatització.
• Que no s’implantin mesures de copa-

gament.
Hem de ser conscients el usuaris de 

la sanitat pública del què ens juguem 
i com és possible que aquests canvis 
arribin aviat, hem de estar alerta perquè 
d’acceptar-los, es facin de la forma més 
justa i democràtica possible, en mesures 
que es basin en las rendes i riquesa dels 
afectats. Que fer pagar els pobres és molt 
fàcil i per això a qualsevol mesura que es 
posi en pràctica ens hem de mobilitzar 
i fer-les públiques perquè tothom ho 
conegui.

Com tantes vegades hem dit: La Sa-
nitat no és un negoci.
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MEDI AMBIENT Ecoconsells

El passat dia 16 de juny va finalitzar 
el Taller Llars Verdes organitzat per la 
CONFAVC, BARNAMIL i l’Associació 
de Veïns. Dins d’aquest apartat de 
medi ambient volem donar-vos una 
sèrie de consells i bones pràctiques 
que varem aprendre i creiem que us 
podran ser d’utilitat. Algunes segura-
ment ja les coneixeu i les apliqueu a 
la vostra llar i altres potser us ajudaran 
a fer-vos un nou replantejament de les 
pràctiques habituals que realitzem i no 
som conscients d’allò que ens podem 
estalviar en €uros  i en CO2. En aquest 
Butlletí ens centrarem en la qüestió de 
l’aigua calenta, i en els pròxims aniran 
sortint altres temes com per exemple: 
il·luminació, petits aparells i grans elec-
trodomèstics dins l’apartat d’electrònica 
i climatització.

AIGUA CALENTA

• Instal·lar reductors de cabal a totes 
les aixetes i a la dutxa. Permet re-
duir un 50% del consum d’aigua i 
energia (si és aigua calenta).

• Instal·lar sistemes de doble botó o 
descarrega parcial per les cisternes 

Propostes per reduir el consum energètic a la llar
de l’inodor, estalviem fins a un 50% 
d’aigua. De forma més senzilla, es 
pot reduir la descarrega d’aigua, 
introduint ampolles plenes a les 
cisternes.

• Canvieu les aixetes que subministren 
aigua freda i calenta per separat per 
aixetes de mescla tipus monoco-
mandament.

• Existeixen aixetes termostàtiques, 
capaces de regular la temperatura 
de sortida de l’aigua directament. Es 
recomana una temperatura al punt 
de consum entre 33-35ºC.

• Si fixem la temperatura de pre-
paració de l’aigua a la caldera de 
45-50ºC, afegim una altra bona 
mesura d’estalvi. Per ajustar amb 
major precisió la temperatura es pot 
instal·lar un termòstat d’aigua a la 
pròpia caldera. 

• Sempre que us sigui possible, dut-
xeu-vos en comptes de banyar-vos: 
estalviareu entre 60 i 75% d’aigua 
i energia.

• Utilitzeu aigua freda quant la calenta 
no sigui necessària.

• Hi ha tècniques molt diverses per 
rentar els plats. Tancar l’aixeta 

mentre us ensaboneu, posar el tap 
a l’aigüera quant esbandiu i utilitzar 
un xorro moderat, són trucs d’estalvi 
senzills.

• Ompliu l’aigüera o utilitzeu un got 
en comptes de deixar córrer l’aigua 
calenta per afaitar-vos, rentar-vos les 
dents, etc. 

• Als Punts Verds de Barcelona fan 
descompte en el rebut de l’aigua. 
En realitat és en la taxa de residus. 
Heu de demanar la targeta d’usuari 
de deixalleria i portar un rebut de 
l’aigua. Si utilitzeu el punt verd 
podreu arribar fins a un descompte 
d’un 12% a l’any.

• Informa’t sobre la possibilitat 
d’instal·lar un sistema solar tèrmic 
per aigua calenta i/o per calefacció. 
Per exemple, una família de 4 per-
sones necessita entre 2 i 4 m2 de 
captadors d’energia solar i per un 
bloc de pisos es necessitarien uns 
110m2 de captadors per escalfar 
l’aigua calenta necessària Aquests 
sistemes poden reduir el consum 
energètic per aigua calenta en un 
60% com mínim. Mirar web: Agen-
cia d’Energia de Barcelona. 
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Biblioteca

Biblioteca pel sector del Clot: Com 

Un dels casos més escandalosos, 
trists, llargs i lamentables d’in-
compliments a nivell de barri és 
el de la biblioteca pel sector Clot. 
Tant és aixi que quan intentes 
parlar amb algu de l’assumpte ja 
et plantejen “dexeu, no hi ha res 
a fer” o “quina nova pressa de 
pel s’han inventat ?”. Com AV del 
barri no podem ni volem pensar 
aixi pero de vegades tens la ten-
tació de donar la rao als confor-
mistes/resignats. A continuació us 
expliquem els motius que ara ens 
fan caure una mica en aquesta 
temptació (pero deixant clar que 
sabem que les solucions no venen 
del comode conformisme sino de 
la lluita i el treball persistent).

Les reivindicacions culturals han estat 
presents des de sempre en tots els barris. 
Entre aquestes sempre hi ha hagut de 
forma destacada (junt a d’altres com els 
centres culturals, teatres, etc.) la de les 
biblioteques de barri. En el Clot-Camp 
de l’Arpa també ha estat així, doncs 
des del franquisme només hi havia, 
com a biblioteca pública, una de petita 
i tronada d’una caixa d’estalvis i alguna 
en les entitats, que sempre han tingut 

molt pocs mitjans. Per desgràcia hem 
de constatar que 35 anys després de 
la mort del dictador, i després de molts 
anys de pagar impostos a nivell euro-
peu, els 65.000 veïns i veïnes del barri 
no tenim encara una biblioteca digna en 
el barri (segurament per culpa de tots: 
politics, AV, veïns,...en diferents graus 
de responsabilitat).

Una reivindicació històrica

Des del començament de l’AV (ara 
farà 35 anys) la reivindicació de la bi-
blioteca era present, però n’hi havia de 
més prioritàries (aconseguir les escoles 
necessaries, els ambulatoris, algunes 
zones verdes etc.). Va ser a mitjans dels 
anys 90 quan aquesta reivindicació va 
agafar força i els partits politics ja van 
fer propostes concretes en les eleccions 
de 1999. Des d’aquells anys hi ha 
hagut sempre el mateix Regidor del Dis-
tricte de Sant Martí i aquest sempre ha 
parlar de fer la biblioteca, però després 
sempre ha trobat excuses per no fer-la: 
“aquí no perque tal”, “allà no perque 
qual”, “ara farem la de Poblenou i no 
en podem fer dues” (en altres Districtes 
sí que se’n feien dues a la vegada), 
etc.. Les excuses i els incompliments 
han estat tant repetits que al barri ja hi 
ha molta gent que té clar el perquè no 
tenim encara la biblioteca.

També és veritat que malgrat la 
reivindicació de la biblioteca és molt 
coneguda, que compta amb el suport 
de moltes entitats (Federació d’Entitats, 
escoles, etc.), està totalment justifica-
da, ... no ha tingut mai un suport actiu 
gaire important. Les mobilitzacions 
que s’han convocat no han estat gaire 
nombroses (mal plantejament de l’AV ?  
l’efecte “està molt bé, però ja hi aniran 
els altres que jo tinc una altra cosa per 
fer” ? ....?) i ja se sap que per molt 
justa i popular que sigui una reivindi-
cació, si no té suport actiu de la gent, 
les possibilitats de ser exitoses baixen 
estrepitosament.

PEP 2003-13: en el Centre Cultural 
o en l’Ona

Tot i que el barri hagués volgut una 
localització més cèntrica, les dificultats 
reals de trobar un bon emplaçament, 
la poca voluntat política d’invertir en 
el tema que hi havia (i que hi ha) i les 
ganes d’acordar un pla d’equipaments 
que ens donés algunes garanties de que 
la biblioteca es faria aviat, van portar 
a que en el PEP (Pla d’Equipaments 
Públics del Clot-Camp de l’Arpa 2003-
2013) s’acordés fer dues biblioteques 
de barri, les dues grans, però amb 
l’inconvenient d’estar a les puntes del 
barri: una a Alchemika (Freser-Indús-
tria) i l’altra que havia d’anar al Centre 
Cultural La Farinera o a l’edifici Ona 
(Gran Via-Granada). L’any 2002 es va 
acceptar aquest possible emplaçament 
(estrictament ja fora del barri) perque el 
regidor ens va “vendre” que l’edifici Ona 
ja estava en marxa i que en pocs anys 
tindriem la biblioteca i aquesta seria de 
les grans (uns 1200-1500 m² ).

No van voler estudiar altres llocs

Centrant-nos ara en la biblioteca “de 
baix” o “del Clot” (de la de Alchemika 
en parlarem un altre dia) cal dir que 
en els dos últims mandats han sorgit 
possibles ubicacions per la biblioteca. 
Una d’elles (en uns baixos del carrer 
Sequia Comptal) cal reconèixer que 
tenia alguns inconvenients importants 
(propietat, estructura, etc.) a més de 
l’avantatge més evident: una localitza-
ció inmillorable. Però no ens consta que 
el Districte fes un estudi seriós sobre 
la possibilitat de posar-hi la biblioteca 
malgrat que l’AV ho va demanar expres-
sament. Es veia clar que no hi havia 
voluntat política.

Però on es va veure més clarament 
la manca de voluntat política, d’invertir 
en aquest tema i de complir amb el 
barri, va ser quan el regidor va dir que 
la residencia-centre de dia que havia 

Vine a donar la teva opinió: dimecres 22 de setem

>>Que la facin però no serà la del Clot
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om contestar una pregunta-trampa?

d’anar a Concili de Trento-Lope de Vega 
(contradint-se de forma flagant amb 
el que ell mateix afirmava poc temps 
abans) ”no cabia” en aquest lloc. Com 
que clarament era una excusa, per no 
fer-hi la residència i aprofitar per posar-
hi pisos de lloguer, des de l’AV vam pro-
posar que en el lloc s’hi fes la biblioteca. 
S’hi van negar en rodó amb excuses 
que no es creien ni ells perque el què 
clarament volien era fer-hi els pisos de 
lloguer. En aquest cas  va quedar més 
que demostrat que el regidor el que no 
volia era invertir en la biblioteca.

2007: el Compromís diu que 
funcionara l’any 2011

En el Compromís per Glòries del 
2007 l’Ajuntament va firmar (a canvi 
d’importants sacrificis dels barris de la 
zona) construir una sèrie d’equipaments 
de barri i entre aquests es figurava 
que les obres de la biblioteca de Gran 
Via-Granada (edifici Sòcol de l’Ona) 
començarien a principis del 2009 i es 
posaria en marxa a principis del 2011 
(ara hauria d’estar ja practicament aca-
bada!). La veritat va ser que després de 
les eleccions d’aquell any ja es va anar 
constatant una manca de voluntat po-
lítica de complir els terminis acordats: 
tot ha anat injustificadament lent, hi ha 
hagut incompliments reiterats i excuses 
vàries, el projecte no es va aprovar fins 
el desembre de l’any passat, però abans 
d’això ja ens van dir que no començari-
en les obres “per la crisi”. 

Les excuses no són vàlides 
en absolut

Ja vam explicar el perquè no era 
vàlida aquesta excusa (-la inversió de 
12 milions era i és perfectament assu-
mible per les finances municipals –no 
es paralitza igual el Monstre/Centre del 
Disseny  - els plans ZP s’han fet servir 
pel Monstre, però no per equipaments 
de barri – etc.) i també vam dir clara-

ment que si no es volia fer l’edifici Sòcol 
(Gran Via-Granada, on s’havia aprovat 
que anés la biblioteca) era per manca 
de voluntat política de complir i perque 
l’autentic problema econòmic el tenen 
en que ara no poden fer la torre d’ofici-
nes Ona que hi ha d’anar adjunt (ja que 
és carìsim perque volen que sigui una 
“virgueria” arquitectònica ). Com que 
ells pretenen que una part important 
de l’edifici Sòcol, que en principi tenia 
que ser tot per equipaments de barri, 
funcioni com a espais auxiliars de la 
torre d’oficines (ja que aquest seria molt 
estret i per tant poc útil per alguns usos) 
i al no poder construir-la ara, doncs 
ells ja no tenen cap pressa per l’edifici 
Sòcol. Creiem que està bastant clar que 
aquesta és l’autèntica raó de perquè no 
es vol fer ara la biblioteca en l’edifici 
Sòcol. Al desembre l’excusa de la crisi 
tenia molt poca base real (ells mateixos 
presumien de bones finances), ara sí 
que en té més, però les “retallades” en 
tot cas haurien d’afectar a altres temes 
no urgents (burocràcia, obres de carrer, 
no socials,  etc.) però no a equipaments 
socials i menys als que corresponen a 
acords pels que ja s’ha pagat un preu 
per endavant, com és aquest el cas. 
Amb un pressupost anual d’inversó 
municipal d’uns 700 milions si no es 
fa l’edifici Sòcol és per una determinada 
voluntat política. Que quedi clar.

I ara... una perversa 
pregunta-trampa 

Després de tot l’anterior ens trobem 
que a mitjans de Juny el regidor ens diu 
que l’edifici Sòcol tampoc es podrà fer 
l’any que ve (com ho sap si encara els 
pressupostos no estan aprovats?  no se-
rà que és la seva voluntat política de que 
sigui així?) i argumenta que ara han  vist 
que en el Monstre/Centre del Disseny 
“hi ha una part que estava sobredimen-
sionada” (una part! si tot l’edifici és un 
disbarat sobredimensionat des de tots 
els punts de vista: dimensions, despesa 

econòmica, prepotència urbanística, 
....). Segons ell, tot això planteja “una 
oportunitat” que permetria encabir-hi 
la biblioteca que havia d’anar al Sòcol 
i fins i tot fer-la una mica més gran, 
d’uns 2000 m².

El sr. Narváez afirma que si acceptem 
aquesta possibilitat, la biblioteca podria 
funcionar a finals del 2012 i que si no 
l’acceptem trigaria uns anys més, doncs 
l’edifici Sòcol no es podria pressupostar 
fins l’any 2012. La jugada està més que 
clara: si no acceptem el canvi podrà 
dir que no ha complert en el tema de 
la biblioteca perquè el barri o l’AV no 
ha volgut. Si acceptem sense més, pot 
representar que (a banda de semblar 
que els donem la raó en temes en què 
no la tenen) al final el que havia de ser 
la biblioteca per la part del Clot, no 
solament no seria cèntrica o estaria en 
un extrem del barri (com vam acceptar 
en el PEP –any 2002- perquè se’ns va 
assegurar que així aniria ràpid) sinó que 
estaria clarament fora d’aquest i a molta 
distància de molts dels teòrics usuaris 
(més d’un quilòmetre en bastants ca-
sos, amb importants vies a travessar). 
El plantejament es podria veure així: si 
diem no, algú pot voler manipular-ho tot 
per dir que nosaltres som els culpables 
de no tenir biblioteca, però si diem que 
sí fem encara més el tonto acceptant 
com a nostre un equipament que no 
està ni en el barri. Què fer? 

La primera resposta de les AV

Com que des del Districte ens recla-
maven una resposta durant el mes de 
juliol però no teníem encara dades im-
portants (localització dins del Monstre, 
accessos, etc.) ni possibilitats de con-
vocar una assemblea amb els veïns per 
temes de vacances, vam decidir donar 
una primera contesta amb la següent 
carta, conjunta de les 4 AVV de la zona 
de Glòries i dirigida tant al regidor del 
districte com a la nova regidora d’urba-
nisme, Gemma Mumbrú.

setembre , a les 8, al Centre Cultural La Farinera
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Barcelona, 5 de juliol de 2010

Primera resposta de les AAVV signants del Compromís per Glòries a la proposta, plantejada per l’Ajuntament, de fer la biblioteca 
prevista en l’edifici Sòcol dins de l’edifici del Centre del Disseny

Sra.:
Per la present li transmeten, amb caràcter d’urgència degut a les presa que segons ens van dir corria l’assumpte, una primera 
resposta a la proposta mencionada. No pot ser una resposta definitiva, doncs ens manca conèixer la gran majoria d’aspectes del 
tema i, per tant, no podem fer una valoració ben fonamentada ni comptar amb l’opinió dels veïns dels nostres barris ja que, per 
manca d’informació i de temps, encara no hem pogut convocar la reunió pertinent.

En primer lloc volem reiterar que no donem per vàlida l’excusa de “la crisi” per no executar ara els equipaments de barri inclosos 
en el Compromís per varis motius principals: a) de cap manera hi ha l’equilibri que s’havia acordat entre la inversió que s’executa  
en equipaments de barri i els de tipus general   b) - perque s’ha de tenir en compte que els equipaments acordats no són simples 
promeses sino part d’un acord firmat, amb un cronograma ben definit, en el que els barris de la zona vàrem fer importants sacrificis 
(menys zona verda, 1000 pisos més, acceptació de certs “equipaments” generals, etc.) i, per tant, el no compliment d’aquests 
aspectes del Compromís és força més greu que en d’altres casos i tindria un’altre consideració     c) - les prioritats marcades en 
els projectes inclosos i exclosos, en el “pla ZP” i en les obres que s’executen en el 2010, deixa clar que manca voluntat política 
per complir equilibradament les previsions del Compromís  i d) - l’Ajuntament té marge financer (com declara públicament) per 
executar ja ara els equipaments de barri amb els projectes executius aprovats o molt avançats (Sòcol, Bolivia-Granada).  Per tot 
això i d’altres motius (necessitat social dels equipaments, confiança en el govern municipal, etc.) reivindiquem :

• que s’executi l’edifici Sòcol de forma immediata. Amb voluntat política de fer-ho es poden aconseguir ara els 12 milions d’euros 
necessaris.

• que s’acabi de forma immediata la tramitació del projecte d’equipaments de Bolivia-Granada i que s’eliminin les plantes 
subterrànies que es volien dedicar a dipòsit de la grua, al que els barris de l’entorn ens posem per varis motius: mobilitat, 
qualitat de la zona verda,... Així es reduiria la quantitat a invertir i en el futur segur que es podrà trobar una millor localització per 
aquestes instal·lacions (en el cas de que siguin necessàries).

• que es redueixi el projecte del Centre del Disseny (C.D.), eliminant la part de la “grapadora” encara ara no executada, amb el que 
s’aconseguirien tres objectius importants: reduir la inversió necessària ja que aquesta part és especialment cara, no executar 
uns espais innecessaris (donada la evident sobredimensió del projecte inicial)  i atendre les reivindicacions dels barris de 
l’entorn en el sentit de no executar una part de l’edifici que seria agressiu amb l’entorn (visuals, zona verda, etc.). Entre aquesta 
reducció edificatoria i una reduccio del ritme de construcció de la resta del C.D. es podrien obtenir importants estalvis que es 
podrien dedicar als equipaments de barri (els mencionats i d’altres com el polisportiu) i així equilibrar una mica el conjunt de 
les inversions. 

Amb aquest plantejament creiem que es podria tornar a un camí de compliment dels acords del Compromís amb els barris, que 
seria el millor per a tothom. Hem volgut deixar ben clar quina és la nostra reivindicació i la que considerem la millor opció.   
                                                                  ........ /...........
En aquest sentit, la proposta que se’ns ha fet, de posar la biblioteca prevista en l’edifici Sòcol en l’edifici xel Centre del Disseny, 
no creiem que sigui la millor opció, però acceptem estudiar-la, en base als següents punts:

1- Demanem una reunió sobre el tema, a la que acudeixi també el tinent d’alcalde d’urbanisme, en la que es concreti la 
proposta:
 • localització dins del C.D, : caldria que tingués entitat pròpia com a equipament de barri, que no quedi diluït dins del Centre 
i que estigui a la banda dels barris als que més servei ha de donar 
 accessos: hauria de tenir accessos fàcils i directes des del carrer, que garantissin un ús independent
 • estructura i dimensions: superfícies, plantes, usos de cada espai, etc.
 • terminis de les obres i data d’entrada en servei (no condicionada i prèvia a la del C.D.)
 • relació de la biblioteca de barri amb la biblioteca propia del C.D.
 • etc.
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2- en la mateixa reunió, o millor previament, demanem que se’ns faciliti una relació de les grans obres actuals, de ciutat i de Glòries, 
en la que s’informi clarament de com els afecten les retallades : imports inicials, quantitats “retallades”, reduccions de ritme, etc.

3- Les AV podríem acceptar que, si les condicions són les adequades, la biblioteca que pugui anar a l’edifici del C.D. es consideri 
que correspon a la que es va acordar que anés a l’edifici Sòcol en el Compromís, per donar servei als veïns de l’entorn, actuals i 
futurs. Però en el cas del barri del Clot-Camp de l’Arpa, degut als grans dèficits, que deixen clars les ràtios corresponents (població/
serveis de biblioteca pública) i degut a la distància a la que la majoria dels veïns d’aquest barri estarà en relació a aquesta possible 
biblioteca en el C.D. (i a d’altres: Alchemika, etc.) reivindiquem que l’Ajuntament es comprometi per escrit a estudiar, en la revisió del 
Pla d’Equipaments Públics del Clot-Camp de l’Arpa que s’hauria de fer l’any 2013,  la possibilitat de que sigui necessari algun altre 
equipament d’aquest tipus dins d’aquest barri. No reclamem ja ara un posicionament determinat al respecte ni prejutgem la mida 
del equipaments que seria, o no, necessària. L’únic que reivindiquem és que s’accepti estudiar, tècnicament i a fons, l’assumpte.

4- En el cas de que es pugui consensuar el “trasllat” de la biblioteca al C.D. reivindiquem que paral·lelament es comenci el procés 
per definir consensuadament quins equipaments de barri ocuparien l’espai corresponent en l’edifici Sòcol. No tenim cap proposta 
tancada, però proposem que es comenci per estudiar d’encabir-hi els equipaments públics que no van poder entrar en el Compromís: 
escola de musica, centre d’educació professional, etc.

5- Que es mantingui el compromís del regidor Ramon Garcia-Bragado en el sentit d’incloure la inversió corresponent a l’edifici Sòcol 
en quan s’alliberi alguna partida pressupostaria d’aquest any i en tot cas, i com a màxim, en els pressupostos de l’any 2011.

6- En cas d’arribar a un acord en el sentit fins aquí exposat demanem que aquest es reflexi en un escrit firmat pels mateixos signants 
del Compromís i que sigui aprovat en el plenari municipal. Tant el govern municipal com les AAVV haurien de procurar que aquest 
nou acord concret tingués un suport polític igual o superior al del Compromís.

Per acabar volem demanar que, sigui quina sigui la valoració que es faci d’aquest escrit en el govern municipal, el Regidor d’Urbanisme 
ens convoqui en les pròximes setmanes a una reunió per intentar solucionar de la millor manera el tema dels equipaments de barri 
ja que aquest és un assumpte de la màxima rellevància i gravetat des del punt de vista dels barris. També volem fer constar que el 
present document ha estat elaborat amb certes dificultats (presses, vacances, etc.) i per tant pot tenir algunes mancances.

AVV Clot-Camp de l’Arpa, AVV Poblenou, AVV Fort Pienc, AVV Sagrada Família 



18 agost - setembre 2010

Biblioteca TEMA CENTRAL

La carta de les AV creiem que 
s’explica per si mateixa: - les excuses 
que ens donen no són reals ni accep-
tables  - reivindiquem que compleixin 
l’acordat – no ens podem negar a que 
es faci una biblioteca en el Monstre del 
Disseny  - reivindiquem que s’aprovin 
per escrit i oficialment varis aspectes 
i sobretot que en el cas del Clot s’ac-
cepti que en l’actualització del PEP 
Clot-Camp de l’Arpa, que s’haurà de 
fer l’any 2013, s’estudii seriosament la 
possibilitat de que en el futur faci falta 
una altre biblioteca (de dimensions 
segurament menors) dins del barri. 
Creiem que és la resposta més seriosa 
possible a una pregunta-trampa com 
la que se’ns planteja.

Federació d’Entitats: 
“no serà la nostra”

L’altre signant del PEP pel costat del 
barri, la Federació d’Entitats, també ha 
estat present en les reunions sobre el 
tema i també a ells, lògicament, l’hi ha 

estat plantejada la pregunta-trampa. 
La seva conclusió sobre el complicat 
dilema que ens planteja el regidor és 
semblant a la de les AAVV i es podrien 
resumir així: “no ens podem negar a 
que es faci una biblioteca, que sempre 
és positiu, però aquesta no serà la nos-
tra (perquè està fora del barri, etc.)”.

El regidor se sent “legitimat”
 per fer el que volia

Davant d’aquestes respostes, que 
donades les circumstàncies no podien 
ser ni un sí ni un no rotund, el regidor 
va dir que se sentia “legitimat” per 
encarregar que es faci la biblioteca al 
Monstre. Ell va voler fer aquesta inter-
pretació de l’escrit i de la reunió que es 
va fer sobre el tema, pero és més que 
evident que respon a una estrategia 
que pretén (plantejant la mencionada 
pregunta-trampa) intentar quedar bé, 
en relació a una reivindicació que sap 
que és molt coneguda i sentida per la 
gent fent poca inversió (l’edifici ja està 

practicament fet i pagat) i volent obviar 
els plantejaments de les AAVV al ma-
teix temps que treu importància a un 
aspecte fonamental en un equipament 
de barri: estarà bastant fora del barri 
al que, en principi, més servei havia 
de donar.

Què et sembla? 
Vine a la reunió del 22-S

Les AAVV hem hagut de treballar el 
tema amb presses i sense possibilitats 
de convocar una reunió conjunta sobre 
el tema, però ara, al setembre, sí que 
us convoquem a una reunió per parlar 
d’aquest tema i dels altres, relatius als 
equipaments de barri de l’entorn de Glò-
ries. Degut al període de vacances, no 
podem confirmar ni l’hora ni el lloc de 
la reunió, però ho farem aviat a través 
de la web www.glories.cat i de cartells. 
Estigueu a l’aguait i així podreu venir a 
la reunió i opinar sobre quina postura 
adoptar respecte a aquesta pregunta-
trampa i els altres temes. 

VOLS APRENDRE CATALÀ?
PRESENCIALS
Cursos en diferents horaris a tots els districtes
Dues sessions setmanals de dues hores
Cursos intensius per aprendre a parlar català
Cursos intensius de certificat oficial (B i/o C)
A DISTÀNCIA
Cursos per treballar des de casa amb entorn Moodle o amb llibre de text, segons el nivell o les preferències personals

Si no sabeu quin nivell de català teniu, haureu de fer una prova 
de nivell prèviament a partir del  7 de setembre.
La matrícula dels cursos de català es farà al setembre: infor-
meu-vos del dia d’inscripció segons el nivell.

Podreu consultar l’oferta de cursos a partir de setembre a www.cpnl.cat

Possibilitat de fer el curs des de l’Aula Oberta amb l’equipament informàtic 
necessari, amb dedicació i horari lliure
Servei de tutories i seguiment de l’alumnat amb tests periòdics de control
Sessions presencials complementàries 
SEMIPRESENCIALS
Per a no-catalanoparlants: es treballa des de casa amb un CD Rom (45h) i a 
classe (45h)
Per a catalanoparlants: es treballa des de casa amb el CD Rom , l’entorn Moodle 
i classes presencials.

CNL de Barcelona
Delegació de Sant Martí

Gran Via de les Corts Catalanes, 866, 2A
08018 Barcelona

Tel. 93 352 40 05 / Fax 933 522 449
santmarti@cpnl.cat www.cpnl.cat

Sopar del 35 aniversari de “la soci”

El sopar per celebrar el 35 aniversari de la nostra 
entitat es farà el divendres 26 de novembre, dins del 
“rerafestot” de la Festa Major. Convidem a tots els 

socis/es i veïns/es a assistir-hi.
Com que els locals disponibles no son molt grans, us demanem 

que aneu fent les vostres reserves. Ho podeu fer per telèfon (93-
2324610, de 6 a 9) o en els horaris d’atenció al públic en el local. El 
preu serà d’uns 12 euros. Aviat posarem tots els detalls al web
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LA “SOCI” I EL BARRI

Ens agrada anomenar-nos Merceria 
Creativa i tenim la voluntat de 
modernitzar la clàssica merceria 
de barri, tot oferint nous productes 
per a un nou públic, sense deixar 
de banda el públic de tota la vida. 
Aquest nou públic és jove, a partir 
de 25 anys. La gent jove torna a 
emprendre les tècniques clàssiques, 
però evidentment amb una nova 
visió: més desenfadada i amb molta 
innovació, i amb Internet i les xarxes 
socials com a eixos vertebradors. 

Sentit record
LA “SOCI” I EL BARRI

Durant aquest mes d’agost, en plenes 
vacances de l’Associació, ens va deixar 
la nostra amiga i companya, Mª Eugènia. 
Desprès de uns mesos de malaltia la seva 
pèrdua ens ha deixat un gran sentiment de 

dolor i de impotència i la tristesa per la seva absència perdurarà 
a tots els que varem poder gaudir de la seva amistat. Tots els 
socis i veïns que la coneixien i s’apropaven a la nostra oficina 
van trobar en Mª Eugènia una persona amable que es feia 
càrrec dels  seus problemes i que trobaven en el seu tracte, la 
seguretat de que es faria els possibles per buscar solucions. Mª 
Eugènia ha estat sempre una defensora de les llibertats del seu 
País, dels ciutadans i del seu barri. Vinculada des de l’iniciï de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot Camp de l’Arpa , ha estat 
una gran lluitadora,  treballant per tots. En la seva trajectòria 
personal ha estat una persona coherent amb la seva forma de 
pensar i viure. Durant els actes de la Festa Major, l’Associació 
de Veïns i Veïnes del Clot-Camp de l‘Arpa, ha decidit organitzar 
un acte d’homenatge a la nostra companya i amiga. El nostre 
més sentit condol al seu company Josep, a la seva filla Yolanda 
i a la resta família.

Mes endavant l’Associació farà un article més complert, com 
homenatge a tota una vida de dedicació als veïns i al benestar 
de la ciutat.

PUBLIREPORTATGE

Em dic Mercè Noguerol Ginesta, 
tinc 30 anys i sóc diplomada en 
Conservació i Restauració de 
Béns Culturals, especialitzada en 
Escultura. He dut a terme aquest 
projecte juntament amb la meva 
parella, Hèctor Sacasa Torn, de 
31 anys i Tècnic de llums. Vivim al 
barri del Clot-Camp de l’Arpa des 
de fa 4 anys.

Volem reinventar el concepte de 
merceria, tot donant-li una visió més 
dinàmica i moderna.
Si es tractés de donar una fórmula, i 
fent un paral·lelisme amb els còctels, 
diríem que:

Tres quarts de manualitats + 
un bon raig merceria clàssica 
+ bons condiments en forma 
de labors + molta  creativitat 

= LA CREATIVA 
MERTXESITES

Aquesta idea sorgeix de la següent 
refl exió: què és una merceria avui dia? 
En quin moment evolutiu es troba? Què 
necessita? La resposta fonamental 
per a nosaltres és que el concepte de 
merceria necessita evolucionar cap a 
un nou estadi en què pugui satisfer les 
necessitats dels consumidors actuals. 

Al nord d’Europa i als EUA aquest 
nou concepte ja té una gran difusió i 
aquest model està molt consolidat.
Per tant, seguint al peu de la lletra 
les nostres refl exions, posem a 
l’abast del consumidor en un mateix 
establiment diferents productes 
de merceria com ara fi ls, agulles, 
cremalleres, gomes, cintes, botons... 
elements de les manualitats com 
pintures per a teixits, feltres, pastes 
polimèriques, davantals i bosses 
per pintar, entre d’altres, i ho 
acompanyem amb articles de punt 
de creu, llanes i fi ls per ganxet, etc. 
La idea és donar una varietat de 
productes que al nostre entendre es 
complementen.
A més, oferim la possibilitat de 
participar en tallers de manualitats 
tèxtils (mitja, ganxet, pintura 
sobre tela, introducció a la costura 
amb creativitat, amigurumi, entre 
d’altres), que s’iniciaran a l’octubre 
i que estan en plena campanya de 
promoció.
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Som (i serem) una nació, el poble ha de decidir!
El passat 10 de juliol hi va haver 
a Barcelona una de les manifes-
tacions més grans de la historia 
del nostre pais (segurament la 
més gran que hi ha hagut mai 
junt a la que es va fer contra la 
guerra d’Irak). Més d’un milio 
de persones van acudir a convo-
catoria feta per Omnim Cultural 
i més de 1500 entitats –entre 
elles la FAVB en nom de les AA-
VV de la ciutat- que va comptat 
també amb el suport del govern 
de la Generalitat i de la gran 
majoria d’institucions i partits. 

La manifestació va deixar clar que, 
malgrat és una realitat que hi ha desa-
fecció amb el sistema de partits actuals 
(més abstenció, molt baixa implicació 
politica, etc.), si que la gran majoria 
de la gent vol defensar fermament 
Catalunya dels atacs que es produexen 
al seu autogovern, la seva llengua i 
cultura, la seva llibertat com a poble, 
etc.. Com que el proces de retallades 
succesives de l’Estatut (l’ultima la del 
Tribunal Constitucional) ha estat tant 
desmesurat, trampos, injust i agressiu 
amb tot el que és (i vol ser) Catalunya, 
la gent va voler dir prou! a tot aixó i, 
al mateix temps i d’alguna manera, 
és va reafirmar en els objectius del 
catalanisme: ple autogovern, promocio 
de la llengua i cultura catalana (sense 
prescindir de la castellana), unitat 
com a poble (cohesionat socialment, 
evitant crear comunitats enfrontades), 
progres social (economic, ecologic,...), 
llibertat com a poble per decidir el seu 
futur, solidaritat amb la resta de pobles 
(justa, raonable i no imposada), etc.. 
Com que la manifestació va ser unitaria 
les sensibilitats presents eren diverses 
(amb predomini de les postures inde-
pendentistes) pero creiem que el fons 
unitari més important era la ferma 
decisió col.lectiva de que, malgrat tot 
el que poguin fer, decidir, dictar o dir 
les institucions reaccionaries, el poble 

catala seguira treballant a tots nivells 
per una Catalunya més plena, justa i 
lliure i que si en aquesta trajectoria se li 
tanquen de mala manera alguns camis 
de futur doncs se’n hauran de trobar 
d’altres, sense agresivitat però sense 
renunciar a cap dels justos objectius 
del catalanisme.

Continuen els atacs, els partits “a 
la seva”, cal seguir treballant

Despres de l’atac del Tribunal Cons-
titucional (i de nous que vindran, 
com ja anuncien el PP i altres partits 
anticatalanistes) caldria esperar una 
resposta politica dels partits ferma i 
unitaria però de moment no sembla que 
es pugui produir abans de les eleccions 
al Parlament (octubre-novembre). És 
llastimos pero els partits que tenim son 
aixì, de forma innaceptable anteposen 
l’objectiu de “vendre” la seva “marca”, 
per aconseguir més quota de poder per 
cada partit, a les necessaries accions 
unitaries que el moment historic re-

quereix.
La societat civil, les entitats, hauriem 

de treballat i pressionar per modificar 
aquesta perniciosa tendencia però serà 
dificil d’aconseguir-ho fins despres de la 
campanya electoral. S’ha de fer el que 
es pugui en aquest sentit (entre d’al-
tres coses perque els anticatalanistes 
intentaran aprofitar aquest periode de 
lluita electoral) però en tot cas si que 
s’ha da plantejar i exigir, per ara i per 
despres de les eleccions, una defensa 
ferma dels objectius del catalanisme a 
tot arreu. Si els partits en algun mo-
ment no volen o poden “tirar del carro” 
s’haurà de fer des de baix i això implica 
necessariament que tots –la gent del 
barri també- ens hi haurem d’implicar. 
El que no hem de permetre de cap de 
les maneres és que s’imposin els que 
volen “posar en via morta” la nostra 
llengua, cultural, autogovern i llibertat 
com a poble. Si tots treballem dia a dia 
en aquest sentit i ens unim (al menys 
en l’important) no ho aconseguiran. Per 
col.laborar-hi t’esperem en el local. 

>>El Passeig de Gràcia el passat 10 de juliol
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LLUITA VEÏNALCorrupció
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Activitats LA “SOCI” I EL BARRI

II TALLER DE MANUALITATS
El proper dia 21 de Setembre de 2010 comença el II Taller de Manualitats.

Taller gratuït per a socis de l’associació. Contacteu amb la secretaria, per te-
lèfon o per mail per inscriure-us  o per demanar informació per fer-se soci.

Aquest serà el segon any i esperem veure cares conegudes i noves compa-
nyes. Les classes es basaran en la tècnica del Decoupage i la complementarem 
amb moltes altres tècniques que anirem introduint poc a poc.

Us podeu animar a fer manualitats tot tipus de persones amb tots el nivells.  
Farem aplicacions decoratives sobre tota mena de superfícies: capses de fusta, 
safates de fusta, marcs de fotos, safates de vidre transparent, ampolles de 
vidre... i tot el que se us acudeixi!! Es una tècnica molt fàcil per principiants 
i amb moltes possibilitats per a gent amb experiència.

El primer dia de classe farem les presentacions, parlarem del contingut 
del curs i dels materials (alguns seran compartits i d’altres els ha de portar 
cada alumne).

Horari: 
  16:00 a 17:30h tots el dimarts.
Professora: 
  Paula do Sio
Lloc: 
  C/ Joan Sibèlius, 3
E-mail: 
  avclot@avclot.e.telefonica.net
Telèfon: 
  93 232 46 19

Us esperem!!

Per inscriure’t pots passar per la “soci” de dilluns a divendres de 18h a 21h,  trucar a secretaria al 932324710
 o enviar-nos un correu a: avclot@avclot.e.telefonica.net

Tallers
Comencem  el nou curs e l’1 d’octubre. La Montse i 

la Teresa us faran passar les tardes de dilluns, dimarts 
i dijous molt divertides.

S’ha obert el curs de dibuix i pintura, el professor 
Toni Fernancel estarà tots els dimecres i divendres de 
6h a 8h de la tarda impartint les classes.

Ja s’ha obert la 
inscripció per fer 
classe de Punta de 
coixí. La Professora 
Conxita Moya co-
mençarà  dilluns 5 
d’octubre de 10h a 
13h.

Vine a passar-t’ho 
bé fent manualitats 
amb la Paula, cada di-
marts de 4 a 5,30h de 
la tarda. La inscripció 
és oberta.
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SINERA

Què és SINERA?
És una mutualitat veïnal privada, sense afany de 
lucre i de tipus associatiu, que actua sota els prin-
cipis de la democràcia i la solidaritat.  

La mutualitat va néixer de l’experiència dels grups d’en-
terrament existents en diferents associacions veïnals de 
Catalunya. Aquests grups, de caràcter 
solidari, tenien com objectiu cobrir les 
despeses generades en l’enterrament 
d’un veí o veïna entre tots els membres 
de l’entitat. Sinera es va constituir al no-
vembre de 1994, sota l’impuls dels seus 
fundadors i socis protectors: la Confede-
ració d’Associacions Veïnals de Catalunya 
(CONFAVC), la Federació Comarcal del 
Baix Llobregat, la FAVB (Federació d’As-
sociacions de Veïns de Barcelona) i la FAV 
de l’Hospitalet. Actualment col·laboren a la mutualitat més 
de 140 associacions veïnals de tot Catalunya, i compta amb 
més de 57.000 persones protegides per tot el territori. La 
nostra activitat està marcada pel compromís, la responsa-
bilitat i la participació activa del veïnat vinculat a la gestió 
de les associacions. Pensem que el moviment veïnal s’ha 
de potenciar com a eix fonamental en la vertebració dels 
nostres barris.

Què oferim?

• Servei d’enterrament: Sinera es fa càrrec de les despeses 
que originen la tramitació i organització de l’enterrament 
dels seus associats. Inclou entre d’altres, sarcòfag, cotxe 

fúnebre, 2 cotxes d’acompanyants, 2 co-
rones, 100 recordatoris, lloguer del nínxol 
amb un màxim de 5 anys, sala de vetlla 
i servei d’incineració i repatriació.
• Servei d’assistència jurídica a la 
defunció: Comprèn les despeses que 
originen els tràmits administratius, ju-
dicials o extrajudicials, produïts com 
a conseqüència de la defunció i inclou 
entre d’altres la sol·licitud de certificats 
de defunció, sol·licitud de la pensió de 

viduïtat, subrogació de l’habitatge de lloguer, sol·licitud 
certificat d’actes d’últimes voluntats, declaració d’hereus 
abintestat, tràmits d’acceptació d’herència, pel pagament 
de l’impost de societats i davant el Registre de la propi-
etat. 

Com formar part de Sinera?

Fes-te soci d’una associació de veïns que col·labori amb 
Sinera i beneficia’t dels avantatges de participar en el mo-
viment veïnal. Apropa’t a la teva associació de veïns. 

Visita la web: http://www.sinera.cat

Gestionem serveis basics eficaçment, des de l’economia 
social, demostrant que és possible oferir qualitat a preus 
molt raonables.
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ENTITATS

La coordinadora d’acció social del Clot-Camp de 
l’Arpa, una entitat al servei dels més desfavorits

Hi ha molts reptes, avui i a casa 
nostra, que exigeixen una resposta de 
servei. Buscant aquesta resposta ens 
vam trobar els grups del Clot-Camp de 
l’Arpa que treballem en l’àmbit social. 
D’aquesta iniciativa de coordinació, 
es va posar en marxa la Coordinadora 
d’Acció Social del Clot-Camp de l’Ar-
pa, la qual vetlla per al compliment de 
quatre objectius molt importants:

1. Conèixer les necessitats del 
barri i els grups d’acció social 
que hi treballen.

2. Coordinar les accions socials 
del barri per sumar esforços i 
ser més eficaços.

3. Ser plataforma de denúncia lú-
cida i oberta a l’opinió pública 
i a l’Administració.

4. Cridar a la solidaritat i al vo-
luntariat.

Els que formem part d’aquesta Co-
ordinadora, fins ara, som els grups de 
càritas de les parròquies de Sant Martí 
del Clot, Sant Josep de Calassanç i 
Sant Ignasi, l’Associació “Ayuda Social 
Maná”, la Secció Benèfica de l’Orfeó 
Martinenc i l’Església Evangèlica de 
Betlem. També hi col·laboren altres 
grups com Projecció Sant Pere Claver 
i Adra Clot, així com persones concre-
tes amb voluntat solidària.

Des de la nostra primera trobada, 
l’any 2007, ens estem coneixent i in-
tercanviant informació sobre la tasca 
social que estem duent a terme per 
establir ponts d’intercanvi que facin 
possible la col·laboració mútua, la 
unió d’esforços i, en conseqüència, 
l’oferiment d’un servei més coordinat 
i eficaç envers les persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat o 
exclusió social. És per això que estem 

rebent la valuosa experiència dels 
Serveis Socials i d’una treballadora 
social de Càritas Diocesana, els quals 
ens orienten professionalment, ens 
plantegen necessitats concretes i bus-
quem la manera de trobar solucions 
creatives conjuntes.

Des d’aleshores ençà s’estan obrint 
moltes portes de possibles actuacions. 
La Coordinadora d’Acció Social vol 
créixer juntament amb totes aquelles 
persones i/o grups del barri disposats 
a treballar pels mateixos objectius; 
força persones ens han explicat altres 
projectes que s’estan duent a terme. 
Nosaltres estem oberts a conèixer tots 
aquests projectes, a recolzar-los i a 
buscar, sempre que sigui necessari, 
punts comuns de col·laboració, essent 
conscients que no podrem arribar a tot 
arreu i que haurem d’avançar fent les 
coses ben fetes, sense precipitar-nos, 
però també sense aturar-nos. Per això 
creiem que és important projectar 
les energies en aquells aspectes que 
actualment es troben en una situació 
de més precarietat. Una d’aquestes 
situacions, malauradament descone-
guda per moltes persones, és que ara 
i aquí, cada vegada hi ha més famílies 
que passen gana.

Per sensibilitzar la gent i pal·liar 
una mica aquesta situació, cada juny 
i desembre organitzem campanyes 
de recollida d’aliments a diversos 
supermercats per obtenir aliments 
de primera necessitat. La majoria de 
grups de la Coordinadora repartim 
aliments periòdicament provinents 
del Banc d’Aliments, de les persones 
d’esglésies i parròquies i de les aporta-
cions que es reben a través d’aquestes 
campanyes, però la crisi ha afectat 
un nombre molt elevat de famílies i 
les aportacions no sempre cobreixen 
aquestes necessitats.

Fruit d’aquesta realitat tan concre-

ta, va sorgir la necessitat de coordi-
nar-nos en el repartiment d’aliments, 
encara que això impliqui modificar 
la nostra manera de fer quotidiana. 
Actualment, aquest repartiment s’està 
realitzant en el si dels nostres grups 
amb molta energia i bona voluntat 
per part de tots, però detectem de-
ficiències importants en diversos as-
pectes i estem buscant la manera de 
minimitzar-les. Una de les idees que 
se’ns va acudir, i que mica en mica 
va prenent forma, fou la de crear i 
gestionar un Centre Solidari en el barri 
que atengui les necessitats prioritàries 
de cada moment concret. Així doncs, 
tenint en compte la necessitat actual, 
un centre ens permetria unificar el 
repartiment d’aliments amb tots els 
avantatges que això comporta: estalvi 
considerable dels costos del transport, 
ampliació horària del servei, aprofi-
tament dels excedents frescos dels 
supermercats del barri, simplificació 
de la gestió i de la coordinació amb 
els Serveis Socials, etc. Hem plantejat 
aquesta proposta al regidor Francesc 
Narváez i a la Federació d’Entitats, 
desitgem poder-vos dir ben aviat que 
aquest centre pugui ser una realitat. 

Des d’aquest article, volem convi-
dar-vos a col·laborar amb nosaltres. 
Ho podeu fer adreçant-vos a la nostra 
seu social, la qual, de moment, és 
la parròquia de Sant Martí del Clot. 
També volem donar les gràcies a totes 
aquelles persones i entitats que d’una 
forma o d’una altra ens recolzen i 
sentim a prop, la qual cosa ens ajuda 
a continuar lluitant amb il·lusió per 
servir a qui tenim més a prop i que 
més ho necessita. 

Junta de la Coordinadora d’Acció 
Social del Clot-Camp de l’Arpa
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FOTO ANTIGA
Manel Bachs, recuerdos de la guerra y del refugio  

Manel tenía tres años cuando se 
inicio la Guerra. Recuerda que al-
gunas veces oía los motores de los 
aviones antes que la sirena. Teresa 
la madre de Manel, recogía man-

tas, chocolate, agua y 
bajaba al refugio con 
sus hijos Manel y Er-
nest.  Manel desde su 
casa, veía claramente 
los cañones situados 
en el Carmelo, los vi-
drios de las ventanas 
temblaban cuando 
los cañones dispa-
raban a los barcos 
nacionales que desde 
el puerto bombardea-

ban la ciudad de Barcelona (uno de 
los cañones le llamaban el Avi). Yo 
nací en la calle Mediodía número 17 
del  “Barrio Chino”, la finca durante 
la Guerra fue bombardeada. Las 

primeras veces bajaron al refugio 
acompañados de su padre Claudi, 
hasta que fue reclutado por las 
tropas de la República. Recuerda 
Manel que los niños jugaban y 
corrían por los pasillos del refugio, 
aunque los niños en general no eran 
conscientes de las consecuencias 
de La Guerra: “La gran mayoría 
guarda recuerdos inolvidables”. 
En la finca medianera había una 
fundición (actualmente está la ca-
sa de motos ¿) durante la Guerra 
cayo una bomba que no explotó, a 
continuación de la fábrica de fun-
dición había unas caballerizas que 
de pequeño iba con los amigos a 
coger algarrobas.

Lo que no consiguio la Batalla del Ebro, lo pudo lograr un chivatazo… 

En 1937, el señor Claudi Bachs 
tenía 31 años cuando fue reclutado 
por  milicianos. El diccionario dice 
que “miliciano” es la persona que 
pertenece a la milicia popular. En la 
calle Pere IV (al lado de los burots) 
fue enviado en un camión a Calella 
de la Costa a realizar la instrucción, 
a los tres meses, fue enviado al fren-
te del Ebro, a la sierra de Pandols. 
En  1939, Claudi y sus  compañeros 
encargados de cubrir la retirada de 
las tropas republicanas, presencia-
ron una imagen que jamás olvidaron: 
Centenares de cadáveres cubriendo 
el río Ebro de color rojo. Durante el 
regreso a pie, pasaban por las ma-
sías (la gran mayoría abandonadas) 
a pedir alimento. Claudi llegó a su 
casa de la calle Mallorca, el 24 de 
diciembre de 1939. Recuerda su 
hijo Manel que tenía seis años al 
terminar la Guerra, que no reconoció 
a su padre. Claudi llegó hambriento, 

con llagas, y cubierto de polvo. Manel 
le decía a su madre Teresa en el refugio, 
que su padre regresaría para celebrar 
su cumpleaños. Claudio a diferencia 
de otros compañeros que defendieron 
el gobierno de la República, decidió 
quedarse en su casa de Barcelona. Un 
guardia amigo y vecino le dijo que “si 
llaman a tu casa, salta por el balcón 
a mi casa”. Claudi siempre le estuvo 
agradecido. Cuando finalizó la Guerra, 
Claudi entro a trabajar a la empresa 
textil B.T.A. (blanco tintes y aprestos) 
situada en la calle Bac de Roda (una 
palmera situada en la esquina de las 
calles Bac de Roda- Guipuzcoa sitúa 
la ubicación de la fábrica). Claudio 
trabajaba tres días en la fábrica y tres 
descargando trenes, de patatas, car-
bón, etc. en la estación del ferrocarril 
de La Sagrera. Claudio  provisto de un 
saco iba andando hasta el “forat del 
vent” en Collserola a buscar robellones 
y piñas para el brasero. 

>> Claudio con su nieto Xavi, en la fac-

hada de la finca donde se encontraba  una 

de las entradas exteriores del refugio, al 

fondo, la Torre del Fang.
    

ANTONIO HERRERA

>> Manel con tres años, al fondo, la fábrica B.T.A. y los cam-

pos de La Verneda 
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EL RACÓ DELS VEÏNS

He asistido en el Ayuntamiento de 
Sant Martí al acto de presentación  
de la segunda edición del libro 
de Josep M. Huertas: LA GENT 
I ELS BARRIS DE SANT MARTI, 
edición actualizada y revisada por 
Marc Andreu. Al finalizar el acto, 
he conversado con Marc Andreu al 
que le he mostrado mi protesta por 
el capítulo dedicado al barrio de La 

Verneda (Vía Trajana), donde se recoge un simple artículo 
periodístico de un momento puntual (ver pagina,131) y que 
se repite literalmente en las dos ediciones. Si como dice el 
título, ll libro trata de “la historia de los barrios y de la gente”, 
la opinión que se llevará el ciudadano sobre el barrio, será 
muy negativa. Yo crecí en el barrio de La Verneda (Vía Trajana) 
y me irrita que una barriada con tanta historia únicamente 
sea noticia por algún acontecimiento negativo. El barrio de 
LA VERNEDA (Vía Trajana) fue  el primer  barrio que se 
construyó y precedió al plan urbanístico de la Zona Levante 
Norte del año 1.956, conocido como Polígono Sant Martí. En 
el barrio continúan viviendo muchas familias. Mi barrio me 
recuerda la canción de Joan Manuel Serrat: MI CALLE. Una 
calle cualquiera, en la que conviven catalanes y no catalanes, 
casi todos gente trabajadora. Mi calle. Es gente de todas 
partes, que curra y bebe, que suda y come, y se levanta con 
el primer sol y van al fútbol cada domingo… Las puertas de 
las viviendas siempre estaban abiertas, los vecinos entraban 
y salían sin pedir permiso, en busca de aceite, sal, pan… o 
simplemente a conversar. Las fiestas del barrio se celebraban 
en la calle. Los vecinos bajaban la música y adornábamos 
con guirnaldas y farolillos los patios. Los artistas del barrio 
se reunían en la plazoleta; cantaban, boxeaban… entre los 
artistas del barrio actuaban santitos y su familia bautizados 
artísticamente como “La Familia Traps Española”, el Payo 
Juan Manuel,  Bermúdez que fue campeón de España del pe-
so medio, con su amigo Collado hacía exhibiciones de boxeo; 

¿Cómo era La Verneda? 

“el mago Boni” entretenía a jóvenes y mayores, los Hermanos 
Margaritos, Los Chacales... En 1.961 se construyó el Centro 
Social que fue derribado hace varios años, actualmente hay 
aún un solar. En el Centro Social se celebraban todo tipo de 
actos; cine, teatro, juegos de mesa, concursos, actuaciones 
musicales (el conjunto Los Albas actuaban y ensayaban), 
bodas, banquetes, comuniones...  

FOTOS: que muestran la convivencia entre vecinos, la 
de la izquierda corresponde al 2009.

Antonio Herrera
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