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Un Sant Jordi diferent!

6

Per nosaltres, els catalans i catalanes, el 
dia de Sant Jordi és alguna cosa més que 

una festa bonica: llibres, roses,  amor, cultu-
ra, lluita per la llengua, dracs, jocs florals, 
primavera… I així ho anem transmetent de 
generació en generació. No ens cal tenir-ho 
escrit, no ens cal que ens avisin, forma ja 
part del nostre codi genètic.  Però de vega-
des ja sabeu que les cadenes d‘ADN  tenen 
algunes petites alteracions que fan que l‘es-
pècie humana generi canvis. Aquí, a la foto, 
en tenim uns quants… 

La pluja, el fred, no impedeixen que algu-
nes persones, alguns catalans i catalanes, 
sortim un dissabte al matí, no amb una espa-
sa  però sí amb un megàfon a la mà, o amb 
una pancarta, per denunciar el que ens estan 
prenent, els nostres drets. Aquest dia va ser 
l’Alchemika, el dret a tenir cura de la gent 
gran. Dos dies després, el dret a manifestar-
nos davant del Parlament. Una setmana més 
tard, la denúncia contra les manifestacions 
racistes i xenòfobes... I així, la llista es va 
fent llarga.

Com associació  de veïns i veïnes ja estem 
acostumats a sortir al carrer. Potser algú es 
pot pensar que és divertit mentre s´ho mira 
des de darrere els vidres del balcó. No, no 
és divertit... fa patir, cridar consignes fa pa-
tir, saltar-se “les normes” fa patir... ens han 
ensenyat així! 

Tot i això, fa 40 anys que  sortim al car-
rer i sí que hem aconseguit canviar algunes 
coses, no tantes com ens agradaria, però sí 

algunes. Algunes, de les quals gaudim tots 
els veïns i les veïnes, els que tenim el vici 
de manifestar-nos i els que no.

Lluitar sol és trist, lluitar amb uns quants 
està  bé, però no és suficient. Com que és 
el nostre aniversari, voldríem demanar un 
desig: necessitem que tots vosaltres, totes 
vosaltres, digueu prou, i sortiu al carrer 
igual que ho feu per Sant Jordi. Feu-ho per 
l‘Alchemika, i per tants alchemikes com ens 
vindran en un futur no gaire llunyà. Aquest 
barri s´ho mereix! l

El país. Consuelo Bautista
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Al nostre entendre, les Marxes de la 
Dignitat són exactament això que 

diu el seu nom: unes marxes que tenen 
el seu punt de trobada a Madrid, que 
es van organitzar per primer cop l’any 
passat i que hem repetit aquest any en 
la mateixa data per tal de fer palès el 
nostre cabreig davant d’una situació 
política i social que s’està fent cada 
vegada més insuportable per al poble, 
per al 99% de la gent, mentre que les 
elits que ens governen, els banquers, les 
grans empreses, tenen cada vegada més 
guanys. Es fan per dir-los, a tots plegats, 
que no estem disposats, ni ho estarem 
mai, a cedir davant d’aquest desgavell, 
a perdre les nostres ganes i il·lusions 
d’aconseguir la societat que volem, per 
dir-los que mai ens trauran la nostra 
dignitat.  

A les Marxes de la Dignitat hi conflu-
eixen moltes sensibilitats diferents (és 
quelcom així com una Torre de Babel), 
on tothom aporta el millor de si ma-
teix perquè tot funcioni, per aconseguir 
l’objectiu comú de portar una gran pro-
testa cívica al carrer. Un té la impressió 
de retrobar-se amb la seva infantesa, 
amb les seves realitats d’ara y amb els 
seus somnis de llavors. Es pot dir que 

Què són i què pretenen les 
Marxes de la Dignitat?

és una sensació estranya. Per una banda, 
la crua realitat del món  en què vivim, 
competitiu, egoista, individualista, on 

el que importa és el que tens, en què 
les persones no compten i l’únic que 
importa és aconseguir guanys. Per una 
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altra, et trobes immers en un corrent de 
solidaritat que t’arrossega, que et porta 
a ser mes humà, a treballar en equip. Un 
corrent de solidaritat que fa que, per un 
dia o dos, el món en general sembli molt 
millor del que en realitat és. 

Les Marxes de la Digitat haurien de 
significar, independentment d’on es fa-

cin i com es facin, la llavor d’un futur 
de verdadera democràcia, d’igualtat i 
de justícia social que tracten de robar-
nos i que sota cap concepte hauríem de 
deixar que ho fessin. Perquè no hem 
de tornar a caure en el mateix error de 
pensar que votant ja ho tenim tot fet. 
Nosaltres som en part responsables del 

que ens passa, i si volem que no torni a 
passar hem de lluitar i donar arguments 
sobretot als joves perquè prenguin el re-
lleu, perquè lluitin sense descans. Hem 
de posar la llavor perquè això sigui pos-
sible, i ens sembla que la foto amb la 
gent jove és prou eloqüent: la llavor ja 
està sembrada. l
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Més que mai, manen els diners    

Ja fa molts anys que a Barcelona es practica 
el que en diuen “la col·laboració público-

privada”, venent-ho com una col·laboració que 
afavoreix l’interès general. Va començar amb 
governs municipals anteriors i, fins a cert punt i 
en alguns casos, es podria acceptar si hi hagués 
plena transparència, prioritat real dels interes-
sos públics (no els dels governants) i si es fes 
amb consens i control social. Però quasi mai ha 
estat així i en aquests últims quatre anys encara 
menys. S’ha comprovat, i s’està comprovant, que 
en aquest mandat l’Ajuntament ha fet moltes 
polítiques que afavoreixen molt més els inte-
ressos privats d’uns quants que no pas els inte-
ressos socials dels ciutadans. Exemples? Els que 
vulgueu, però tenim poc espai i parlarem dels 
que ens semblen més negatius o destacables.

Afavorint tot el que és privat  
Per una banda, l’Ajuntament ha estat còmplice 
de les retallades i privatitzacions del “govern 
dels millors” neoliberals en temes de drets soci-
als bàsics, com la sanitat o l’accés a l’aigua. En el 
tema de sanitat ha consentit, o ha col·laborat en 
les barrabassades del Sr. Boi Ruiz per afavorir les 
empreses sanitàries multinacionals (Capio-IDC 
“xuclant” del Clínic, per exemple) o a grups po-
derosos d’aquí (Fundació Privada de Sant Pau), 
o s’ha abstingut davant el perill de privatització 
total de l’Hospital Dos de Maig. En lloc de posi-
cionar-se en la defensa de la sanitat pública dels 
barcelonins, el Sr. Trias prefereix ser “liberal” i 
“deixar fer” als inversors sanitaris i als que els ser-
veixen. Una cosa molt semblant ha passat amb 
l’aigua: “els millors” han privatitzat l’aigua i Acci-
ona i Agbar faran un bon negoci, que pagarem 
els usuaris amb preus superiors i amb més im-
postos. A sobre, ho tramiten malament i encara 
el tema ens pot sortir uns centenars de milions 
més car si la Generalitat ha de pagar indemnit-
zacions. Per una cosa i per l’altra, “n’hi ha per ma-
tar-los” (políticament, s’entén), als “millors” i al Sr. 
Trias, que ho consent.  

El negoci de la ciutat aparador 
En el tema de la massificació turística (que pro-
mouen grups hoteleres, però també especula-
dors) ja estàvem malament, sobretot al centre 
de la ciutat, però ara estem pitjor i sembla que 
ens volen portar a una subordinació general de 
la ciutat als grans promotors turístics. La Barce-
loneta està fatal, Sagrada Família empitjora, a 
Gràcia hi volen fer (amb una carambola urbanís-
tica) un gratacel hoteler promogut per un fons 
especulatiu i més hotels mitjans, el pla d’usos 
de Ciutat Vella encara permet més hotels,... Tot 
plegat és un disbarat al servei dels que es “for-
ren” amb la bombolla turística que, quan peti, 
pretendran que paguem els de sempre. I tot 
això amb la implicació directa de l’Ajuntament. 
Això no pot seguir més així. No estem contra 
el turisme, en volem, pot ser positiu si es posa 
al servei dels ciutadans, però no podem seguir 
posant la ciutat al servei dels interessos d’uns 

Balanç de mandat de ciutat

quants poderosos. El mateix en el tema comer-
cial: l’Ajuntament, de vegades fa algunes actua-
cions a favor del petit comerç, però moltes altres 
vegades sembla que treballi per als grans pro-
pietaris i els especuladors internacionals, tant 
pel que fa a les inversions al centre (obres a la 
seva mida a passeig de Gràcia, Diagonal,...) com 
aprovant ampliacions de centres comercials (La 
Maquinista, Glòries,...). És casualitat o és interès 
general que moltes obres importants s’hagin fet 
en “zones bones” des del punt de vista turístic, 
comercial o social?

I hi ha també altres temes molt greus per a 
la ciutat que no es veuen tant ( la privatització 
del Port Vell per fer-lo “de luxe”, el port esportiu 
de la nova bocana,...) però que van en la línia 
de fer el que interessa als inversors privats i, a 
canvi, fer “alguna coseta” pública que serveixi 
de justificant. Així, de mica en mica, Barcelona 
no solament estarà en mans dels de sempre, 
sinó que tindrem poca Barcelona de tots i molta 
Barcelona d’uns quants. Hem d’evitar una cosa 
i l’altre.

I de l´habitatge social, què en sabem? 
En temes d’habitatge, el balanç també és molt 
negatiu. No solament no han fet el parc públic 
d’habitatge de lloguer que van prometre, sinó 
que, amb l’excusa d’aconseguir 100 milions per 
fer (algun dia d’algun any) habitatges públics, 
han privatitzat els 26 aparcaments municipals 
més rendibles del centre. L’empresa Saba deu 
estar molt contenta, els que voldríem una mo-
bilitat més sostenible a la ciutat estem de dol 
(però no resignats). Parlant de temes d’habi-
tatges, hem de dir que els 20 desnonaments al 
dia que es fan de mitjana a Barcelona són del 
tot inacceptables i l’Ajuntament no hi fa gaire 
cosa més que els tràmits obligats en situacions 
d’emergència social, però realment no ha fet el 
que caldria: pressionar fortament els bancs per-
què posin els seus pisos en lloguer social, acon-
seguir que els pisos de bancs i caixes que han 
estat rescatats passin a ser públics, promoure 
de debò l’habitatge públic, etc. Excusa: falta de 
competències. Motiu: falta de voluntat política.

La desigualtat, reina de Barcelona 
No és casualitat tampoc que en aquests dar-
rers anys la desigualtat entre barris hagi crescut 
notablement. No és un tema només municipal, 
sinó de les polítiques neoliberals generals, però 
les polítiques municipals han fet poc per contra-
restar-les. S’han augmentat les partides d’ajuts 
socials, de beques menjador, etc., i així s’està 
evitant que la gana i la crispació social s’hagin 
estès per la ciutat (tot i que és ben real en alguns 
llocs), però no hi ha hagut un enfoc polític per 
evitar la pobresa ni per disminuir les desigual-
tats, i es podria haver fet ja que l’Ajuntament ha 
tingut superàvit els últims anys, entre d’altres 
coses perquè els impostos als ciutadans seguei-
xen ben alts (les empreses ja són una altra cosa).

Hi ha altres temes que també valorem nega-
tivament: la inacció davant la contaminació (hi 
té alguna cosa a veure el lobby automobilístic?), 
l’autoritarisme (actuacions repressives desme-
surades, el “tirar pel dret” a Can Vies, etc.), seguir 
amb el projecte insostenible de les “olimpíades 
blanques”, però no tenim més espai. 

Algun brot d’esperança...
Tot va malament? No, és clar que no, però hem 
de dir que si abans ja creiem que Barcelona 
no anava en la bona direcció, ara hi va encara 
menys. Alguns serveis estan igual o fins i tot han 
millorat (teleassistència, per exemple). S’han fet 
algunes millores concretes, que valorem positi-
vament. Alguna vegada s’ha rectificat una mica 
davant la protesta ciutadana (no augment de 
la T10, Glòries,...) i en general encara Barcelona 
és Barcelona, però si deixem que segueixin per 
aquest camí, d’aquí a uns quants anys pot ser 
una ciutat mercantilitzada, deshumanitzada, 
governada directament des de les torres negres 
(alguns, a les torres de la Caixa  les anomenen  
Mordor o torres negres), potser amb un bon PIB 
(o potser no), però amb gran part de la gent a 
la precarietat social, econòmica i mediambien-
tal. Governi qui governi, en els propers anys no 
podem seguir així. Depèn de nosaltres, del que 
diem, del que votem, però sobretot del que fem 
o no fem. l
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A nivell de barri: un balanç regular, però tot 
massa tard i amb la gran taca d’Alchemika.

Aquest balanç ja no es fixarà tant en les polí-
tiques generals seguides, sinó en el que s’ha fet 
i el que no s’ha fet i en la gestió dels assumptes 
del barri i del Districte. No tenim espai per a ser 
molt exhaustius i per això exposem només els 
assumptes més destacats.

S’han complert poques de les reivindicaci-
ons prioritàries
Si volem veure fins a quin punt han complert 
o no, ho podem fer agafant diverses referèn-
cies. En farem servir tres, que creiem que són 
les més representatives. Si comparem el que 
s’ha fet amb les set prioritats que va marcar 
l’AVV l’any 2011 podem dir que només una s’ha 
complert del tot (Casal d’avis Casanelles), tres 
no (obertura Concili de Trento, equipaments 
Glòries, zona Torre del Fang) i tres a mitges 
(equipaments Alchemika, Trinxant-Meridiana, 
biblioteca dins del Clot). Si agafem com a base 
les vint-i-una referències relacionades amb el 
Clot-Camp de l’Arpa que hi havia en el progra-
ma de CiU del 2011 (Butlletí 237, de juliol de 
2011), ens surt que tres s’han complert, tretze 
no i cinc a mitges. El balanç ja és, lògicament, 
millor si agafem com a referència els punts 
concrets inclosos en el Pla d’Acció Municipal, 
ja que aquest ja va ser fet per l’actual govern 
municipal i aprovat amb el mandat molt avan-
çat (setembre 2012): de tretze punts, set s’han 
complert, quatre no i un a mitges. Cadascú s’ho 
pot mirar amb la referència que vulgui, però 
nosaltres creiem que s’ha de fer en base a allò 
que el barri reivindicava i  en aquest sentit el 
resultat és molt poc satisfactori.

A última hora i a corre-cuita
El govern municipal va estar dos anys “mare-
jant la perdiu” amb l’excusa de no tenir majoria 

Balanç de mandat a nivell de barri

(cosa que en gran part era responsabilitat seva 
solucionar) i els temes s’anaven posposant. En 
algun tema es va anar avançant (projectes del 
Casal Parc del Clot, de la zona verda Trinxant-
Meridiana, d’algun dels carrers a remode-
lar), però no es va posar a executar-les fins al 
principi del 2014, i per això alguns temes més 
complexos (les dues fases de la zona verda de 
Trinxant-Meridiana, carrer Ripollès) s’han allar-
gat i encara no estan acabats. 

El que trobem inacceptable és que, tenint 
tant de temps per fer-ho, no hi hagi hagut una 
participació com cal en algunes obres fetes 
massa cap al final (remodelació de la Plaça He-
roïnes de Girona, “millora” de la Rambleta del 
Clot, etc.), perquè s’han gastat uns recursos 
importants d’una manera que si s’hagués fet 
de forma participativa segur que s’haguessin 
aconseguit millors resultats.

També és qüestionable que a última hora 
s’estiguin fent millores de carrer a corre-cuita 

(c/ Joan I, c/ Sibèlius, c/ Clot, etc.) perquè, a 
banda que sigui una actuació electoralista, 
el fet de fer-ho a corre-cuita no està clar que 
garantitzi bons resultats. “Millor tard que mai”, 
però només si es fa ben fet.

Actuacions del Districte que no trobem ac-
ceptables
Per una banda, ens va decebre molt la postura 
inicial respecte a l’obertura del Casal Tramunta-
na (d’ideologia feixista). Ens va indignar igual o 
més que el Districte no es posicionés en contra 
del disbarat que va fer l’Ajuntament de dema-
nar anys de presó, entre 5 i 7, a dos joves del 
barri per fets que després es va demostrar que 
no eren certs (suposades violències en la vaga 
general contra la reforma laboral o en els alda-
rulls al voltant de Can Vies) i que en cap cas me-
reixien una repressió tant brutal. Tampoc no és 
acceptable per a nosaltres la postura que van 
adoptar respecte a la desmesurada repressió 
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que hi va haver en l’injust desnonament de la 
Verónica i l’Eliseo, al carrer Andrade, l’any 2011. 
És veritat que el tracte del regidor Sr. Eduard 
Freixedes no és prepotent (com de vegades 
ens trobem en alguns polítics), però això no vol 
dir que li perdonem aquests fets que conside-
rem greus.

Un Districte amb poc nivell i que s’ho ha 
cregut poc
Com veieu, el nostre balanç és agredolç: s’han 
fet coses, però no algunes de les més priorità-
ries per al barri. Però una cosa que volem co-
mentar per acabar és que, en general, hem vist 
un Regidor i un Districte que s’han cregut poc 
el seu paper de defensors dels barris del Dis-
tricte i de la descentralització, i que han exer-
cit sobretot com a delegats de l’Alcalde i han 
defensat el punt de vista de les “àrees centrals”. 
Més d’una vegada (projecte de zona verda de 
Meridiana-Trinxant, etc.) hem trobat a faltar 
una implicació més gran del Regidor, que ha-
gués pogut millorar les coses.

Esperem, reivindiquem, volem que el nou 
Districte sigui escollit directament per la gent, 
que tingui més força, més implicació i més nivell 
polític, i que defensi una descentralització més 
real. Cal un canvi clar en aquest sentit i en una 
direcció molt més social i de democràcia real. l 

Balanç de mandat a nivell de barri

Dimarts 5 de maig a les 7 de la tarda al nostre local

DEBAT ELECTORAL 

 Que proposen fer els partits al barri en el proper mandat ? Us convidem 

a venir a aquest acte amb la presència de les principals candidatures a les 

eleccions municipals. Els hem demanat que ens vinguin a parlar sobre les 

prioritats plantejades des del barri i a que responguin a les preguntes dels 

assistents. Si voleu saber quines propostes concretes fan pels temes que 

ens afecten més directament no podeu faltar a aquest acte. Us hi esperem.
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El passat dia 13 de març, el Tribunal 
Constitucional, un tribunal polític i 

al servei del partit del govern, va dictar 
la sentència tan esperada per milers de 
pensionistes que havien reclamat contra 
la congelació de la seva pensió l’any 
2012. Els partits polítics que havien 
presentat recurs fa dos anys no n’han 
dit res, ni tan sols han mostrat la seva 
disconformitat amb una sentència com 
aquesta, que acaba d’una tacada amb la 
irretroactivitat, tal com s’expressa en 
l’article 9.3 de la Constitució, admesa 
fins ara en moltes sentències dels Tribu-
nals Superiors referents a aquest tema. 

Però és que, a més a més, les lleis es-
panyoles, inclosa la Constitució, estan 

El debate sobre la sanidad pública 
emitido por TV3 el jueves 5 de 

Marzo, pese a todas las críticas reci-
bidas, tuvo una gran virtud: en apenas 
hora y media mostró con toda su crude-
za los problemas que acechan al siste-
ma. Las que siguen son siete lecciones 
que pueden sacarse del programa:
1) La autocomplacencia. Los respon-

sables sanitarios llevan décadas ins-
talados en la autocomplacencia. Se 
aplauden y se felicitan por un modelo 
de cuyo futuro dependen. Lo hacen 
sin rubor y en directo ante los ojos de 
quienes sufren listas de espera eternas, 
pasillos abarrotados y recortes en su 
salario. El lema, sin aportar un solo 
dato, es que “Cataluña tiene la me-
jor sanidad de Europa” y el que no lo 
entienda debe ser un demagogo o un 
ignorante. 

2) La ‘sociovergencia’. Boi Ruiz y Ma-
rina Geli bromean y se guiñan el ojo. 
Han sido los consejeros de Salud de 
los últimos 12 años, uno por CiU y la 
otra por el PSC. Dos partidos llamados 
(hasta ahora) a relevarse en el poder 
y, por tanto, a marcarse en una feroz 

Les pensions en perill

Las lecciones de un debate

sotmeses als convenis internacionals 
assumits per l’Estat, així com a la Carta 
Social Europea, comunitat de la qual és 
un estat membre i que impedeix legislar 
d’aquesta forma.

Per què cap partit polític, cap sindicat, 
diu res, si van ser els que van interposar 
el recurs? És per això que no ens can-
sarem de dir: si tot això està passant, si 
ningú diu res sobre el Sistema Públic de 
Pensions, si als pensionistes ens estan 
reduint les nostres expectatives de vida 
digna i als més joves les d’arribar a co-
brar pensions algun dia, si en tres anys 
s’han menjat el 40% del fons de reserva, 
a què esperem per formar un moviment 
que provoqui un veritable tsunami, per 

un tema tan important com aquest? No-
saltres cada dia ho tenim més clar, o 
lluiten per les pensions d’ara i de demà, 
o als més dèbils, una vegada més, ens 
trauran un dels mitjans més importants 
per poder sobreviure dignament, con es-
tan fent amb altres serveis. l 

oposición. Pero alardean de haber 
hecho justo lo contrario. 

3) El Colegio de Médicos al rescate. Boi 
Ruiz balbucea en un plató sin casi vo-
ces críticas. Pero ahí está el presidente 
del Colegio de Médicos, Jaume Padrós 
—exdiputado de CiU— para echarle 
un cable. La anécdota muestra el papel 
de una institución convertida en mu-
leta del poder mientras hace crecer su 
holding empresarial (Sicav incluidas). 
Las comparaciones son odiosas, pero 
en Madrid fueron los médicos quienes 
frenaron las privatizaciones del PP.

4) Enfermeras excluidas. El papel cla-
ve de la enfermería (y los auxiliares) 
en la sanidad tuvo escasa presencia en 
el debate y sufrió un feo truco televi-
sivo: una declaración grabada que fue 
despachada, sin derecho a réplica, por 
un displicente Boi Ruiz. La intervenci-
ón de la (subvencionada) representan-
te de los usuarios fue tan irrelevante 
como su papel en defensa de los pa-
cientes en tiempos de recortes.

5) La corrupción. Sería un error de-
cir que la corrupción es el primer 
problema de la sanidad. Pero haberla 

ignorado agranda la sospecha de que 
tras las puertas giratorias se esconden 
armarios llenos de cadáveres. Dos de 
los tres últimos directores del CatSalut 
están cerca de ser juzgados por graves 
delitos. A Carles Manté lo nombró 
Marina Geli. A Josep Prat lo recupe-
ró Boi Ruiz para trocear el ICS. Sin 
oposición tampoco hay exigencia de 
responsabilidades.

6) El escenario. Montar hoy un debate 
sobre la sanidad solo con poderes es-
tablecidos y sin apenas voces críticas 
revela muchas cosas. No se ha conse-
guido imponer el mensaje hegemónico 
sin tejer durante años una vasta red de 
complicidades. 

7) El fin de los eufemismos. Desde des-
pachos y escuelas de negocios, los di-
rigentes del sistema han escrito un re-
lato trufado de eufemismos. Hasta que 
pacientes y trabajadores han comenza-
do a sufrir sus efectos. La sanidad ya 
no será más la balsa de aceite que fue. 
Asociaciones y entidades hacen bullir 
la calle y los centros de trabajo. l

Font:Resum extret de El País 
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Pl. de les Glòries:
-  Dissabte 25 d’abril, a les 12, recorregut reivindicatiu
-  Dimecres 29 d’abril, 8è aniversari del CxG i debat 

amb els partits

En aquest mandat hi ha hagut (per fi!) avenços impor-
tants en el compliment del Compromís per Glòries-2007 

(CxG): l’enderroc del tortell viari, l’adjudicació del projecte 
de parc a Canòpia Urbana, la urbanització provisional de la 
zona i, fa pocs dies, el començament de la primera fase dels 
túnels (la que es fa en el centre de la plaça) al Centre Cívic 
Farinera del Clot. 

No ha estat gens fàcil 
Han estat passos decisius per fer possible el compliment del 
CxG en els propers anys, però no ha estat gens fàcil. Els dos 
primers anys, les AAVV ens vàrem haver de centrar a frenar 
les “noves idees” del nou equip de govern (de CiU, en mino-
ria), que anaven en contra de l’acordat el 2007, com per exem-
ple edificar a la banda de Consell de Cent, que ha de ser parc. 
Ho vàrem aconseguir bastant bé, i també que els grans temes 
(enderroc, parc, etc.) es fessin amb un consens important mal-
grat els dubtes i les temptacions oportunistes d’alguns.

Ara, lògicament, l’equip de govern vol capitalitzar el que s’ha 
fet i el que s’està fent, però s’ha de recordar com han anat les 
coses per tenir clar que és fonamental el paper de les AAVV, i 
que, també a partir d’ara, és imprescindible que comptin amb 
el suport actiu de tots els que volen el compliment del CxG, 
sobretot en els aspectes socials, mediambientals i de mobilitat.

Us esperem al recorregut reivindicatiu “del que no s’ha fet 
i del que s’ha de fer”
Us convidem, a tots els interessats en el futur de les Glòries Ca-
talanes, a venir el dissabte 25, a les 12, a La Farinera, i les AAVV 

us portarem a fer un recorregut per la zona, en el qual us anirem 
explicant tot el que no s’ha fet (que és molt: equipaments de bar-
ri, habitatge social, millores de transport públic, contaminacions, 
etc.) i els nous perills que ens vénen a sobre: nous endarreriments, 
turistització, trencament del consens, especulació, etc. En aquest 
sentit, cal informar que les AAVV de moment hem parat les “ide-
es” de fer-hi un aparcament subterrani de busos turístics o de pos-
posar les obres dels túnels, però tots haurem d’estar a l’aguait, 
units i ferms per aconseguir el compliment total del CxG en els 
aspectes socials en el següent mandat.

El dia 29, les candidatures explicaran les seves propostes
El dimecres 29 d’abril aprofitarem l’acte del 8è aniversari del 
CxG, en què farem un balanç global de la situació, per es-
coltar directament dels partits les seves propostes en relació 
amb l’acordat l’any 2007. L’acordat en el CxG té tants as-
pectes i concrecions que serà important escoltar a cada partit/
candidatura per veure en què posen l’èmfasi, què prioritzen 
pressupostàriament i temporalment, etc. També el públic els 
podrà fer preguntes. Creiem que pot ser molt interessant, no 
us ho perdeu. l

Alguns en van dubtar, però l’enderroc es va fer i ara s’han començat els túnels
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Les idees no viuen sense organització (Gramsci)

L’Associació de Veïns i Veïnes del 
Clot-Camp de L’Arpa posa en 

funcionament aquest grup de debat (El 
bullidor de la soci), que pretén posar 
damunt la taula tot allò que pugui ser 
considerat interessant per part dels 
participants, amb la finalitat de donar 
arguments i idees que poden anar des 
de temes de barri, per millorar el nostre 
barri i el nostre entorn diari, a temes 
sobre el model de societat en què vi-
vim.

Aquest grup es guiarà pel següent re-
glament intern de funcionament:
1) Aquest grup de debat està obert a 

tothom que hi vulgui participar, sense 
cap mena de discriminació, socis i no 
socis de l’AV.

2) El grup es reunirà els primers di-
lluns de mes, de 19.00 a 21.00 hores. 
Si el primer dilluns és festa, la reunió 
es traslladarà de forma automàtica al 

dilluns següent. Per cada reunió, els 
assistentes hauran d’abonar 5 euros si 
no són socis de l’AV i 2 euros si en 
són, per a despeses de material i de 
manteniment del local. Les reunions 
començaran i acabaran puntualment.

3) A cada reunió que es faci, es propo-
saran tres temes per al debat del dia 
següent i sempre s’escollirà el més 
votat o el que obtingui més consens. 
Si un tema no queda prou ben deba-
tut, es podrà continuar debatent el di-
lluns del mes següent. 

4) Qualsevol cost econòmic que tingui 
el grup, com ara fotocòpies, docu-
ments, llibres..., serà coberta a parts 
iguals pels membres del grup quan 
els 5 o 2 euros d’aportació no arribin 
per a tot allò que faci falta.

5) De cada reunió se’n farà un resum 
amb les conclusions, que es podrà ce-
dir a la AV o a qualsevol organització 
social a la qual pugui ser útil i ho de-

mani, i sempre que el grup de debat ho 
decideixi, per votació o per consens.  

6) La pertinença al grup és totalment 
lliure, i cada participant en pot entrar 
i sortir quan vulgui.

7) La participació i pertinença al grup, 
així con els seus treballs o estudis, es 
faran sempre de forma altruista.  

8) L’objectiu principal del grup és do-
tar-nos d’idees i propostes, així com 
de la manera de portar-les a terme de 
forma organitzada.

Com a primer tema per al dilluns 
4 de maig  es proposa: la desigual-
tat salarial entre homes i dones. l
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Divendres 8 de maig, 
a les 6 de la tarda

MANIFESTACIÓ PER:
- Exigir l’obertura de la residència-

centre de dia d’Alchemika aquesta 
tardor.

- Exigir garanties per escrit que no 
es privatitzarà. 

Hi hem de ser tots i totes! Les ne-
cessitats de la gent gran en pitjor 

situació ens ho exigeixen.

Malgrat la pluja, unes 130 persones 
van començar la primera manifestació 
per exigir que s’obri la residència-centre 
de dia per a gent gran d’Alchemika, que 
es va fer el passat 14 de març. En vam 
acabar al Districte menys de la meitat 
perquè ens va caure a sobre un fort xà-
fec, però l’avís ja estava donat: no pa-
rarem de reivindicar que s’obri aques-
ta tardor. El barri no perdonaria nous 
endarreriments ni noves mentides. Ara 
tothom sap que obrir-la només és una 
decisió política i si no es pren ara, abans 
de les eleccions municipals, serà molt 
mala senyal. Ara ho comentem. Volem 

agrair l’assistència al centenar llarg de 
veïns i veïnes que “es van mullar” pels 
drets socials de la gent gran, i també la 
de membres de la Favb, de l’AVV de 
Prosperitat i de grups polítics de l’opo-
sició (ICV-EUA-Guanyem, ERC, PSC, 
CUP), dels quals esperem també una 
postura ferma i ràpida a tots nivells per 
ajudar a fer que s’aprovi d’una vegada 
l’obertura de la esidència i centre de dia 
durant aquesta tardor.

El mobiliari estarà col·locat a l’estiu.
Per demostrar que fan alguna cosa, el 
Departament de Benestar Social de la 
Generalitat ens va enviar l’anunci de li-
citació per moblar la residència (l’únic 
que falta, a banda d’aprovar la gestió i 
obertura de l’equipament). Sí, bé, “mi-
llor tard que mai”, però ara ja només ens 
val la realitat de posar una data d’ober-
tura, que s’acordi consensuadament qui 
en farà la gestió (de forma pública i par-
ticipada) i que, d’una vegada, l’edifici 
s’ompli de gent gran que necessita im-
periosament aquests serveis degut a la 
seva greu situació física i social.

L’anunci oficial és del 18 de febrer i 
els terminis que dóna porten a la con-
clusió que el mobiliari haurà d’estar al 
seu lloc a l’estiu: a l’abril s’adjudicarà 

a una empresa i després tenen 42 dies 
per deixar-ho enllestit. Hi ha cert marge 
per fer tots els tràmits, però estem con-
vençuts (hem demanat la informació 
per contrastar, però no ens l’han donat) 
que, si volen, a l’agost pot estar tot aca-
bat i ben acabat. Tampoc hem rebut, de 
moment, resposta a la petició de poder 
participar en el plec de condicions per 
a la gestió per assegurar-nos que no es 
privatitzarà i que serà participativa i 
transparent.

Per què, per què no l’obren ja? (una 
pregunta que inquieta cada vegada 
més i més a la gent)
A la comissió de veïns va sortir i es va 
estendre una greu sospita: si es veu cla-
rament que es pot obrir a la tardor i si 
hi ha eleccions catalanes el 27-S, per 
què el govern de CiU no “s’apunta el 
tanto” (que saben que podrien rendibi-
litzar molt políticament) de fer-ho ja, 
concretant-ho i aprovant-ho tot perquè 
ningú pugui dubtar que a la tardor (al-
gun dia d’octubre o novembre) estarà 
oberta? Per què prefereixen quedar 
com uns incomplidors i confiar que la 
gent hi torni a caure i segueixi creient-
se les seves noves promeses? De fet, 
això ja no és gens clar que pugui pas-
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sar perquè la gent ja confia molt poc 
en promeses. No seria millor obrir-la 
i així ningú podria dubtar? Problemes 
econòmics? Ara ja ningú es pot creure 
això, ja que tot està pràcticament aca-
bat i de marge econòmic per obrir-la 
n’hi ha. Ja s’ha vist que si els interessa 
fan “pressupostos imaginatius” i s’in-
venten centenars de milions d’euros, i 
la residència i el centre de dia només 
representaria uns 0,3 o 0,5 milions. Per 
què, per què? Doncs hi ha cada vegada 
més gent que sospita que el que volen 
és fer les eleccions, i prometre obrir-la 
al principi del 2016 i desprès privatit-
zar-la. “Que fort! No s’hi atreviran!”, 
diuen alguns, però la majoria recorda 
que aquests “millors” s’estan atrevint 
a privatitzar ambulatoris i cedir-los 
per gestionar a empreses de neteja!, 
que s’atreveixen a tramitat la privatit-
zació de la sanitat de Lleida en contra 
de l’acordat al Parlament!, que fan tot 
tipus de muntatges per privatitzar l’ai-
gua de gran part de Catalunya en contra 
d’organismes oficials de la Generalitat. 
I no seran capaços de privatitzar una  
residència  quan és un magnífic negoci 
per a moltes empreses privades (on se-
gur que hi tenen coneguts)? Hi ha qui 
els en creu capaços i qui no, però, en 
tot cas, no ens la juguem! El que està 
en joc és si la gent gran més desvalgu-
da ha de ser atesa per una entitat sense 
ànim de lucre que doni un bon servei 
i estigui controlada socialment o, al 
contrari, sigui atesa per una empresa 
(podria ser la de neteja Eulen, que “els 
millors” coneixen bé) que el que vul-
gui sigui rendibilitzar les instal·lacions 
pagades amb els impostos de tots, ex-
plotar a un personal precari i atendre 

els usuaris en funció dels diners que 
quedin després de cobrar els seus bons 
dividends i sous d’executius. 

Si el Sr. Mas no ho jura públicament, 
tots a la manifestació!
Qui es cregui els “millors”, si aconse-
gueix fer jurar públicament i per escrit 
al Sr. Mas que l’obrirà al gener i que 
serà de gestió publica, doncs que no 
vingui a la manifestació. Però tots els 
altres hauríeu de venir si és que de veri-
tat us preocupa el tracte a la gent gran, 

i també els serveis públics, la corrupció 
i el que es fa amb els diners de tots els 
contribuents que paguem.

Un ocellet ens ha dit que el 8 de 
maig, a les 18 h, la manifestació sor-
tirà del carrer Pare Claret-Guinardó, 
(davant l’edifici de la residència) i 
acabarà a les 19h al Districte. No 
plourà ni nevarà, però sigui com si-
gui: US HI ESPEREM!  NO ENS FA-
LLEU! Ho pagaríem tots, sobretot la 
gent gran. Si no ens mobilitzem, són 
capaços de privatitzar-la. l

El país. Consuelo Bautista
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El passat 13 de març va tenir lloc 
l’Assemblea anual de l´Associació 

de veïns i veïnes de Clot- Camp de 
l’Arpa. 

Aquest Assemblea va ser una mica 
diferent de les altres, ja que coincidia 
amb el 40è aniversari  de l´Associació 
i per això a més vàrem organitzar una 
jornada de portes obertes i un sopar co-
munitari. 

En la part de l’Assemblea es va fer un 
repàs de les activitats que s´han dut a 
terme durant l’any: xerrades, participa-
ció en actes des de les diferents comis-
sions (sanitat, pensions, stop pujades, 
temes urbanístics, medi ambient…). 
També es van presentar i aprovar el ba-
lanç econòmic de l‘any passat i el pres-
supost previst per a aquest. 

Tanmateix, vàrem debatre conjunta-
ment amb els socis i sòcies assistents la 
proposta de reivindicacions que des de 
la junta s´ha formulat per presentar als 
diferents partits polítics en un moment 
cabdal com és ara el de les eleccions 
municipals. Aquestes reivindicacions les 
vàrem publicar en l´anterior Butlletí per 
tal que tothom pogués assabentar-se’n i 
dir-hi la seva.

Va ser un debat interessant, varen sortir 
temes i preocupacions importants, com 
el turisme i l’impacte negatiu que podria 
tenir en el barri, tal com està passant en 
d’altres; la necessitat de fer nostra la pla-
ça de les Glòries i no deixar-la en mans 
de l‘especulació; la manca d’adequació 

de moltes escoles per fer front a la con-
taminació acústica i tèrmica;… reivindi-
cacions que  “reatrapem” i incorporem 
a  la llarga llista ja existent… i és llarga 
no perquè ens agradi escriure molt, sinó 
perquè arrosseguem tants temes de legis-
latura en legislatura i sembla que no pas-
si res… i és bastant vergonyós! Hi ha qui 
diu que si demanem molt, aconseguirem 
una miqueta, o sigui que si demanem 
poc, no aconseguirem res! Potser això 
és el que volen els senyors que manen, 
però nosaltres som molt cabuts i cabudes 
i continuarem donant la llauna tant com 
puguem, és la nostra obligació i el nostre 
dret, sigui quin sigui el color del govern 
que tinguem.

En l’espai de portes obertes, vàrem de-
manar el parer sobre quines activitats, 
quins temes hauria de tocar l’Associa-
ció per tal que el veïnat se la sentís més 
seva. Mentre anàvem fent el pica-pica, 
déu ni do la de coses que varen sortir, 

aviat les treballarem a la junta per veure 
si som capaços d’entomar-les. Cal dir 
que vàrem comptar amb la presència de 
sòcies i socis molt antics, i va ser molt 
interessant escoltar com fa vint anys a 
l’Associació eren més de seixanta per-
sones les que impulsaven les activitats, 
mentre que ara  som prop d´una vintena 
els més activistes, i els més antics se’n 
feien creus de com podíem estar en tot. 
Vàrem tornar a recordar la importància 
i la necessitat d’implicar-se en temes 
que ens afecten de molt a prop, i que 
si no ens belluguem nosaltres, a l’Ad-
ministració ja els està bé per als seus 
interessos. 

I finalment vàrem acabar amb un so-
par on no hi va faltar de res, cadascun 
de nosaltres va portar alguna cosa per 
menjar o beure, i va ser realment emotiu 
recordar en cada brindis aquelles perso-
nes que ja ens han deixat i que havien 
fet tant per l’Associació. l

Repàs de l’assemblea de socis i sòcies
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Com sabeu, l’AVV va proposar que 
el solar municipal de la plaça de la 

Foneria (Lope de Vega-Guipuskoa), que 
veieu a la foto, servís per fer l’hort veïnal 
que fa temps que es reivindica. Hi ha un 
grup de persones interessades i el projec-
te ha anat avançant amb la col·laboració 
del Districte i l’assessorament de l’asso-
ciació ACS Bac de Roda, que en gestio-
na un. Però ens hem trobat que el primer 
tràmit obligat, que és l’anàlisi del terra, 
ha sortit malament, ja que s’hi han detec-
tat substàncies tòxiques i, per tant, l’hort 
ja no es podrà fer durant aquest mandat. 

En una reunió de la gent interessada a 
participar en l’hort veïnal, es va decidir 
estudiar, conjuntament amb l’Ajunta-
ment, quines solucions hi podria haver 
per fer l’hort en el mateix solar (renovació 
de terres, grans jardineres, etc.) o en algun 
altre dins del barri, però el més positiu és 
que es va reafirmar la voluntat de tenir-

Els membres del jurat varen ser: 

Joan Antoni Boguñà , arquitecte i President de l’Associació d’Artistes Clot-Camp de l’Arpa; Marcel·lí 
Belloso Pena, professor de dibuix, i Ainhoa Ruiz Benedicto, llicenciada en Belles Arts.

El cartell guanyador  és el que podeu veure en la portada d’ aquest butlletí, i el seu autor és en Carlos 
Pelegrín Martínez. El premi consistia precisament en ser portada del nostre butlletí a més d´una com-
pensació econòmica.

 Els finalistes varen  ser els següents: 

Carlota Alvarez i Laia Perez, David Navarro, Marc Poza , Marc Jariod i en Marcel Estany. 

En properes edicions del butlletí  anirem presentant-vos els diferents cartells finalistes per tal que 
conegueu  “els  i les artistes del nostre barri”.

Enhorabona a tothom!

Hort veïnal: males notícies... però seguim

CONCURS DE CARTELLS 

lo, si pot ser aquest any i si no, el proper, 
però cada vegada més gent veu la neces-
sitat d’un hort veïnal associatiu i això és 

l’important. Si us hi voleu afegir, deixeu 
el vostre contacte a secretaria o al nostre 
@ : avclotcampdelarpa@gmail.com. l

Si no es pot fer en aquest solar, es farà en un altre, però tindrem hort veïnal

El  passat dimarts 7 d’abril va tenir lloc la selecció del cartell guanyador 
del concurs que vàrem convocar amb motiu del 40è aniversari de l’ AVV.
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- Complicar, o comprometre, algú (o a un mateix) en alguna 
cosa o amb algú altre: Ens han embolicat en l’organització de 
la festa. No t’emboliquis tot sol. No penso embolicar-me amb 
ningú per ara.

I d’aquí en surt l’embolic:
- Garbuix o embull fet (o que es fa) amb alguna cosa (un em-

bolic de fils).
- Situació o circumstància que es complica (fer / fer-se un em-

bolic).

Atenció! Ens podem enredar en un afer qualsevol, però no 
podem caure en un enredo… ni tampoc en un lio!

I embolica que fa fort!, o el que és el mateix, ens hem ficat 
en un bon embolic!

Loteria

ENS EN SORTIREM, D’AQUEST EMBOLIC!
A la vida ens trobem amb molts embolics i a vegades ens 

emboliquem tots sols. Allò que en castellà en diuen líos 
i liar-se.

Acostumem a usar correctament el verb embolicar quan em-
boliquem  alguna cosa amb paper, per exemple; és a dir, sem-
pre que ho diem en el sentit literal que en castellà es correspon 
amb el verb envolver. Però, en canvi, podem desembolicar  
o desenredar un cordill que s’ha liat !? Bé, doncs, anem a 
aclarir-ho una mica tot plegat abans d’embolicar la troca més 
del compte:

Podem fer servir el verb embolicar amb diversos sentits:
- Embolcallar amb paper, roba, etc. 
- Embullar o enredar una corda: la corda s’ha embolicat  / em-

bullat / enredat.

Racó del català

Autor de la vinyeta: Marcel·lí Belloso
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Catalanes todos  |  Pérez Andújar, Javier. Barcelona: Tusquets, 2014

Bon Appétit |  David Pinillos. Esp., 2010, 91 min.

Come Prima | Alfred (Lionel Papagalli). Barcelona: Salamandra Graphic, 2014

La meva boa Bob |  Siegel, Randy. Barcelona: Joventut, 2013

100 enigmes que la ciència (encara) no ha resolt |  Closa i Autet, Daniel. Valls: Cossetània, 2008

St Vincent | St Vincent (Clarck, Amy). Republic Records, 2013

El desgraciat Juanito Oliva, el conspirador Santiago Salvatierra, el mossèn Leopoldo Roca, la mèdium Ramona Codolls, 

el pragmàtic José Batiste, el sòrdid Jaime Casellas, etc., formen un grup heterogeni de catalans que s’han conegut a 

l’exèrcit franquista durant la guerra civil. En tornar a Barcelona, els seus camins es creuen amb molts personatges his-

tòrics en una trama que mostra els canvis de la societat catalana al llarg dels anys de dictadura, transició i democràcia, 

fins arribar a l’actualitat. 

En aquesta evolució, marcada per les cròniques de l’alta societat, les visites de Franco, els negocis d’uns i les penúries 

d’uns altres, la condició humana dels protagonistes anirà creixent fins a convertir-los en símbols universals. l

L’òpera prima de David Pinillos és la història de Daniel (magnífic Unax Ugalde), un ambiciós xef basc que marxa a tre-

ballar a un prestigiós restaurant de Zurich, on coneix i s’enamora de la sommelier Hanna (magnètica Nora Tschirner), 

amant del propietari del negoci. El film discorre pels camins del darrer cinema romàntic, aquell que s’esforça per dotar 

les històries d’amor de més realisme i menys violins, com (500) días juntos - Beginners. A partir de la metàfora gastro-

nòmica, aquesta deliciosa pel·lícula tracta amb senzillesa i sense artificis la complexitat dels sentiments i la recerca del 

benestar. La magnífica realització de Pinillos va merèixer el Goya al millor director novell. l

L’autor d’aquest document és Lionel Papagalli, conegut en l’univers del còmic com Alfred. La novel·la gràfica Come prima va 

ser premiada amb la “Fauve d’or” a la Millor Obra de l’any 2013 al Festival d’Angoulême de 2014. 

La història narra el viatge de dos germans italians des de França fins a Itàlia durant els anys 60 per honrar la memòria del seu 

pare “recentment mort”. Es tracta d’un viatge real, emocional i vital de dos germans que tanquen ferides obertes en el passat. 

Molt recomanable.  l

Gos, gat, hàmster, periquito, canari, conill, peixos de colors… molta gent té alguna o vàries d’aquestes mascotes a casa. I les alimenta, les passeja pel 

parc, les duu al veterinari i en té cura. Fins aquí tot és normal, oi?, són animals de companyia ben usuals. Però què passaria si en comptes d’aquests 

animals un nen tingués… una serp??!! De primer, això està clar, la seva mare s’espantaria d’allò més i xisclaria i s’enfilaria damunt del llit. El pare diria 

que la boa ‘té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat’ i el nen… doncs el nen estaria encantat, més encara quan 

descobrís que aquella serp no només és encisadora i molt ben educada sinó que, a més a més, sap fer un munt de coses 

insòlites: cuinar com un gran xef, trobar qualsevol cosa perduda, fer els deures i fins i tot escriure. És verda, superllarga, 

lliscosa, suau i… llesta. És la meva boa Bob!  l

Estem tan acostumats que la ciència ofereixi respostes que, de tant en tant, va bé recordar aquells enigmes que encara no te-

nen una resposta clara, completa o acceptada. En aquest llibre es recullen un centenar de les qüestions amb què la ciència s’en-

fronta actualment. I és que més fascinants que les respostes que ja coneixem són les preguntes que tenim plantejades.L’autor, 

Daniel Closa, té l’extraordinària capacitat de fer entenedors temes d’actualitat científica que, a priori, poden semblar de difícil 

comprensió.En aquest llibre hi ha una mica de tot, un capítol sobre l’origen de l’Univers, sobre genètica i salut o, fins i tot, la 

fusió freda… Enigmes i respostes per a tots els gustos!  l

Annie Erin Clark, més coneguda pel seu nom artístic, St. Vincent, és una cantautora i multiinstrumentista nord-americana. 

El seu àlbum-debut, titulat Marry Em, va rebre molt bones crítiques, que inclouen comparacions amb Kate Bush i David 

Bowie. Avui us presentem el seu quart disc, amb el títol homònim St Vincent, on ens proposa alguns dels temes més con-

tundents de la seva carrera, “Birth in reverse” i “Digital witness”, en els quals surt a relluir l’evident influència de David Byrne. l

Per Sant Jordi la biblioteca ens recomana...

Biblioteca Camp de l’Arpa-Caterina Albert
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Racó de veïns i veïnes

Ha mort en Ferran Rovira No a les lleis mordassa, 
no a l’estat policial

Aquest mes de març ens ha deixat en Ferran Rovi-
ra, fundador i director durant dècades de El Partiquí 
Associació Teatral, que era soci de l’AVV “de tota 
la vida” i que va ser membre de la junta a principis 
dels anys vuitanta, quan El Partiquí va estar “sota 
el paraigües” de la nostra entitat. Ell ha estat, quasi 
sempre al costat del Jesus Concernau, que va mo-
rir l’any 2012, un dels grans impulsors del teatre al 
nostre barri. El teatre era la seva vida, no solament 
feia i participava en les obres de El Partiqui, sinó 
que col·laborava amb els altres grups de teatre del 
barri i va ajudar a donar-lo a conèixer per tot Cata-
lunya. Donem el condol a la seva família i amistats, 
i a tota la gent del teatre del barri, a qui animem 
a seguir l’exemple i l’esperit lluitador d’en Ferran. 
Descansi en pau... l

A finals de març el PP va aprovar una reforma del 
Codi Penal i de la Llei de Seguretat que representen 
la major retallada de les llibertats democràtiques (de 
manifestació, d’expressió, etc.) de les últimes dèca-
des. És tan brutal el pas enrrera que fins hi tot l’ONU 
s’ha declarat en contra. Sembla que el govern del PP 
no en té prou amb les retallades socials i la dràstica 
recentralització, ara vol imposar l’estat repressiu i po-
licial. A aquest pas a més del “catecismo” del sr.Wert 
“en el idioma del imperio” a les escoles també hauran 
d’ ensenyar el Cara al sol ! No!, no acatarem lleis ne-
ofranquistes, cal fer fora aquests governs. l
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Racó de veïns i veïnes

¿Hay algo escrito sobre el huevo frito?
Así empieza la disertación.
¡Debe prestarse la merecida atención!
El huevo debe ser fresco,
mejor si es recién puesto,
directos a la cocina,....¡sartén al fuego!
Con buen y abundante aceite,…se calienta lentamente,
cuando empieza a humear, el huevo se debe cascar,
¡adentro sin miramiento!  A la sartén,… y bien al centro.
Si está bien la relación, de aceite y temperatura,
saldrá una maravilla, blando por dentro;
por fuera, bien frito y con puntilla.
Jugoso, como le agrada al más goloso.
El pan, explícitamente cortado,
para ser bien rebañado:… y unas patatas crujientes.

El huevo frito 

¡Huevo, pan y las crujientes patatas!
El crec, crec… que hace al comer, ¡con que gusto se inca 
el diente!....
Después de la degustación, quedará algo más escrito
del famoso huevo frito.
Se puede cocinar de mil maneras, pero  el más exquisito,
para mí, es con puntilla, abundante aceite i bien frito.
  ¡Ah, sin olvidarse de la sal! l

                                                                            Narcís Aragall

Dirigido a la Associació de Veïnes i Veïns  del Clot- Camp de l’Arpa
Queridos amigos: Como principio, dejo constancia  de que 
no me he equivocado en lo de anteponer “veïnes” a “veïns” 
y no comprendo bien el motivo de haber tomado la deter-
minación de anteponer “veïns”.  Me temo que esta opinión  
ya es un factor en contra para  que mi escrito logre cruzar la 
línea para que aparezca en el próximo boletín…

Així començava un escrit mecanografiat que ens va en-
viar per correu certificat el nostre veí Evaristo Sirvente 
Rico. La seva opinió podria aparèixer en el nostre But-

lletí perfectament, és l’opinió d’un veí, en aquest cas molt 
crític amb aquells que ens governen, tant a la Generalitat 
com a Madrid com a Berlin... El problema és que és molt 
llarg. Per això solament hem recollit la primera idea del 
seu escrit, suggeriment i crítica envers la nostra pròpia 
Associació, que traspassem a la Junta perquè l’estudiï. 

Així mateix, volem fer-li una contraproposta, al senyor 
Evaristo: ens agradaria poder anar a visitar-lo i fer-li una 
entrevista  per al Butlletí. Si li semblés bé, agrairíem que 
ens truqués al  telèfon  93 2324610 .   l

19abril 2015



20 abril 2015


