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Editorial

Llei Aragonès aturada. La lluita ha de seguir
er fi, el dia 3 de febrer es va aconseguir aturar la Llei Aragonès al Parlament! Estem
molt contentes perquè aquesta llei pretenia
aprovar a la cambra catalana i normalitzar la privatització de la gestió de gran part de la sanitat
pública, l’educació pública i els serveis socials,
entre d’altres serveis públics. El fet que no s’hagi
aprovat, de moment, no empitjora les coses. Tindrem temps d’explicar-ho més, tot plegat, però
en aquest editorial sobretot ens volem felicitar
per la gran tasca de la Plataforma Aturem la Llei
Aragonès (de la qual és membre l’AVV), tant pel
que fa a la mobilització al carrer com en relació
amb la lluita dins les institucions.
Tanmateix, tots i totes hauríem de reflexionar —
tu que ens llegeixes, també— sobre els motius pels
quals aquesta mobilització no ha sigut encara més
àmplia i forta, tenint en compte que el que representava aquesta llei era prou terrible i prou greu,
tot i que pogués tenir algun aspecte o excusa que
en principi era positiu. Hem de reflexionar-hi per-
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què si gran part de la ciutadania segueix sense implicar-se en els temes col·lectius més importants,
mirant-s’ho tot com un espectador equidistant i
resignat o quedant-se només amb la crítica general i conformista que «tots els polítics són iguals»,
llavors els poderosos interessats a fer negoci amb
els serveis públics més bàsics i fonamentals tornaran a intentar-ho —no en tingueu cap dubte— i
aleshores potser no es podrà tornar a parar.
Hi ha molts «Florentinos», de diversos tipus,
que tenen molts diners i que els volen utilitzar
per treure beneficis de la nostra sanitat, de l’educació de tothom, dels serveis socials (al barri,
per exemple, tenim el cas de la residència Alchemika). Això s’ha demostrat que sempre (o quasi
sempre) és negatiu per a aquests serveis fonamentals, per als seus usuaris i treballadors, per a
la necessària transparència i participació i per al
bé comú de la societat.
Per tant, la lluita ha de seguir:
− Hem de millorar de veritat els serveis ja privatit-

zats i fer-los de gestió pública directa, eficient i
participativa com abans millor;
− Hem d’aconseguir canviar o neutralitzar les
lleis neoliberals a tots els nivells: europeu, espanyol i català;
− Hem d’ajudar les persones concretes afectades
per les privatitzacions ja fetes (persones usuàries d’Alchemika, treballadores dels serveis domiciliaris, etc.);
− Hem d’aconseguir que el nou Parlament legisli a
favor d’uns serveis públics de qualitat, de gestió
pública directa i participativa, amb els pressupostos adients, que comportin unes condicions
laborals dignes en lloc d’afavorir els interessos
de determinats inversors.
Si vols participar en aquesta lluita justa i illusionant ho tens fàcil: vine a «la soci» i col·labora amb la plataforma. (Per cert: ara canviarà
el nom d’Aturem la Llei Aragonès pel de Plataforma en Defensa dels Serveis Públics). T’hi
esperem!

El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa
Edita: AVV del Clot-Camp de l’Arpa (c/Joan Sibèlius, 3; tel. 93 232 46 10), avvclotcampdelarpa@gmail.com. Junta directiva: presidenta: Concepción Ribera de la Barrera; sotspresidenta: Antònia Bigordà i Massaguer; secretari: Miquel Catasús i Lacruz; tresorer: Miguel Padilla i León; vocals: Rosa Carrillo i López, Joaquim Delgado i Belmonte, Quim Delgado i Ligero,
Pere Guarro i Palau, Raquel León i Mayol, Maria Rosa Mallol i Armengol, Jesús Pérez i Algarate, Joan Sáez i Roldán, Rosa Maria Sancho i Garcia, Domiciano Sandoval i Valbuena, Diego
Tabera i Moreno, Joan Verdes i Marraes. Coordinació: Raquel León. Correccions: Raquel Valle Bosch. Disseny gràfic de la portada: Adrià Catasús. Publicitat: GPL, s.c.c.l. Cristina - 627
017 071, xavi@gpl.cat. Producció: DBcoop, s.c.c.l. db@dbcoop.cat. Impressió: Indrugraf. D.L.: B-28.908-89. 4.000 exemplars. Facebook: https://www.facebook.com/Avv-Clot-Campde-lArpa-1507393646243776/?fref=ts

El Butlletí del Clot-Camp de l’Arpa | 03

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL

Ara és el moment de votar les millores
que vols per al barri
Fes-ho ara, no ho deixis per a demà! El termini s’acaba el 31 de març
el 3 de febrer al 31 de
març hi ha en marxa el
procés participatiu del
Pla d’Actuació Municipal i
el Pla d’Actuació del Districte (PAM-PAD), que són
els documents en els quals
es detallen les polítiques i
les mesures que el govern
municipal es comprometrà
executar durant el mandat
municipal; en aquest cas,
durant els anys 2020-2023.
El mateix dia 3 es va publicar la proposta inicial
del Govern, un document
extens (de més de cent
pàgines) que podeu llegir
o descarregar a: https://
decidim-barcelona-prod u c t i o n . s 3 . a m a zo n aws .
c o m / d e c i d i m - b a rc e l o na/uploads/decidim/
at t ach me nt / f i le / 5 7 3 0 /
PAM_2020-2023_-_TEXT_
CG_20200121.pdf. Fins a
la pàgina 107 veureu que
són explicacions sobre els
objectius i actuacions generals respecte als àmbits
social, econòmic, ecològic,
etc. i només es concreta una
mica el que es proposa per
a cada barri a partir de la
pàgina 108. En aquesta part,
anomenada PAD, només hi
ha dues propostes concretes
per al nostre barri (que co-
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mentarem més endavant).
La resta de propostes que
es puguin aprovar sorgiran
del procés participatiu que
hi ha en marxa, que consistirà en part en reunions
obertes a la ciutadania, com
ara el Consell de Barri del
dia 24 de març, però sobretot estarà centrat en els procediments telemàtics a través d’Internet, bàsicament
a través del web municipal
www.decidim.barcelona.
En aquest web és on les entitats i la ciutadania podem
fer propostes per incloure
al PAM-PAD i també votarne totes les que vulguem
que es duguin a la pràctica,
tant les que proposa el Govern municipal com les que
presentem la ciutadania i les
entitats.
És ben clar que si força
gent vota una proposta és
probable que tiri endavant
i també que si la vota poca gent serà molt més difícil que l’aconseguim. Per
tant, ara és l’hora de votar
pel barri, per ajudar-lo a
millorar.

Les 20 propostes prioritàries
de l’AVV que us demanem
que voteu
Són les següents:

- L’AVV C-CA proposa exigir que un mínim del 25% del pressupost de Sanitat sigui
per a l’atenció primària (els CAP).
- L’AVV C-CA proposa evitar la segregació escolar al barri i al districte.
- L’AVV C-CA proposa especial cura de les persones grans que estan soles.
- L’AVV C-CA proposa crear un parc públic de lloguer de gestió pública al barri.
- L’AVV C-CA proposa iniciar de forma immediata els tràmits per a la construcció
de la Residència-Centre de dia a Glòries.
- L’AVV C-CA proposa reduir carrils per als cotxes als carrers més transitats del
barri.
- L’AVV C-CA proposa fer l’actualització consensuada del Pla d’Equipaments Públics (PEP) del barri.
- L’AVV C-CA proposa iniciar de forma immediata l’edificació del bloc d’habitatges
AA1 per a afectats zona Trinxant.
- L’AVV C-CA proposa continuar la remodelació de la Meridiana fins al carrer Navas.
- L’AVV C-CA proposa l’arranjament dels parcs de Can Miralletes (i masia) i del
Clot.
- L’AVV C-CA proposa la construcció de la biblioteca del Clot dins del Clot, a la Fàbrica del Plom.
- L’AVV C-CA proposa un pla de protecció del patrimoni arquitectònic i històric del
barri.
- L’AVV C-CA proposa el compromís de donar resposta per part del Regidor del
Districte a les propostes de l’AVV per fer habitatges públics de lloguer.
- L’AVV C-CA proposa la construcció immediata als solars municipals de Glòries
(en total uns 700 pisos) i que siguin destinats a lloguer públic de gestió directa.
- L’AVV C-CA proposa, pel que fa als desnonaments, dotació dels recursos necessaris per a l’acompanyament i que no n’hi hagi cap sense alternativa habitacional.
- L’AVV C-CA proposa la creació de la Taula Oberta d’Habitatge del Districte amb
les entitats i col·lectius, sindicats, etc. d’habitatge del Districte.
- L’AVV C-CA proposa l’elaboració del pla d’usos per protegir el comerç i evitar saturacions d’usos.
- L’AVV C-CA proposa la construcció de l’Auditori-Cinema al costat de La Farinera.
- L’AVV C-CA proposa fer tornar la línia de bus 192 al recorregut de sempre.
- L’AVV C-CA proposa la rehabilitació de la Torre del Fang i del seu entorn.
Al web us sortiran en un ordre aleatori. Assegureu-vos de votar les 20 propostes (o
totes les que considereu oportunes). A la pàgina següent us expliquem com fer-ho.
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PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL
Com es pot votar? Fàcil: per
Internet, amb l’ordinador, el
mòbil...
Votar per ajudar a la millora del barri és fàcil: podeu
fer-ho sols, amb qualsevol
aparell que tingui connexió
a Internet (mòbil, tauleta,
ordinador...), o bé acompanyats, al nostre local.
Amb el navegador, aneu a
la pàgina d’Internet https://
www.decidim.barcelona .
En el cas que ja us hi hagueu registrat amb anterioritat, a la part superior
dreta de la pantalla podreu
entrar-hi fent clic a Entra.
Escriviu-hi el correu electrònic i la contrasenya amb
què us vau registrar.
En el cas que encara no us
hi hagueu registrat, això és el
primer que haureu de fer. Feu
clic a Registra’t, ompliu els
camps que surten a la pantalla (correu electrònic, contrasenya...) i després confirmeuho a través del missatge de
correu electrònic que rebreu.
Una vegada hi hagueu
entrat correctament (ho
veureu perquè a la part superior dreta de la pantalla
sortirà el nom amb què us
hi heu registrat), feu clic al
requadre on posa Participa
al Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. Després,
feu clic a la pestanya Propostes de ciutat i districtes.
A la part esquerra de
la pantalla, on hi ha el
camp de cerca (amb una
lupa), introduïu el text
«AVV C-CA» i us sortiran les 20 propostes de
l’associació.

Llegiu-les i feu clic en el
botó M’agrada de cada proposta.
Us demanem que intenteu votar totes 20. Si n’hi
ha alguna que us generi
dubtes, podeu venir al local els dies i hores que us
indiquem més endavant.
En tot cas, creiem que paga
la pena invertir 20 o 25 minuts en votar totes les millores que proposem, perquè totes són importants
per al barri (en el cas de
la Meridiana, us demanem
que també voteu aquesta proposta, tot i que ara
mateix sembli que ja està
aconseguida en gran part).
Per últim, per votar la
proposta de l’Ajuntament
sobre el carrer Rogent, en
el camp de cerca cal introduir el text «carrer Rogent» i escollir la proposta
que posa Carrer Rogent i a
sota Ajuntament. Després,
feu clic en el botó M’agrada. I ja està! Amb aquesta
estona potser haureu ajudat el barri a aconseguir
objectius pels quals fa molt
de temps que lluitem.

També podeu votar al nostre
local (i preguntar el que
calgui)
Si, pel motiu que sigui, no
podeu fer aquesta votació
per Internet des de casa,
podeu venir al nostre local i votar amb els nostres
ordinadors i, si cal, amb la
nostra ajuda. Ho podreu
fer del dilluns 16 de març
al dijous 19 de març, de
18.00 a 20.00 h, i podreu
aprofitar per aclarir els

Demanem
que voteu 21
propostes que
beneficien
el conjunt
del barri. Cal
que tothom
voti tantes
propostes
com pugui

dubtes que tingueu sobre
les nostres propostes o per
comentar el que vulgueu
respecte del barri. Aprofiteu-ho i així, entre tots i totes, farem un barri millor.

Votar aquestes 21 propostes
és fonamental. Feu-ho aviat,
si us plau!
El termini per votar s’acaba el 31 de març, però per
tal que no us en descuideu, us demanem que ho
feu ja mateix i també que
convideu amics i amigues
a fer-ho també. Necessitem molts vots! Fem tots
aquest petit esforç i serà
en benefici de tothom. Us
en donem les gràcies per
endavant.

Nota final: Votar altres
propostes?
És molt probable que durant el procés sorgeixin
propostes de la ciutadania o de l’Ajuntament
que des de l’AVV veiem
positives per al barri. En
farem una tria i a partir
del 20 de març, a través
del nostre web, us convidarem a votar també
les que considerem més
interessants. Per tant, si
us plau, voteu ja mateix
les 20+1 propostes que us
diem ara i, si voleu i podeu, mireu el nostre web
més endavant per veure
quines noves propostes
considerem que també
són positives per al barri
i convé votar-les.
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HABITATGE

Emergència habitacional al barri
Lazora SII SA, fons voltor
azora és una societat
d’inversió immobiliària (SII), és a dir, allò
que col·loquialment anomenem fons voltor. Els
qualifiquem de voltors perquè durant els anys de crisi
econòmica van aprofitar la
caiguda de preus i l’entrada
al mercat privat de grans
paquets d’habitatge públic
(amb terminis de protecció expirats) per adquirir
pisos a preus rebaixats que
fins llavors havien estat de
protecció oficial (HPO).
L’any 2018 comptava amb
més de 6.800 habitatges en
propietat a tot l’Estat (font:
eldiario.es). Al Camp de
l’Arpa tenim un bloc sencer propietat de Lazora al
carrer Ripollès, 56-58. Les
veïnes s’han organitzat per
fer front als augments abusius del lloguer (per exemple, de 750€/mes a 1.200€/
mes) que l’empresa els imposa, sense possibilitat de
negociació. Aquesta situació es repeteix al Poblenou,
a Vallcarca, a Badalona, a
l’Hospitalet, a Terrassa, etc.
Des de l’Observatori treballarem per fer conèixer
al barri aquesta situació
d’abús i d’injustícia, i per
defensar una negociació
col·lectiva de totes les afectades que forci l’empresa a
establir criteris socials raonables per a l’actualització
del preu dels lloguers.
Estigueu atentes perquè
està a punt de començar
una campanya informativa a nivell de tot Catalu-
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nya, que culminarà amb
una manifestació a Badalona organitzada per les
afectades.

MonPa SA, especuladors en
suposada “fallida”
L’empresa MonPa SA, dedicada a la venda de pa i
dolços, feu fallida l’any
2019 i actualment es troba
en concurs de creditors.
Deu diversos mesos de sou
a les extreballadores (unes
100 persones) que, atès la
situació concursal de l’empresa, tampoc poden cobrar l’atur.
Tanmateix, al llarg dels
anys en funcionament,
MonPa ha adquirit gran
quantitat de pisos en propietat; en concret, al nostre barri és propietària de
tot un bloc al carrer Enamorats, 128. Les veïnes
d’aquest bloc van venir a
l’Observatori perquè l’empresa es negava a atendre’ls a l’hora de negociar
una pròrroga dels contractes de llloguer i a més no
mantenia els habitatges
en les condicions adequades (humitats persistents,
pudors,...). La situació ha
anat a més, amb dos intents de desnonament que
hem pogut aturar gràcies a
la solidaritat i l’organització veïnal.
Com a anècdota, si busqueu l’empresa al registre
mercantil apareix dins del
sector d’activitats immobiliàries. En fallida però
grans tenidors de finques,
com s’entén això?

Coral Homes SLU, fons voltor
de CaixaBank
Coral Homes, Buildingcenter, Servihabitat... Tots
aquests noms corresponen
a empreses, participades
majoritàriament per CaixaBank, que gestionen la
borsa de pisos que la Caixa
va embargar o simplement
adquirir abans i durant la
darrera crisi econòmica.
Molts d’aquests pisos romangueren buits durant
llargues temporades (com a
actius especulatius, a l’espera d’un augment de preus),
fet que en propicià l’ocupació per part de persones
amb necessitats habitacionals urgents. El nou Decret 17/2019 aprovat per
la Generalitat pretén regularitzar aquestes situacions
i obligar els grans tenidors
a oferir un lloguer social als
ocupants que compleixin
uns requisits molt estrictes
d’arrelament i risc d’exclusió residencial.
Al carrer Andrade, 226228 tenim un cas paradigmàtic d’aquesta situació:
família monoparental amb
dos fills menors, que compleixen tots els requisits
exigits a la llei per gaudir
d’un lloguer social. Coral
Homes els vol desnonar
sense atendre les noves directives legals. Finalment,
després d’una plantada de
les veïnes a les seves oficines, han decidit posposar
dos mesos el llançament.

La lluita, però, continua.
Volem un lloguer social per
a la Dora i les seves filles!

Volen desnonar en Cinto, de
92 anys
Les persones grans són la
memòria viva del que hem
estat i la vivència encarnada de tot allò que ens
fa ser com som. A més, si
han viscut sempre al Clot,
conformen la història del
nostre barri i donen personalitat als nostres carrers, a
les nostres places. Un barri
que no respecti i protegeixi
les persones grans serà un
barri sense humanitat.
Al carrer Ruiz de Padron,
60 s’ha intentat fer fora en
Cinto, un avi de 92 anys, a
l’empara d’una sentència
judicial recargolada que
equipara
endarreriments
en el pagament del lloguer
(mai superaren els 30 dies
de retard) amb un incompliment del contracte de
renda antiga signat el 1960
(recordem que és un contracte vitalici).
L’Observatori no ha dubtat a solidaritzar-se amb
en Cinto, perquè entenem
que la cura de la gent gran
i el dret a morir a la llar familiar és prioritari davant
de qualsevol interès econòmic particular. Per això
vam fer saber el cas a l’Oficina de l’Alt Comissariat
de l’ONU per als Drets Humans. La resposta fou immediata sol·licitant l’atu-

rada del desnonament. El
jutjat, fent constar explícitament aquesta petició,
va decidir suspendre el
llançament previst per a
l’11 de febrer. En Cinto, de
moment, es queda al barri.
Una petita-gran victòria
en un cas complex i mediàtic que ens impulsa a
seguir treballant pel dret a
l’habitatge.
La lluita col·lectiva ens
fa més fortes davant de
les injustícies, vet aquí
l’exemple
paradigmàtic
del cas d’en Cinto.
Per un barri digne, defensem les persones grans!

Bloc de pisos nous i buits
Al carrer Lorenzale, 9-11 hi
ha un bloc de 8 habitatges
acabat de construir la tardor
del 2017 i que encara avui
resta sense habitar i tancat,
només un vigilant de seguretat n’ocupa els baixos.
El nou Decret 17/2019,
en el cas de grans tenidors
que mantenen pisos buits
durant més de dos anys,
obliga l’Ajuntament a actuar-hi, forçant-ne l’ús per
a lloguer social i aplicant
sancions o fins i tot l’expropiació forçosa en casos
de reiterats incompliments.
Fem una crida al barri per
obtenir més informació sobre la propietat i sobre les
circumstàncies que envolten aquest bloc buit. Gent
sense casa i cases sense
gent, no s’entén!

Com veieu, ens falten mans per atendre, informar i difondre adequadament tots els casos que cada setmana ens arriben a l’Observatori
d’Habitatge i Turisme del Clot-Camp de l’Arpa. Si hi voleu participar sereu molt benvingudes, dimecres de 18h-19h atenció de casos i a
partir de les 19h assemblea, al local de l’AAVV (c/ Sibèlius, 3).
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SANITAT

El pressupost de salut del 2020 encara
és inferior al de l’any 2010
Des de fa anys la despesa sanitària per habitant de Catalunya es troba a la cua del conjunt de les
comunitats i nacions de l’estat
l fet que el sistema sanitari espanyol i, per
extensió, el català pateixen un infrafinançament
crònic és una evidència acceptada universalment. Des
de fa anys la despesa sanitària per habitant de Catalunya es troba a la cua del
conjunt de les comunitats i
nacions de l’estat.
En la presentació del
pressupost 2020, la consellera Alba Vergés va remarcar que a Catalunya som
líders en recerca, trasplantaments, assaigs clínics i
compra pública innovadora de serveis. Es troba dins
la lògica política el fet que
es descuidés de parlar del
lideratge català en llistes
d’espera, de la saturació
crònica dels serveis d’urgència, de la disminució
de recursos humans professionals (especialment a
l’atenció primària i comunitària), de la precarietat
laboral, de la paràlisi legislativa del govern i del fet
que la conselleria fa més
de 10 anys que no introdueix en el sistema sanitari cap projecte innovador
que contribueixi, almenys,
a aturar el deteriorament

La lluita contra la
visió a curt termini
dels polítics i la seva
inacció estratègica
no la guanyarem
els professionals
i les nostres
organitzacions

E

de la situació. En el camp
de l’atenció primària i comunitària l’exemple paradigmàtic d’aquesta inacció
el trobem en el projecte
ENAPISC (Estratègia Nacional d’Atenció Primària
i Salut Comunitària), que
ja fa 4 anys que volta pels
calaixos del Departament
sense que hi hagi constància del seu futur, probablement semblant al d’altres
que el van precedir fa anys.
Ja he comentat en diverses ocasions en aquest

mateix mitjà que els problemes del nostre sistema
sanitari s’han accentuat
amb la crisi del 2008, però que les seves causes són
més profundes. Cal buscarles en l’esgotament, cada
cop més clar, del model sanitari i en la seva incapacitat per respondre de forma
efectiva i eficient a les necessitats de benestar i salut de la societat del segle
XXI. També he afirmat de
manera reiterada que els
problemes no es resoldran

abocant més recursos per
continuar fent el mateix.
Cal generar nous equilibris
estratègics en un sistema
enlluernat per la tecnologia
que continua menyspreant
els abordatges més globals
i intersectorials dels problemes i els determinants
de la salut, així com les actuacions proactives sobre
les patologies cròniques.
La lluita contra la visió a
curt termini dels polítics i la
seva inacció estratègica no la
guanyarem els professionals

i les nostres organitzacions.
Mentre no es generi una dinàmica social que exigeixi
canvis no avançarem pràcticament gens. Com a teòrics
experts en el camp sanitari
hem de prioritzar les accions
dirigides a fer veure a la gent
els riscos per a la sostenibilitat del sistema i l’atenció de
les necessitats de salut personal i col·lectiva que es deriven de la paràlisi política.
Només així, amb la pressió
de la ciutadania, serem capaços d’ajudar a generar estratègies de canvi progressista.
Amando Martín Zurro
Departament de Salut /
Generalitat de Catalunya
(Article aparegut recentment a El Diari
de la Sanitat (https://diarisanitat.cat/
el-pressupost-de-salut-2020-encara-esinferior-al-de-lany-2010/)
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MAREA PENSIONISTA

LA MOCHILA AUSTRIACA
¿Q

ué es? Es la capitalización de una
parte del salario bruto del
trabajador, que en Austria
sustituye a la indemnización por despido, pero que
en España aún no se tiene
claro para qué servirá o
qué sustituirá. En Austria
se implantó en 2003.
¿Por qué se habla tanto
de ella? Porque ya Zapatero y su ministro Valeriano
Gómez trataron de implantarla en España y Pedro Sánchez la menciona
en los documentos enviados a Bruselas con los títulos de Plan Presupuestario
2020 y Programa Nacional
de Reformas. También la
ministra Nadia Calviño
lleva un tiempo alabando sus bondades, así que
jóvenes y no tan jóvenes
más valdría que os fuerais
preparando para impedirlo o para afrontar sus consecuencias.
¿Es posible su implantación en España? Antes de
responder a esta pregunta
es mejor que veamos una
serie de datos económicos.
Debemos tener en cuenta
que los datos económicos
de un país y del otro tienen unas diferencias muy
grandes.
DESEMPLEO: Austria:
entre un 3% y un 4% (se
considera pleno empleo).
España: 13,8% (3.192.000
parados).
TEMPORALIDAD: Aus-

tria (pleno empleo). España: 28% (el doble de la
media de la UE, que es un
14%).
SALARIO MEDIO: Austria: 47.150 €. España:
26.922 €. Nos daría un
salario medio mensual de
casi 4.000 € en Austria,
por unos 2.200 € en España.
Los datos, como podemos observar, no son
comparables, por lo que
no vemos la viabilidad de
esta medida en España.
¿POR QUÉ TANTO INTERÉS POR PARTE DEL
GOBIERNO? El Gobierno
tiene mucho interés porque esta medida sería clave para la reducción de las
pensiones públicas, pero
los que más interés tienen
son los empresarios y los
bancos. Los empresarios,
porque esta medida eliminaría la indemnización
por despido y el seguro de
desempleo. Los bancos,
porque gestionarían esos
fondos de capitalización.
¿Qué significaría su implantación en España? Si
tomamos como base el salario medio de uno y otro
país, vemos que en Austria el empresario pone el
1,53% del salario bruto del
trabajador en la mochila,
con lo que al año habrá
aportado 721 €, que en el
caso de España quedaría
reducido a 411 €.
Ahora bien, si tenemos

Si tomásemos como ejemplo el de
un trabajador con 36 años cotizados
y contrato indefinido, en caso de
despido improcedente cobraría de
indemnización 62.136,99 €
Con los mismos años cotizados, pero
con contrato de fomento del empleo, le
corresponderían 35.506,85 €
En caso de despido por causas objetivas,
serían 17.753,42 €
En los tres supuestos, con la mochila
austriaca tendría acumulados 11.245,50 €
en cuenta que en Austria tienen siempre o casi siempre pleno empleo,
mientras que en España
tenemos una tasa de temporalidad del 28%, que en
los jóvenes alcanza un 40%
o más (4.350.000 trabajadores lo hacen de forma
temporal), empezaremos
a darnos cuenta de que lo
que pretenden no tiene
mucho sentido.
Pero si además anali-

zamos los salarios en España, nos damos cuenta
de que la inmensa mayoría
son salarios que rondan
los 1.000 o 1.200 €, con
lo que la aportación del
empresario a esa mochila
sería de entre 15 y 18 € al
mes. Parece evidente que
eso no puede sustituir las
indemnizaciones por despido, ni el derecho al seguro de desempleo.
Como podemos apreciar,

la pérdida por parte del
trabajador iría del 36,66%
al 81,90%. Si los jóvenes y
los trabajadores no se empiezan a dar cuenta de lo
que les espera, difícilmente podremos frenar esta
imposición de la mochila
austriaca, de la que volveremos a hablar en más boletines.
Domiciano Sandoval.
Marea Pensionista
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Remodelació de la Meridiana: hem anat a millor
l Butlletí núm. 279,
de l’octubre passat,
us explicàvem que
s’havia publicat el projecte constructiu per continuar la remodelació de la
Meridiana fins al carrer
Josep Estivill/Navas i que
hi havíem presentat algunes propostes de millora.
A la majoria de les propostes ens van dir que
no, malgrat que eren temes «menors», i també
ens van dir que no a una
de les més importants:
que es reduís ja ara, amb
aquestes obres, un carril de cotxes per a cada
sentit. Ens van dir que sí
que es trauria d’entrada a
la ciutat, però que per la
banda de sortida es trauria més endavant, d’aquí
uns anys.

A

Una bona notícia
La reunió que les AAVV
de SomMeridiana demanàvem des de feia mesos
va tenir lloc finalment el
20 de gener passat. Ens

Els jocs infantils (potser) a l’estiu
A la zona remodelada entre Glòries i Aragó hi ha 4 espais per posar-hi jocs
infantils. Ens van dir que serien especials, de gran format, s’havien de posar
l’estiu passat. Per ara no hi ha res!

vam trobar una notícia
positiva: acceptaven que
la reducció de carrils fos
ja d’entrada d’un per sentit (quedarien dos carrils
per a cotxes, més el de
bus, en cada un dels dos
sentits). Així la remodelació ja es faria amb una
fase d’obres i no en dues
de separades per diversos
anys; en això s’ha guanyat
bastant.
L’AVV
va
aplaudir
aquest canvi, però també va fer notar que això
hauria de comportar que
el trànsit que arriba pel
carrer València a la Meridiana es reduís al mateix
temps que es fan aquestes
obres si no es vol crear
un tap circulatori bastant
més gran que el que hi ha
ara habitualment. Van dir
que ho estudiarien.
En el que no ens faran
cas és en la proposta que
les obres comencin a primers d’aquest any; ara
diuen que s’iniciaran a la

Ens vam trobar una
notícia positiva:
acceptaven que la
reducció de carrils fos
ja d’entrada d’un per
sentit (quedarien dos
carrils per a cotxes,
més el de bus, en cada
un dels dos sentits)

tardor. La veritat és que
tampoc ens ve d’aquests
mesos, si la remodelació
ja es fa definitiva, però
reivindiquem que es solucioni bé el tema del carrer València (en el sentit
d’anar reduint-hi de manera progressiva el trànsit
de cotxes) i que es tornin
a mirar les altres reivindicacions que vam plantejar
(més temps de semàfor
per als vianants, controlar
les velocitats, node d’estada més gran a Trinxant
banda mar, bancs, etc.).
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Plaça de les Glòries
Assemblea informativa del 13è aniversari del CxG:
dimecres 1 d’abril, a les 19.00 h, a La Farinera
a fa quasi un any que
no funciona bé el
sistema de reunions
periòdiques sobre diversos temes —com ara equipaments, zones verdes,
obres, habitatge, etc.— que
hi hauria d’haver segons
allò acordat al Compromís per Glòries del 2007
(CxG).
En part ha sigut comprensible per les eleccions municipals, però des
del setembre seguim quasi
igual: només s’han fet reunions de poc contingut
sobre obres, mobilitat i
habitatge, i després d’insistir-hi molt. Ens vam
queixar de tot plegat i, en
teoria, a principis d’any
s’havia de normalitzar tot,
però som a 10 de febrer
quan escrivim això i encara està tot parat. Per tant,
poques informacions noves us podem explicar.

J

Petites novetats, positives i
negatives
D’aquestes tres úniques
reunions que hi ha hagut,
el més destacable ha sigut
que en temes de mobilitat es va aconseguir que
s’obrís el pas de vianants
de Gran Via-Rambla de

Portem massa
mesos sense que
funcioni el procés
participatiu
i informatiu
acordat.
No podem
esperar més.
Poblenou. Això ha estat
gràcies al fet que el veïnat
de la zona es va mobilitzar
i que ja està previst que a
mitjans de febrer es redueixi un carril per a cotxes
al carrer Independència
(entre Meridiana i Aragó)
per posar-hi el carril bus
que fa anys que reivindiquem. Cal destacar que si
s’ha aconseguit implantar
ara aquesta mesura és gràcies a la lluita i mobilització del veïnat de la zona
a través de la plataforma
Prou Trànsit.
En canvi, respecte als temes d’habitatge, les novetats no són gaire positives.
No obstant això, com que
encara no són del tot definitives i l’explicació requeriria un espai del qual no
disposem aquí, en les re-

servem per explicar-les a
l’assemblea anual del CxG
que les AAVV farem a La
Farinera el dia 1 d’abril.

Veniu l’1 d’abril i
analitzarem si cal que ens
mobilitzem

Aprofitarem l’assemblea
de l’1 d’abril per valorar col·lectivament si cal
o no que ens mobilitzem
pels temes que van més
malament o pateixen més
endarreriments: contaminació, habitatge públic de

lloguer, equipaments, etc.
Esperem que llavors ja hàgim fet les reunions que
hauríem de fer i així poder
decidir en funció dels resultats i de les possibilitats
i necessitats de mobilitzar
el veïnat.
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Cap agressió per odi al Clot-Camp de l’Arpa
Aquestes darreres setmanes hem tingut dues agressions a persones del Clot-Camp de l’Arpa.
a primera va ser a
una persona molt activa al Centre Cultural Islàmic Català, situat
al Clot-Camp de l’Arpa, i
cap del seu agrupament,
que va ser agredida al crani, juntament amb un altre
company, als voltants del
Centre Cívic Garcilaso, a la
Sagrera. Després de passar
diversos dies a l’hospital,
amb pèrdua de consciència
inclosa, la persona agredida ja és a casa i fora de perill. El company que anava
amb ell, amb unes lesions
menys greus, va anar a posar una denúncia; malgrat
les evidències que es tractava d’una agressió amb

L

agreujant d’odi, els mossos
d’esquadra que van recollir la denúncia no ho van
voler acceptar fins que no
van rebre certes pressions
polítiques.
La segona persona agredida és un noi molt jove a
qui una parella va recriminar que estigués agafantse de la mà amb un altre
noi als voltants del metro
del Clot. L’agressor va tirar gas pebre a la cara de
l’agredit, que va necessitar
ajuda mèdica per pal·liar
el dolor.
Són dues agressions amb
condicionants
diferents
però amb una arrel comuna: l’odi. Tota la vida hem

sentit a dir que això ha passat sempre, que no és nou i
que no li donem importància, però el fet és que les
agressions cap a aquests
dos col·lectius estan augmentant de manera exponencial. Segons les dades
de l’Observatori contra
l’Homofòbia, l’any 2019
les agressions a la comunitat LGBTI (lesbianes, gais,
bisexuals, trans i intersex)
havien crescut un 40% en
comparació amb l’any anterior. De la mateixa manera, les agressions a perso-

nes migrants, racialitzades
o creients en la religió islàmica van pujar a 529 casos,
segons SOS Racisme, que
gestiona les prop de 250
denúncies oficials als estaments corresponents.
La pregunta és: ¿el clima
de violència envers aquests
col·lectius té alguna relació
amb la presència al carrer,
les institucions o la televisió de l’extrema dreta racista, feixista i homòfoba?
La nostra resposta és SÍ.
Cal que seguim treballant
tots plegats per afeblir les

organitzacions que estan
marcant un discurs d’odi
contra qui és diferent. Als
carrers del barri, als ajuntaments i la Generalitat, i als
mitjans de comunicació.
Si mantenim un barri unit,
amb una forta vinculació
del teixit social i veïnal, serem inexpugnables per als
seus discursos d’odi.
El Clot-Camp de l’Arpa
serà divers o no serà!
Dani Celma
Unitat Contra el Feixisme
i el Racisme
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RESIDÈNCIA ALCHEMIKA: INFERMERA DE NIT, JA!
¿QUI CONTROLA QUE LA NOSTRA RESIDÈNCIA PÚBLICA TINGUI SERVEI D’INFERMERIA EN EL TORN DE NIT?
a dita «Qui dia passa
any empeny» és una
realitat a la Residència
Alchemika. Aviat farà un
any que es va aconseguir
que el concurs inclogués la
millora del servei nocturn
d’infermeria, però aquesta
millora encara no ha arribat.
La nova gestora del Grup
Pere Mata, que va guanyar
el concurs i dirigeix des del
maig del 2019 l’única residència pública que tenim en
el barri del Clot-Camp de
l’Arpa, no compleix el seu
compromís. I el Consorci,
que està format pel Departament d’Afers Socials i
Famílies de la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona,
no fa cap actuació davant
d’aquest incompliment. La
millora va ser valorada en
la puntuació i firmada i acceptada per la gestora en el
moment del seu compro-

L

El servei permet
fer durant la nit
canvis de postura,
controls de glucèmia
i tractaments que
només poden ser
administrats per
facultatius

mís amb la residència.
Les quatre residències que, juntament amb
l’Alchemika, formen part
de la Coordinadora 5+1
(Bon Pastor, El Molí, Mossèn Vidal i Aunós, Beltran
i Oriola) eren al mateix
lot del concurs i tenien les
mateixes millores. Actualment, les persones residents de totes quatre es
beneficien d’aquest servei.
¿Per què Alchemika no?
¿Per què aquesta discrimi-

Plec de condicions oficials que han de complir les residències

nació i incompliment?
El servei permet fer durant la nit canvis de postura,
controls de glucèmia i tractaments que només poden ser
administrats per facultatius.
També evita derivacions i,
per tant, el trastorn i la desorientació que representa per
a la persona usuària anar a

l’hospital durant la nit i a altres serveis de reforç.
Sempre hem de valorar
que actualment, a causa de
les llargues llistes d’espera
per accedir a una residència, el grau de dependència
de la majoria de les persones usuàries és molt elevat
en el moment de l’ingrés.

D’altra banda, el compromís de construir una residència a l’espai de la plaça
de les Glòries està aturat i
oblidat per part de les autoritats. Fins quan?
Totes les nostres àvies i
avis dependents es mereixen més protecció per part
de l’Administració.

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

NOTÍCIES SOCI

Si vols la biblioteca del Clot dins del Clot,
vine dijous 12 de març
na de les reivindicacions més sentides
de la part baixa del
barri és que es construeixi ja la biblioteca del Clot
que necessitem i que es va
aprovar al Pla d’Equipaments-2003. Alguns van
dir, fraudulentament, que
seria la que hi ha dins el
Monstre del Disseny de
Glòries, al barri de la Llacuna del Poblenou, i li van
posar el nom de biblioteca
del Clot en contra de l’opinió del barri.
Volem ser un barri normal, amb la biblioteca dins
del barri i no «a l’exili».
Per això us demanem que
voteu aquesta proposta a
www.decidim.barcelona

U

Volem ser un
barri normal, amb
la biblioteca dins
del barri i no
“a l’exili”
i també que ens ajudeu
en els actes reivindicatius
que creiem que caldrà fer.
La votació és molt important, però també ho és que
de forma persistent, pública i ben argumentada
insistim en aquest tema.
Si som moltes les que ho
fem, podrem vèncer les resistències existents i tenir
l’equipament en pocs anys;
si no és així, potser no el
tindrem mai.

Si vols un bus 192 millor i pel recorregut de sempre,
vine dilluns 16 de març
mb la mobilització de la
gent del barri i de l’AVV
vam aconseguir mantenir el 192, però encara està
pendent que torni a fer el seu
recorregut tradicional pel
barri (Aragó-Clot-MallorcaMuntanya...) per acostar-lo
al lloc on hi ha el gruix més
important dels seus usuaris de sempre. Cal tenir en
compte que molts d’aquests
usuaris són persones amb
una mobilitat bastant reduïda: malalts que van als
hospitals, amb crosses, amb
cadira de rodes, etc. Ara, en
molts casos, han de fer desplaçaments molt més llargs
o buscar alternatives bastant
pitjors: transbords, taxis, etc.
És el moment de reclamar
al nou govern municipal que
faci tornar el 192 al seu recorregut de sempre i que el
millori en tots els aspectes:
més freqüència, parades més
ben col·locades, marquesina
amb indicadors de temps
d’espera a totes les parades,

A

Per tant, cal que ara
totes les persones
usuàries del 192 i
les qui sou sensibles
als temes de la gent
gran o amb mobilitat
reduïda vingueu a la
reunió que es farà el
16 de març a les 19 h
al nostre local.

ampliació perquè arribi també a l’Hospital del Mar, etc.
Es va comprovar que el retorn al recorregut de sempre és perfectament possible
només fent alguns canvis en
l’ordenació de l’aparcament
de cotxes, motos i contenidors del carrer Muntanya.
Ara és l’hora de reivindicar-ho perquè l’Ajuntament
està fent els replantejaments
de la xarxa de bus en funció
de les anàlisis dels resultats
dels canvis que es van fer al
final del 2018.
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Agraïments als comerços col·laboradors en
la venda de la loteria de Nadal
Autòctons “Agrobotiga urbana”

Rogent, 24

93 192 49 11

Bar el Noi

València, 568

93 231 90 01

Bodega Marcel

València, 584

647 54 88 42

Cansaladeria Salvat

Mercat del Clot, parada 29

93 231 77 56

Cap i Cua

Pl. Font i Sagué, 1

93 246 51 54

Cicloturisme

València, 574

93 265 65 53

El Punt del Clot-Copisteria

Clot, 93

93 245 05 44

Estanc Clot de la Mel

Espronceda, 267

93 308 98 85

Estanc-Papereria Paloma

Clot, 59

93 245 30 59
93 231 91 57

Farmàcia F.M. Plana

Clot, 114

Farmàcia Jordi Jimenez

Trinxant, 69-71

93 436 19 20

Farmàcia Santigosa

València, 621

93 231 06 08

Maria Casas, Herbolari

Pl. del Mercat, 22

93 265 93 56

Papereria Mateu

Sant Antoni M. Claret, 338

93 455 53 42

Pastisseria Gual

Mallorca, 529

93 435 74 86

Peluquería Nujor

Av. Meridiana, 166-168

93 246 36 59

Perruquerria Laura

València, 590

93 265 92 66

Perruqueria Miriam Giménez

Enamorats, 150

93 265 17 88

Seriprint (copistería)

Rogent, 5

93 265 55 33

Taquari Veterinari

Rossend Nobas, 23 bxs.

93 265 78 89

Tintorería Xifré

Xifré, 35-37

93 456 92 43

DARRERA HORA

em vist aquest cartell sobre els canvis a Rogent i volem informar que no hem tingut la informació adequada sobre el tema ni hi ha hagut la participació exigible. Esperem que millori algun dels problemes del carrer
però també esperem que aquesta manca de participació
veïnal no es vulgui normalitzar per part del Districte.

H
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Recordeu: aneu fent fotos del nostre patrimoni
Propera reunió sobre patrimoni del barri : Dijous 19 de Març, a les 7 de la tarda , al local de l'AVV”
l Butlletí anterior ja us
animàvem a fer fotos
de façanes, edificis,
racons, elements físics, entorns, vegetació, etc. que
considereu que són valuosos per al barri des d’algun
punt de vista: arquitectònic, històric, artístic, paisatgístic, social, etc. L’AVV
organitzarà molt aviat un
concurs de fotografia que
servirà per fer un ampli recull de propostes dels veïns i veïnes sobre totes les
coses (físiques) que creguin que haurien de tenir
algun tipus de protecció:
rehabilitació, catalogació,
conservació total o parcial,
documentació gràfica com
a història del barri, etc.
En aquest concurs hi
haurà uns premis per valorar els aspectes artístics
i tècnics de les fotografies,
però el més important se-

A

rà el fet que es presentin
moltes propostes de protecció per tenir una visió
al més completa possible
de tot el que hi ha al barri de valuós des del punt
de vista del seu veïnat (a
vista de carrer, però també pel que fa a interiors
d’edificis i interiors d’illa).
Les propostes que es considerin més interessants,
innovadores o importants
també tindran el seu premi, independentment dels
aspectes més fotogràfics.
Per tant, us animem a fer ja
ara aquestes fotos, sobretot
les de façanes que estan en
carrers amb arbrat, ja que
ara es veuen bastant més
bé que a l’estiu.
En el proper Butlletí publicarem les bases del concurs. Les propostes hauran
de ser presentades entre l’1
de juny i el 31 de juliol.

També volem recordar que
aquesta activitat està relacionada amb la reivindicació
que durant aquest mandat

es faci un pla oficial de protecció del patrimoni i de la
memòria històrica del ClotCamp de l’Arpa. Aquesta pro-

Estem lluitant perquè es conservi aquesta façana
na de les façanes que
creiem que és evident
que s’haurien de conservar, pel seu valor arquitectònic, artístic i també paisatgístic, és la de l’edifici de
Rogent 30-32/València 593595. Pertany a la immobiliària Núñez i Navarro, que està
tramitant a l’Ajuntament edificar-hi un nou bloc de pisos.
Com que encara no tenim el
pla de protecció que reivindiquem, el promotor no té obligació de conservar cap part
de l’edifici, però estem demanant a l’Ajuntament que els
convenci que conservar com
a mínim la façana, amb tots
els seus elements, com ja s’ha
fet en altres llocs de la ciutat,
seria bo per a tothom.
Si algú es vol afegir a
aquesta lluita concreta o
ajudar en el tema general
del patrimoni del barri, que
ens escrigui a avvclotcampdelarpa@gmail.com.

U

posta també la podeu votar
a www.decidim.barcelona,
com us expliquem en l’article sobre el PAM-PAD.
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RACÓ ENTITATS

La Biblioteca Caterina Albert del Camp de l’Arpa recomana

XIAOLONG, QIU. Seda roja.
Barcelona: Tusquets, 2010.
La BCNegra, que tots els mesos de febrer s’organitza a Barcelona, és una trobada marcada
en vermell en el calendari per a tots els amants
de la literatura de misteri i crims, per a tots
aquells que gaudeixen de la novel·la negra. La
nostra recomanació va dedicada a ells i a tots
els qui vulguin descobrir una literatura que sap
retratar la geografia física i humana de la societat millor que cap altra.
Comencem per l’autor xinès Qiu Xiaolong,
que per mitjà de l’inspector en cap Chen Cao,
del Departament de Policia de Xangai, ens
descobreix una Xina en transformació accelerada, amb totes les seves contradiccions i
desigualtats, que intenta assumir tan bé com
pot els drames del seu passat més recent. De la
sèrie que ha construït Qiu Xiaolong, Seda roja
n’és probablement el llibre que defineix més
bé l’autor i el seu personatge. El Partit Comunista, Confuci, les noves fortunes i les velles
tradicions desfilen per les seves pàgines amb
una naturalitat impensable. No us ho perdeu!

RANKIN, IAN. Asuntos internos.
Barcelona: RBA, 2010.
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Philip Kerr ha estat mundialment reconegut per la sèrie del detectiu Bernie Gunther, ambientada a l’Alemanya nazi. Aquest,
però, no ha estat l’únic personatge de Kerr
que ha sabut enamorar els lectors.
Scott Manson, entrenador d’elit d’un
equip londinenc fictici de la Premier League i investigador ocasional, és un bon
exemple dels antiherois de Kerr. Mercado de invierno és el primer llibre d’aquest
personatge i agradarà de la mateixa manera als amants del misteri i del futbol. Té
l’al·licient afegit de veure desfilar per les
seves pàgines personatges coneguts com
Pep Guardiola o José Mourinho. Una visió
diferent del món del futbol que enganxa
encara que no t’agradi l’esport.
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KERR, PHILIP. Mercado de invierno.
Barcelona: RBA, 2015.

Quan, ara fa quatre anys, Ian Rankin
va rebre a Barcelona el premi RBA de
novel·la negra, va manifestar clarament
quin és el sentit de la seva obra: «Jo
escric des d’Edimburg, la capital d’Escòcia. És una ciutat de llums i ombres,
un lloc que ha engendrat filòsofs com
David Hume, però que també ha donat
recer a nombrosos actes i personatges
terribles. En explorar Edimburg amb
detall, intento fer llum sobre el món en
general.»
Amb els ulls de l’inspector John Rebus
o, com en el llibre que recomanem avui,
de l’inspector Malcolm Fox, descobrim
una ciutat adorable i terrible alhora i de
la qual és impossible no enamorar-se.
Una ciutat habitada per personatges de
carn i ossos.
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