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EDITORIAL

DONA LA TEVA OPINIÓ

Una firma,
UN COMPROMISO
DE CIUDAD
LA JUNTA DE LA FAVB.
FAVBSECRE @ GMAIL . COM

l pasado 15 de Febrero en Can Cabanyes, realizamos
un acto pendiente, donde algo más de una cincuentena
de entidades, firmaron el COMPROMISO POR BADALONA.
Partidos, sindicatos, comerciantes, mujeres, jóvenes, vecinos y entidades sociales, firmaron un acuerdo, para empezar
a abordar 13 propuestas presentadas el pasado día 9 de Noviembre en el Centro Cívico de La Salud.
Propuestas de las que ya hemos dado cuenta en números
anteriores, propuestas que no están cerradas a incorporar de
nuevas, para entre todos, empezar a dar forma intentando
consensuar todo aquello que sea posible.
Un compromiso que no obliga más que aquello que las
mismas entidades deseen obligarse.
Un compromiso de ciudad basado en el dialogo y en el
consenso ampliamente mayoritario, para empezar a trabajar
temas de ciudad, para generar una mayor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas.
Viejos y nuevos proyectos puestos sobre la mesa para dialogar, para debatir, para esforzarnos en los consensos y para
empoderar a nuestra ciudad.
Propuestas urbanísticas y también propuestas sociales,
propuestas que han de venir y propuestas rescatadas para
ponerlas en la agenda de ciudad.
Cierto es que hubo algunas ausencias significativas, a las
que aún llamamos a sumarse y a comprometerse con nuestra
ciudad, a la vez que, agradecemos a todas y cada una de las
entidades firmantes.
El acto además de la firma, estuvo presentado por la periodista local Sara Muñoz y contó con las intervenciones de
representantes de la FAVB y CONFAVC, así como el primer
teniente de alcalde del ayuntamiento de nuestra ciudad.
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TEMPS DE DONES
PEDRO JESÚS FERNÁNDEZ
PJFERNANDEZM @ GMAIL . COM

ncara que a Badalona dues dones han ocupat la butaca principal del saló de plens del nostre
Ajuntament, és evident que les dones, fins ara i en general, no han tingut el protagonisme i
el reconeixement que es mereixen per part de les organitzacions polítiques amb aspiracions
a ocupar càrrecs institucionals.
Poques són les llistes encapçalades per dones en qualsevol contesa electoral. Sembla com si
als homes ens costés admetre que, possiblement, les dones portarien a la pràctica d’una manera
més eficaç i eficient això que ara alguns anomenen nova política. O tal vegada per aquesta raó.
Als homes ens és difícil acceptar que no sempre som capaços de resoldre els problemes que
suposa governar. Com tampoc volem deixar de tenir la responsabilitat principal en la presa de
decisions.
Què passaria si, en les eleccions municipals vinents, les llistes d’algunes organitzacions polítiques estiguessin encapçalades només per dones?
Suposant que el ple estigués format per una majoria de dones i fossin elles les que ocupessin
els principals llocs del govern, realment no es portaria a la pràctica això d’una nova forma de fer
política?
Us imagineu una campanya electoral dirigida i pensada per les dones?
Sempre hi ha qui diu que no se li nega a cap dona que participi, com ho fan molts homes, en el
dia a dia de qualsevol organització. Com també, els més moderns, asseguren que ells comparteixen la càrrega domèstica i familiar amb la seva dona.
No heu pensat per què els homes sempre busquem els llocs més visibles per anar a comprar o
els carrers més concorreguts per portar el cotxet del nostre fill petit?
Realment els homes som coneixedors de tot allò que suposa portar al dia l’administració d’una
llar i cuidar les criatures?
No és cert que quan convidem algun amic a casa ens ocupem de rentar els plats i d’endreçar la
cuina mentre deixem que la dona parli amb els visitants?
Tot plegat, no serem tots una colla d’hipòcrites incapaços d’assumir el nostre fracàs i, tanmateix, voler continuar remenant les cireres?
Són temps de canvis.
Vivim en una societat que busca una altra manera d’organitzar-se per evitar les desigualtats
socials i econòmiques.
Fins ara, els homes han controlat els principals instruments de poder i han ocupat els primers
llocs en tot tipus d’organització. Asseguts a les butaques dels consells de ministres i de les empreses sempre hi ha una majoria d’homes. La dona continua ocupant un paper testimonial per no dir
un paper decoratiu.
La fins fa poc presidenta del nostre Parlament, realment manava i decidia? O només era un
instrument al servei d’alguns homes?
I la nostra alcaldessa, té tota la informació i sap el que es decideix a cadascuna de les àrees de
govern? No són els homes els que controlen la situació?
Si volem posar fi a aquesta situació, hem d’assumir que tots en som culpables i s’ha de continuar treballant per aconseguir una igualtat real, no només teòrica o declarativa.
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Si paramos nosotras,
se para el mundo
ROCÍO MATEOS
FEDERACIÓ DE DONES DE BADALONA
FEDERACIODONESBADALONA@GMAIL.COM

l 8 de marzo, colectivos feministas de todo el
mundo se han propuesto
para el planeta. En España son
cientos los grupos involucrados
en esta huelga mundial feminista. Piden a las abuelas que ese
día no recojan a sus nietos del
colegio, a las trabajadoras que
paren en la oficina y a las estudiantes que se salten las clases.
El objetivo es que en el Día de
la Mujer se visibilice todo el
trabajo, remunerado o no, con
el que cada día cargan a sus espaldas. ¿Qué ocurriría si todas
se ausentasen, aunque solo fuera por un día?
Este año las mujeres el 8marzo pararemos nuestro consumo, ni tiendas, ni mercados.
El trabajo doméstico y los
cuidados, el trabajo remunerado, el voluntariado y nuestros
estudios, para demostrar que
sin nosotras no se produce, y
sin nosotras no se reproduce.
Esto no empieza ni acaba el
8 de marzo. El proceso empieza
mucho antes del día de la huelga, haciendo reuniones, construyendo tejido social, redes y
propuestas.
Culmina el día 8 marzo con
una huelga en la que visibilizaremos nuestras denuncias y exigencias en todos los espacios,
tomando las calles en pueblos y
ciudades.
Unidas somos más fuertes.
El próximo 8 de marzo,
colectivos feministas de todo el
mundo se han propuesto para el
planeta. En España son cientos
los grupos involucrados en esta
huelga mundial feminista. Piden a las abuelas que ese día no
recojan a sus nietos del colegio,
a las trabajadoras que paren en
la oficina y a las estudiantes que
se salten las clases. El objetivo
es que en el Día de la Mujer
se visibilice todo el trabajo, remunerado o no, con el que cada
día cargan a sus espaldas. ¿Qué
ocurriría si todas se ausentasen,
aunque solo fuera por un día?

E

Planificació de vaga feminista del 8 de Març

Sopar reivindicatiu de les dones

El trabajo
doméstico,
el trabajo
remunerado, el
voluntariado y
nuestros estudios,
para demostrar
que sin nosotras
no se produce
4 Puntos de la huelga:
1. Huelga laboral
2. Huelga de cuidados
3. Huelga de consumo
4. Huelga estudiantil
El 8 de Març les dones de
la Federació dones Badalona realitzem i vam participar en
diferents actes:
Preforma, manifestació, xerrades, sopar de la dona...

Darrera manifestació de la dona treballadora
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Els joves i l’habitatge
El CJBDN ha de
ser un lloc de
trobada i el jovent
tant associat com
no associat ha
de servir-se d’ell

CONSELL DE LA JOVENTUT DE BADALONA
BADALONAJOVE@GMAIL.COM

ls darrers mesos s’ha
obert tot Catalunya, i
també a la nostra ciutat,
un debat sobre la gentrificació
dels barris. De retruc s’ha reobert el debat sobre l’accés i tinença de l’habitatge. Un debat
que per desgràcia ha estat massa habitual els darrers anys.
Els desnonaments i la pujada del preu del lloguer han estat una tònica habitual des de
l’esclat de la crisi ja fa 10 anys.
Això ha accentuat, el que abans
de l’esclat de la crisi ja era una
realitat: El jovent tenim una
clara dificultat per emanciparnos.
L’existència d’una cultura
de la propietat, la inestabilitat laboral associada a abusos
empresarials i baixos salaris o
la falta de polítiques públiques
enfocades a fomentar l’emancipació, s’ha traduït en el fet que
els joves catalans, siguem dels
que més triguem en marxar de
casa dels pares de tota Europa.
Davant d’aquesta situació
han sorgit arreu del territori
diverses iniciatives per capgirar la situació. En l’àmbit reivindicatiu els i les joves hem
d’agrair la feina duta a terme
per col·lectius com la PAH o el
Sindicat de Llogaters.
També hem vist com els darrers anys, s’han cristal·litzat
alternatives a l’accés i tinença
d’habitatge, hi ha vida més enllà del lloguer i la compra. La
masoveria jove, la cessió d’ús,
el dret de superfície o la co-
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Joves participant a la rehabilització d’un habitatge

Els joves hem
d’agrair la feina
duta a terme per
col·lectius com la
PAH o el Sindicat
de Llogaters

propietat junt amb l’autoconstrucció, el compartir espais o el
finançament alternatiu són alternatives combinables entre si

que han de facilitar l’accés del
jovent a un habitatge digne.
Els propers anys, el jovent
compromès hem de passar de
la crítica (que no hem d’abandonar mai) a l’alternativa.
Hem de conjurar-nos i bastir
espais que siguin capaços de
denunciar els abusos del sistema alhora que construïm alternatives. El CJBDN ha de ser
un lloc de trobada i el jovent
tant associat com no associat
ha de servir-se d’ell. Volem un
habitatge digne no supeditat a
les normes del mercat com a
base a una vida que valgui la

L’accés a vivendes es el major dels problemes que actualment es troben els joves

pena ser viscuda.
Alternatives al lloguer i la
compra
- Masoveria Urbana
El contracte de masoveria
urbana és aquell en virtut
del qual els/les propietari/es
i els/les usuaris/es d’un habitatge en cedeixen l’ús, per
un temps determinat, a canvi que els usuaris assumeixin
unes obres de rehabilitació i
manteniment acordades.
- Cessió d’Ús
És el dret a realitzar una

Joves participant a la rehabilització d’un habitatge

construcció o disposar-ne
d’una ja existent en propietat aliena, durant un període
de temps convingut. El/la
propietari/a de les construccions i la propietat del sòl
la manté una altra persona,
com pot ser l’Administració.
Aquest model ofereix la seguretat d’ús de la compra, ja
que ofereix una durada del
contracte molt llarga, però
a partir del pagament d’una
hipoteca inferior a la derivada d’una compra.
- Copropietat
La copropietat consisteix en
la compra d’un immoble per
part de diverses persones
que poden subdividir o no
l’habitate en qüestió.
- Cohabitatge
El cohabitatge explora possibilitat de viure en comunitat. Més enllà de la compartimentació de l’habitatge
actual, en el qual coneixem
poc el nostre veïnat i el sentit de la comunitat és baix,
compartir espais pot ajudar
a la convivència, a adaptarse als canvis en l’estructura
familiar i alhora reduir costos econòmics.
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EDUCACIÓ

Campanya ‘MATRICULA’T
A LA PÚBLICA’
JUAN SÁNCHEZ
FAMPASBADALONA@GMAIL.COM

om ja és habitual, des de
FAMPAS, amb la intenció de donar visibilitat
a l’escola pública, hem preparat material de difusió per a la
preinscripció al curs 2018-19.
Us convidem a compartir-ho als
vostres espais web i que el feu
arribar a les famílies del vostre
centre així com a aquelles que
s’adrecen a les escoles per demanar informació.
De les dues xerrades informatives sobre preinscripció que
teníem programades passem a
una xerrada única que es farà
més tard degut a la incertesa
actual sobre el procés de preinscripció per al curs 2018-19. La
data serà el 15 de març de 17.30
a 19h al Centre Cívic de La Salut. En la xerrada s’abordaran
els detalls tècnics del procés de
preinscripció. El ponent de les
xerrada serà l’inspector i membres de la Comissió de Garanties
d’Admissió de Badalona.
Al següent enllaç web trobareu el tríptic de la campanya,
així com cartells amb les dates
de portes obertes per zones:
http://www.fampasbadalona.
org/fampas/web/matriculat-ala-publica/

C

DEFENSEM la immersió
lingüística... i L’ESCOLA
PÚBLICA!!!
Uns dels pilars fonamentals
del nostre model educatiu és el
de la no segregació d’alumnes
per l’idioma i el domini de les
dues llengües. El passat 16 de
febrer el Govern espanyol va
anunciar que estudiava incloure la casella del castellà a les
preinscripcions escolars com
a llengua vehicular educativa
de lliure tria sota l’empar del
155. Des d’aquest moment les
mobilitzacions, els articles i els
debats per defensar la immersió lingüística en català com a
llengua de cohesió social no han
parat.
Des de FAMPAS ens unim
amb les plataformes, entitats
i associacions que defensen
aquest model perquè està demostrat que funciona: no segre-

Xerrada sobre preinscripció que ens presenta FAMPAS

ga l’alumnat i permet el coneixement de les dues llengües.
De la mateixa manera mostrem la nostra disconformitat
amb la renovació de 1.956 concerts a escoles privades que el
Consell de Ministres va aprovar
també el passat 16 de febrer,
emparant-se en l’aplicació de
l’article 155, renovació fins el
curs 2021-2022. Es tracta d’una
mesura continuista amb la línia pro-concertada dels darrers
governs de CiU i Junts Pel Sí.
Cal revertir aquesta política i
invertir més en l’escola pública
que garanteix els valors de la

diversitat i la integració. I algunes d’aquestes escoles privadesconcertades que reben diners
públics hi ha una part que pertany a l’Opus Dei, que segrega
els seus alumnes per sexe.
Campanya contra les
proves d’avaluació
diagnòstica d’educació
primària
Aquests dies les famílies d’arreu de Catalunya comencen
a preparar-se pel boicot a les
proves externes estandarditzades que serveixen per puntuar
les escoles, classificar-les i es-

FAMPAS present a la concentració del 28 de febrer pel model educatiu

tablir rànquings entre elles. La
FaPaC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya) fa una crida
a no fer les proves externes de
primària, juntament amb altres
entitats que li han donat suport
al llarg d’aquests anys: la Xarxa d’Escoles Insubmises (XEI),
l’Assemblea Groga de Gràcia i
el MUCE. Legalment, aquestes
proves externes de primària no
són obligatòries, són un instrument per consolidar una educació basada en la competició
i una porta a la segregació de
centres, que vol acabar amb la
privatització i mercantilització
de l’escola pública. Cal exigir al
govern i al Departament d’Ensenyament un projecte global
d’avaluació educativa realitzat
des d’un enfocament veritablement pedagògic i inclusiu, i amb
més recursos per a l’escola pública que és la de tots.
Construccions pendents
i falta de places a
secundària als centres
educatius de la ciutat
Des de la federació estem al costat de les escoles i els instituts que
fa anys reclamen la construcció
del nou edifici que dignifiqui el
treball del professorat així com
l’aprenentatge de l’alumnat.
Avancem cap a la construcció
de l’institut Ventura Gassol en la
nova ubicació, com també amb
el nou institut Ca l’Arnús, però
encara no hi ha solucions per a
les escoles Montigalà, Badalona
Port i Ventós Mir.
Hem transmès també la nostra preocupació tant a Serveis
Territorials del Departament
d’Ensenyament com a l’Ajuntament per la manca de places
als centres de secundària i que
donin solucions a llarg termini
perquè l’alumnat dels primers
cursos no hagi de recórrer distàncies massa llunyanes de les
seves llars.
Projecte Badalona Batec
Volem parlar del projecte de la
nostra federació Badalona Batec, que ha tingut el seu punt
culminant amb la participació a
la Rua de Carnaval de Badalona
d’enguany, que s’organtiza i es

celebra a Llefià. Consisteix en
realitzar una activat extraescolar educativa artística musical i
gratuïta fora d’horari lectiu. Un
taller on aprendre a tocar diferents ritmes i instruments de
percussió de la cultura musical
brasilera, basat en ritmes com
el ‘samba-reggae’, de Salvador
de Badia i el ‘samba enredo’, de
Rio de Janeiro. Hem passat per
diferents instruments com el
surdo (tambor greu), la caixa, el
repenique, el tamborim, l’agogo
i el shaker. Hem aplicat coreografies en les cançons, treballant així la nostra coordinació.
Mitjançant la percussió s’estimula el pensament creatiu i
s’ajuda a la cooperació entre els
participants demostrant l’efecte
del treball individual dins d’un
grup. Una plataforma perfecta
per conèixer el poder del treball
conjunt amb un objectiu comú.
Trencar barreres i generar noves connexions amb una comunicació no verbal. La música és
un llenguatge universal que no
discrimina el ser, en cap de les
seves formes ni ideologies. Un
llenguatge universal que transcendeix més enllà de les coses
personals, organitzatives o culturals.
El 5 març comencem a bategar de nou!! Donarem l’oportunitat a nous participants i
centres educatius a sumar-se
al projecte!!! La primera sessió
de cada grup serà oberta per tal
que tothom que vulgui pugui
tastar l’experiència.
Us recordem que l’edat mínima per participar és de 8 anys.
Aviat us donarem tota la informació, però podeu contactar amb
les vostres AMPAs per més detalls o directament per correu a:
contacte@fampasbadalona.org

Projecte de FAMPAS: Badalona Batec
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SALUT

LES LLISTES D’ESPERA,
DESESPERANT
Tenim molt bons
professionals i tres
molt bons hospitals
a la zona (HUGTiP,
HMB I FHES) que
donen cobertura
a la nostra ciutat

MANEL ABIA
COMISSIÓ DE SALUT FAVB
FAVBSECRE@GMAIL.COM

l passat 25 de gener, en
el context d’una convocatòria estatal a la nostra
ciutat, les diverses plataformes
socials Marea Blanca, Marea
Pensionista, Iaioflautes, Comissió de Salut de la FAVB, PAC ...,
així com diversos sindicats ens
vam adherir a la concentració
que es va dur a terme a l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can
Ruti).
La protesta era molt important, sobretot, perquè Catalunya és la comunitat autònoma
que més esta patint les retallades en matèria de salut. Cal
ressaltar, com a dada molt significativa, que una de cada deu
persones dependents no rep cap
prestació de la llei de la dependència, tot i haver estat avaluada, superant la mitja de l’estat

E

Reunió de la comissió de salut de la FAVB per tractar les llistes d’espera

espanyol en més d’un 12%.
Sovint, quan es parla de
llistes d’espera, entenem que
només fan referència a les intervencions quirúrgiques, quan
precisament moltes tenen un
termini garantit pel Servei Català de la Salut i es podem consul-

Manifestació a Can Ruti de diverses entitats per les llistes d’espera

Catalunya és
la comunitat
autònoma que
més esta patint
les retallades en
matèria de salut
tar en la web del departament.
El pacient-usuari pot demanar al seu centre de referencia
que compleixi amb els terminis,
i si cal derivar-lo, demanar que
sigui dintre del seu territori i, si
pot ser, que sigui a una entitat
que estigui dintre del sistema
sanitari públic.
Així també, cal remarcar que
les llistes d’espera de cirurgia

estan a l’abast de qualsevol ciutadà que les vulgui consultar:
http://catsalut.gencat.cat/
es/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/llistes-espera/intervencions-quirurgiques/informacio
Les llistes d’espera també fan
referència a proves diagnostiques: ressonàncies magnètiques, escàners i d’altres proves
complementàries, que són fonamentals per accelerar el diagnòstic en molts processos.
Cada cop es fan més cribratges per detectar tipus de càncers (mama, colon) mesura que,
com a usuaris, cal celebrar i criticar alhora, donat que no van
acompanyades de més recursos,
fet que col·lapsa serveis en no
disposar de més professionals
que puguin donar cobertura a la

demanda.
Capítol a banda mereix la
rehabilitació. Es necessita que
s’actuï amb més rapidesa en
aquest àmbit. Poder fer la rehabilitació quant ho necessitem
i no com està passant actualment, que quan ens criden, ja
no ens cal o hem hagut de recórrer a un professional per la
via privada, assumint nosaltres
la despesa.
Tenim molt bons professionals i tres molt bons hospitals a
la zona (HUGTiP, HMB I FHES)
que donen cobertura a la nostra
ciutat. Cal aprofitar-los i demanar a les administracions més
recursos, tant en matèria econòmica com de recursos humans,
per poder optimitzar els espais.
VOLEM UNA SANITAT PÚBLICA, UNIVERSAL I DE
QUALITAT, SENSE COPAGAMENTS NI RE-PAGAMENTS PERQUÈ ÉS NOSTRA I LA PAGUEM AMB EL
NOSTRES IMPOSTOS.
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Projecte de futur
La federació convoca a tota la societat civil organitzada per a un projecte comú

RUBÉN GARCÍA
SECRETARIO DE LA FAVB
FAVBSECRE@GMAIL.COM

a FAVB, va convocar al
Centre Cívic Can Cabanyes a totes les entitats de
la nostra ciutat, per continuar
el treball que vam començar a
finals de l’any passat. Aquest
“Compromís amb la ciutat” que
posava al focus de l’interès públic, temes que portaven molt
de temps als calaixos i que no
aconseguíem arribar a consensos amplis, sense renunciar a
altres més difícils de consensuar amb tots els agents implicats.
Des del principi es van recollir les aportacions de tothom,
per que es un interès de totes
les parts, que hi hagi el màxim
de recolzament possible.
Es molt important deixar clar
que la Federació, no renuncia
a la resta de projectes que ara
mateix treballa al dia a dia com
les pensions, turisme, sanitat,
etc. L’interès que hi havia en

L

Des del principi
es van recollir les
aportacions de
tothom, per que
es un interès de
totes les parts
aquest compromís, no era més
que treure propostes que ens
arribaven a les reunions que
vam mantenir, respectant les
diferencies que poguessin sortir
amb les entitats.
D’aquí van néixer les 13 propostes que vam presentar amb
tota la societat i que no era més
que el començament del treball.
A partir d’ara, ens toca començar el treball de fons, emplenar
de contingut aquestes propostes. Durant tot el procés, hem
volgut ser transparents per a totes les entitats, posem propostes de treball, proposem parlar
d’aquests temes als òrgans de
ciutat, on totes les entitats han
de participar com el consell de
ciutat o el consell econòmic i social i els que no puguem, treba-

Can Cabanyes va estar plé de gom a gom per escoltar el projecte de la FAVB

llar per crear comissions de treballs. Aquest important esforç,
no ha d’acabar en un altre calaix
com molts dels projectes que les
associacions de veïns portem
anys lluitant.
Tornant a l’acte, crec que va
rebre un gran suport de les entitats, amb més de una quarantena de signatures de recolzament
al projecte, des d’associacions
de veïns, comerciants, mercats,
partits polítics i molts més. Seguirem treballant i segur que
les properes setmanes moltes
més entitats es sumaran a un
projecte obert i plural on tothom podrà donar la seva visió
i estem segurs, que arribarem
a un document ampli de model
de ciutat amb el major consens
possible.
L’acte que va estar dirigit un
altre cop pel nostre president
Julio Molina, que va dir unes
paraules, presentat per la companya Sara Muñoz, a la que un
altre cop li donem les gràcies
per la seva ajuda, una representació de la CONFAVC i el primer
tinent d’alcalde Oriol Lladó com
a representació del govern local.
Aquests tipus d’actes com
sempre, permeten a la ciutadania apropar-se als representants de les entitats i parlar
dels problemes que tenen, es

la lluita veïnal ha
de sortir al carrer
amb més força
que mai, tenim
molts fronts
oberts i la FAVB
continuarà donant
recolzament

bo que els nostres veïns tinguin
aquesta proximitat.
Comencem un període de
molt de treball que tindrem als
propers mesos, es important
que tinguem un moment tranquil que ens permeti agafar
força, la lluita veïnal ha de sortir al carrer amb més força que
mai, tenim molts fronts oberts
i la FAVB continuarà donant
recolzament i propostes per a
trobar solucions, problemes
amb les pensions, model de
turisme a la nostra ciutat, lloguers, desnonaments, llistes
d’espera, tots problemes que
ens importen, tots problemes
que tenim la nostra opinió i
que lluitarem per que ens escoltin.

El projecte de Compromesos amb la ciutat no acaba amb aquest acte

07

08

LA VEU DELS BARRIS

Març 2018

ENTREVISTA
Joaquin Jimenez

Estela Blanco

Josep Gil

Presidente del Mercado Torner

Presidenta del Mercado Sant Roc

Presidente del Mercado Maignón

Conversación con los
representantes de los
mercados municipales
JULIO MOLINA
PRESIDENTE DE LA FAVB
FAVBSECRE@GMAIL.COM

a Veu del Barris ha tenido
a bien reunir a los presidentes y representantes
de los mercados municipales
y conversar con ellos en torno
a una serie de preguntas que
previamente habían diseñado
los responsables del periódico,
todas ellas relacionadas con
los propios mercados ,asi pues nos hemos reunido con Josep Gil presidente del mercado
Maignon, Gloria Villanueva
del mercado La Salud, Joaquin
Jimenez del Mercado Torner,
Francisco Javier Ruiz del mercado Pomar Morera, Estela
Blanco del Mercado Sant Roc y
Juan Carlos de Miguel del Mercado de Llefiá.
Hemos de agradecer la predisposición de los mencionados
representantes de los mercados
. buen hacer, amabilidad y compromiso con el comercio y en especial con los mercados. Mas alla
de la simpatía de esta federación
vecinal con los mercados y el comercio local, las coincidencias y
complicidades son comunes. Estas son sus respuestas a cada una
de las preguntas realizadas.

L

1.-COMO VEIS EL FUTURO
DE LOS MERCADOS EN
NUESTRA CIUDAD
- Mercado Toner. Complicado, hay mucha competencia y
los mercados no estamos actualizados a la época actual.
- Mercado Sant Roc. Complicado, las ventas están flojas hay mucha competencia
y es muy difícil competir con
las grandes cadenas de alimentación y grandes superficies.
- Mercado Maignón. Bastante negro porque la administración no acaba de hacer
el salto necesario para la reforma de los mercados y está
todo muy parado y como consecuencia de esto no hay un
relevo generacional. Cuando
hablamos de administraciones, nos referimos a la poca
implicación que ha habido
siempre.
- Mercado La Salud. Pues
sis no cambiamos de mentalidad y nos ponemos al dia en
horarios y comodidades para
los clientes lo veo mal, bastante mal.
- Mercado Pomar El futuro
de los mercados hoy en dia es
muy complicado. Basicamente los clientes buscan precio

,horarios y comodidad de
aparcamiento. Los horarios
de los clientes han cambiado
y los mercados no. En cuanto a los precios hay mucha
competencia de las grandes
superficies y estas están cada
vez mas próximas a los barrios por lo que el mercado de
proximidad pierde.
- Mercado Llefiá Aquellos
mercados que se modernicen, que sean atractivos y bonitos con diversidad comercial continuaran trabajando
por el contrario los que queden viejos quedaran obsoletos y no funcionaran.
2.- BADALONA NECESITA
SEIS MERCADOS
- Mercado Toner . Nosotros
entendemos que si son necesarios, sobretodo por la cantidad de habitantes que tiene
nuestra ciudad.
- Mercado Sant Roc. Si, los
mercados no deberían de desaparecer, sobre todo por el
trato a la gente, la calidad y la
confianza que dan a la clientela es única.
- Mercado Maignon. Actualmente no porque hay mucha oferta de alimentación y
volviendo a la primera pre-

gunta, cuando hablamos de
la administración ,los mercados han quedado obsoletos.
- Mercado La Salud. Yo creo
que si pero con los arreglos
necesarios funcionarian, pero tienen que ponerse al dia,
los mercados son importantes para la ciudad, la mayoría
de los trabajadores del mercado también hacemos de
psicólogos muchas veces y y
en trato que no dan las grandes superficies.
- Mercado Pomar. Si. Siempre ha sido una compra de
proximidad,
alimentación
fresca y de calidad. El mercado de proximidad no puede
desaparecer, junto a la profesionalidad y confianza de los
paradistas. Profesionalidad y
confianza que no encuentran
en las grandes superficies.
- Mercado Llefiá. Badalona
es muy grande con barrios
con mucha gente y necesitan
comercio de proximidad, si
se necesitan los seis mercados.
3.- HAY SUFICIENTE OFERTA COMERCIAL EN BADALONA
- Mercado Torner. Exceso
de oferta comercial.

Hemos de
agradecer la
predisposición de
los mencionados
representantes
de los mercados

- Mercado Sant Roc. Exceso
de oferta comercial.
- Mercado Maignón. Mucha
y además favorece que tenemos Barcelona muy cerca y
muy bien comunicada, cosa
que hace que la población
de Badalona marche hacia Barcelona, además de la
atracción de la capital.
- Mercado La Salud. Si
creo que hay bastante oferta
comercial,en según que zonas hasta demasiada.
- Mercado Pomar. Si. Creo
que hay demasiada oferta comercial. Son muchos los centros comerciales (grandes superficies) Creo que es bueno
que tengamos, pero los hay
en exceso. Es una cuestión
que debería haberse regulado. Al igual que debería regu-
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Gloria Villanueva

Francisco Javier Ruiz

Juan Carlos de Miguel

Presidenta del Mercado La Salud

Presidente del Mercado Pomar Morera

Representante del Mercado de Llefiá

larse la apertura de domingo
y festivos de otras entidades.
- Mercado Llefiá. Si hay
mucha oferta comercial en
Badalona, Hay en exceso incluso esto es un problema
para todos los comerciantes.
4.- SE VERIA BIEN OTRO
TIPO DE ACTIVIDADES
NO ALIMENTICIAS EN
LOS MERCADOS
- Mercado Torner. Si, seria
interesante ampliar la oferta
de servicios a los clientes.
- Mercado Sant Roc. Si para
que hubiera mas variedad de
productos.
- Mercado Maignón. Si, siempre y cuando sean servicios que complementes los
existentes en el propio mercado.
- Mercado La Salud. Si podrían haber algunas paradas
que no fueran de alimentación pero con condiciones
porque lo que se vende es
comida.
- Mercado Pomar. Si por supuesto, porque no? Hay que
dar variedad y oferta para los
clientes,siempre separándolos físicamente por higiene .
- Mercado Llefiá. Si, siempre y cuando complementasen con otras actividades
existentes y no compitieran
entre ellas.
5.- COMO VEIS LA TASA
DEL AYUNTAMIENTO.
- Mercado Torner. Fatal.
- Mercado Sant Roc. Tal y
como está la situación (Ventas muy bajas, muchos pagos
etc) Mal.
- Mercado Maignón. Un pago nuevo que ya veremos que
resultado tendrá.

- Mercado La Salud. Eso se
veía venir desde hace tiempo,
es una taxa que pagan todos
los comerciantes,los mercados teníamos el convenio
que pagábamos cada mes
pero lo invertíamos para hacer publicidad y colaborábamos en todos o la mayoría de
actividades que se hacia en
Badalona, pero el convenio
ha quedado obsoleto y no se
quiere la federación pues hemos pasado a taxas, pagamos
mas pero lo administra el
ayuntamiento pero nosotros
no tenemos mas ventajas.
- Mercado Pomar. Entiendo
que cuando hay cambios no
gustan a todo el mundo pero
con esto el ayuntamiento ha
demostrado la ayuda que ha
dado a los mercados. Que sabiendo por la situación eco-

nómica tan penosa por la que
pasan los diferentes mercados ,hayan decidido agravarla mas aun si se puede, pues
hay paradistas a los que les
cuesta mucho llegar a final
de mes y las taxas empeoran
la situación.
- Mercado Llefiá. No es fácil
contestar pero hemos de ser
sinceros, Hemos de pagar
como cualquier comercio de
la ciudad, pero no era el momento, ni en esta situación.
6.-ES NECESARIA UNA REFORMA INTEGRAL DE
LOS MERCADOS
- Mercado Torner . Si es necesaria una reforma integral
en todos los mercados pero
especialmente en el Torner
por ser Urgente.
- Mercado Sant Roc. Si

Presidents dels mercats recolzant l’acte de la FAVB

porque los mercados llevan
muchos años construidos
y necesitan reformas , pero
que sean a cargo de la administración.
- Mercado Maignón. Si
porque es necesario dar mas
servicios y con horarios mas
competitivos, cosa que actualmente no es posible al estar
actualmente los mercados
obsoletos.
- Mercado La Salud. Si necesaria y urgente desde los
mas antiguos, hasta los que
vamos haciendo cosas pero
necesitamos que el ayuntamiento puesto que es un edificio municipal se implique
mucho y no lo esta haciendo.
- Mercado Pomar. Indiscutiblemente ,como no se
hagan reformas en los mercados que lo necesitan urgen-
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Francisco Javier
Ruiz: “Son
necesarias zonas
de aparcamiento
limítrofes a los
mercados”

temente, tendrán que cerrar,
y todo habrá sido culpa de la
mala gestión y lentitud del
actual ayuntamiento. Son
necesarias zonas de aparcamiento limítrofes a los mercados, facilitar el paso de los
usuarios a los mercados. En
el mercado Pomar-Morera
dijeron que instalarían puentes sobre la riera para facilitar
el paso,sobre todo del barrio
de la morera al mercado y no
se han llegado a hacer.
- Mercado Llefiá. Es necesaria una reforma integral de
todos los mercados, es posible alguna excepción pero
globalmente muy necesaria.
- Mercado Pomar. Indiscutiblemente ,como no se hagan
reformas en los mercados
que lo necesitan urgentemente, tendrán que cerrar, y todo
habrá sido culpa de la mala
gestión y lentitud del actual
ayuntamiento. Son necesarias zonas de aparcamiento
limítrofes a los mercados,
facilitar el paso de los usuarios a los mercados. En el
mercado Pomar-Morera dijeron que instalarían puentes
sobre la riera para facilitar el
paso,sobre todo del barrio de
la morera al mercado y no se
han llegado a hacer.
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POLIGONS INDUSTRIALS

La Indústria i els polígons
industrials a Badalona
Estratègies
públiques per
afavorir que els
treballadors locals
adquireixin la
formació necessària

OVIDI HUERTAS
COORDINADOR CCOO BARCELONÈS NORD
BADALONA@CCOO.CAT

COO, quan s’acosten les
eleccions
municipals,
acostumem a presentar
a cada una de les candidatures
que opten a ser elegides per formar part de l’Ajuntament, un
document amb el nostre anàlisi,
demandes i propostes que esperem siguin recollides en els seus
programes.
En les darreres eleccions municipals del 2015, fèiem especial
esment en les propostes de reindustrialitzacio, modernització
i adequació del terreny industrial, prou important a la ciutat, incloent-hi la demanda de
la no requalificació de terrenys,
per afavorir el model de ciutat
complexa, amb mixtura d’usos
compatibles, activitat industrial
i econòmica, habitatge, lleure,
estudi, etc.
Quan l’Ajuntament va obrir
el procés de participació per a la
elaboració del document “Estratègies per al desenvolupament
econòmic i foment de l’ocupació Badalona 2022” ja vàrem
considerar que era un pas molt
important en la bona direcció,
la que correspon a l’ambició que
sempre hem considerat que ha
de tenir la tercera ciutat de Catalunya en població, i una històrica ciutat industrial que pateix
encara un dèficit en reconeixe-

C

S’ha de treballar en millorar les infraestructures

ment i en presència política en
el context metropolità.
El document esmentat recull
moltes de les nostres demandes i comparteix bona part de
les nostres anàlisi. Recentment
s’ha presentat en el si del Consell Econòmic i Social de la Ciutat la primera de les mesures
que creiem claus, el projecte
d’inversió de més de 25 milions
d’euros en els polígons d’activitat econòmica de la ciutat per a
la seva remodelació fonamentalment urbanística (carrers,
aceres, asfalt, accessos, etc.).
Amb aquest mesura, Badalo-

S’han de tenir una visió de futur per a la Badalona que volem

na estarà en condicions d’oferir
sol industrial excel·lentment
situat, accessible (si es desenvolupa el necessari pla d’accessibilitat i mobilitat) i amb bones
possibilitat de generar sinèrgies
amb el conjunt d’un territori
metropolità capaç d’oferir tot
tipus de serveis avançats per a
l’activitat productiva. Ara cal
aplicar-ho, començar la feina,
fer el pla efectiu.
Calen encara més coses, que
des de CCOO reclamem: Entre d’altres, un estratègia local
i metropolitana d’atracció activa d’empreses, amb èmfasi

especial a les tecnològicament
avançades, la seguretat d’oferir
serveis de proximitat, com ara
les xarxes telemàtiques de primer nivell, l’accés a l’energia de
tipus renovable, el suport a la
generació de clústers i a la indústria 4.0.
I en el context de sinèrgies,
reclamar atenció a les possibilitats que ofereixen els valors que
ja tenim: Torribera a tocar, i el
seu campus alimentari, el campus de Can Ruti, i el seu potencial en investigació biomèdica,
les Tres Xemeneies de la Tèrmica i la seva potencialitat, potser

vinculada a la UPC i la investigació en energies renovables.
I també les estratègies públiques per afavorir que els treballadors locals adquireixin la formació necessària, i disposin dels
canals per accedir a una possible
oferta a mig termini de llocs de
treball qualificats, un element
clau per la millora global de la
qualitat de vida a la ciutat, per
reduir l’atur, oferir futur digne
i creïble a treballadores i treballadors, per redistribuir millor
la riquesa, que és en realitat, el
nostre objectiu fonamental.
Tots aquests valors poden contribuir a generar en els territoris
del Besòs una xarxa d’activitat
econòmica potencialment eficient, competitiva i generadora de
riquesa que faci de Badalona una
ciutat amb un model econòmic i
d’ocupació diferent a l’actual i on
el valor afegit que aporta la indústria sigui clau per assolir-ho.
Per això la qualitat dels polígons
industrials és fonamental.

Badalona disposa d’un lloc privilegiat per apropar les empreses
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MOVIMIENTO VECINAL

La importancia del
movimiento vecinal y
su estructura territorial
JUNTA DE LA FAVB
FAVBSECRE@GMAIL.COM

os grandes citas vecinales están marcando
el primer trimestre del
año. Primero en Valencia, la
asamblea de la Confederación
Estatal de Asociaciones de Vecinos, los pasado 24 y 25 de Febrero, y donde una delegación
de la Federación de Badalona
estuvo presente, compartiendo
con vecinos y vecinas del estado
sobre problemáticas del movimiento vecinal, a la vez que se
celebraba el 50 aniversario de
las asociaciones de vecinos en
España. Una segunda cita el 17
de Marzo en Lleida, donde se
realizará la asamblea de la confederación de asociaciones de
vecinos de Catalunya, y donde
también una amplia delegación de Badalona, participará de
dicha asamblea compartiendo y
realizando propuestas de trabajo para el año en curso.
Ambas asambleas de carácter
territorial, ponen de manifiesto
la necesidad de esas estructuras
necesarias para una mayor coordinación de las propuestas de
trabajo, experiencias y o acciones conjuntas.
Unos se asociaron para hacer
negocios, otros nos asociamos
para hacer justicia, viejo lema
del movimiento vecinal del estado, que junto al de pasar de
la protesta a la propuesta de las
asociaciones de vecinos catalanas, ponen de manifiesto que a
día de hoy las entidades vecinales y su coordinación local, auto-

D

COMUNICADO

Comunicado
PAH
BADALONA
PAH BADALONA,
PAH.FAVB@GMAIL.COM

a solución a día de hoy no existe, dicen que quizás le
dejen dormir en un albergue y
que lo mejor que puede hacer es volver a su pueblo…
Vergonzoso (por no decir otra cosa).
Sabemos que los Servicios Sociales está desbordado y
por eso no culpamos a los trabajadores, pero no creemos
que sea excusa para que los responsables polítcos no den
soluciones a las familias de nuestra ciudad, familias cuyas
problemátcas son conocidas por el ayuntamiento desde hace años.
Las excusas y la inoperatvidad del gobierno de Badalona,
especialmente en áreas como Servicios Sociales, Urbanismo
y Hacienda, están haciendo aumentar la problemátca día
tras día:
- El Ayuntamiento no tene pisos, cuando hay centenares
(por no decir miles) de ellos vacíos en manos de los bancos en Badalona, cerrados esperando que suban los precios para especular.
-El Ayuntamiento paga pensiones a algunas familias con
hijos para que no estén en la calle, “solución” muy cara
y que además implica que las familias no tengan espacio
para cocinar y los menores sólo tomen comida caliente 1
vez al día entre semana, si tenen beca de comedor.
-El gobierno del Ayuntamiento no ha sido capaz de multar a
los bancos como hicieron otras poblaciones -ahora se les
ha pasado la oportunidad ya que el PP ha paralizado está
ley- por tener pisos vacíos cerrados.
- El Ayuntamiento no es capaz de comprar pisos utlizando
el derecho de tanteo y retracto
- El Ayuntamiento -a pesar de que está aprobado en plenono es capaz de informar a los ciudadanos y al juzgado de
las estafas bancarias y parar los desahucios por falta de
legitmidad actva (solución gratuita por la que se pueden
parar -que no aplazar- el 99% de desahucios de hipoteca
indefinidamente).
-El Ayuntamiento no es capaz de resolver los problemas que
muchas familias (algunas desahuciadas) tenen para pagar el IBI o los suministros básicos (luz, agua, gas).
El Ayuntamiento, si consigue aplazar un desahucio durante unos meses comprometéndose con el juez a que le den
unos meses para encontrar otra vivienda,una vez paralizado
el desahucio se desentende y expulsa a la familia de la mesa de emergencia, haciendo que el problema cada vez sea
mayor.
¡Necesitamos soluciones reales urgentemente! ¡Basta de
mentras!
Mañana, nuestra compañera Ràjae con sus 4 hijos, se podría quedar en la calle por culpa del gobierno del Ayuntamiento. No lo permitremos.
Exigimos que el Ayuntamiento de Badalona nos dé una
solución inmediata, no queremos más tomaduras de pelo.
Todo tene un límite. Y nuestra paciencia ya se ha acabado.

L
Associacions de tot l’estat discutint dels problemes actuals

nómica o estatal siguen siendo
muy necesarias.
Desde Badalona apostamos
por la CONFAVC y CEAV, porque ambas confederaciones son
necesarias y porque ambas se
complementan.
Las asociaciones de vecinos
de nuestra ciudad tienen una
larga historia con momentos
más dulces y menos dulces, pero
una cosa es innegable, la aportación vecinal en la acción pública
y en el quehacer diario de nuestra ciudad, de forma voluntaria
y altruista, ha hecho posible que
nuestra ciudad avance y progrese como corresponde.
Somos parte del progreso de
pueblos y ciudades, a veces incluso el motor que lo impulsa.
Y en Valencia hemos trabajado y duro, con temas de especial
importancia y no solo los organizativos, henos discutido sobre la problemática de nuestros
pueblos y ciudades, con temas
específicos de urbanismo, de

Asamblea estatal d’associacions de veíns amb el representant de la
federació de municipis

espacio público, de medio ambiente, de fiscalidad, etc.
Dos días intensos de trabajo,
organizándonos sin dejar de reivindicar, dando forma a la estructura del movimiento vecinal
del estado.
La delegación de Badalona
ha participado de forma activa
con aportaciones e intervenciones al plenario, sobre los temas
de discusión elaborados por la
confederación estatal y ahora
nos preparamos para participar
de igual manera en la asamblea
de CONFAVC, para lo cual nos
trasladaremos a Lleida con una
delegación amplia y poder hacer llegar la voz de las asociaciones de Badalona en los temas
de debate.
Es importante articular un
movimiento vecinal plural y diverso pero capaz de hacer frente
a las demandas de los vecinos
y vecinas. Es necesario unir fuerzas en las reivindicaciones
comunes, es importante tener
una confederación autonómica
y otra estatal para multiplicar el
esfuerzo a realizar.
No menos importante, es que
en la junta de la Confederación
Estatal, hayan sumado nuevos
colaboradores, entre ellos, el
presidente de nuestra Federación, Julio Molina, junto con
otros compañeros de Federaciones importantes de todo el
estado.
El movimiento vecinal está
más presente que nunca, sigue
fuerte, con soluciones a los problemas de hoy en día y los que
están por llegar.

Badalona, 22 de febrero de 2018
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MOBILITAT

TAULA MOBILITAT BADALONA-FAVB
TAULA DE MOBILITAT-FAVB
DGUERRE2@XTEC.CAT

Què és ?
La Taula Mobilitat Badalona
és una organització que amb el
suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona
(FAVBdn) es dedica a treballar
per la millora de la mobilitat a
la nostra ciutat. Té una comissió
específica per tractar el Perllongament de la Línia I del Metro
des de l’estació Fondo Santa Coloma fins al centre de Badalona.
Qui pot formar part ?
Poden formar part les persones
interessades a títol personal o
en representació
d’ entitats,
partits, sindicats, o qualsevol
altre organització. Actualment
hi figuren 22 persones . A la Comissió pel Perllongament de la
L1 del Metro hi ha 18 persones,
algunes d’elles tan sols participen en aquesta comissió.
Cóm funciona ?
• La Taula funciona de forma
autònoma i independent.
Compta amb el suport econòmic; logístic; jurídic de la
Favb, també compta amb el
seu suport per a la comunicació amb les entitats veïnals
federades.
• La Taula es reuneix de forma
ordinària una vegada al mes,
l’últim dimarts final de mes.
Les reunions es fan a la seu de
la Favb. Duran una hora i mitja, de les 17:30 a les 19:00 h.
• La Comissió del Perllongament L1 es reuneix també de
forma ordinària una vegada
al mes, l’últim dijous final de

mes. Les reunions es fan al
local de l’a.vv. Nova Lloreda
Nord (Av. Catalunya, 64-66
local 1). Duran una hora i mitja, de les 19:00 a les 20:30 h.
La comissió elabora propostes relacionades amb el
perllongament, i executa els
acords, una vegada han sigut ratificats pel conjunt de la
Taula Mobilitat.
• Els acords es prenen per consens. La persona que aixeca
l’acta fa proposta de l’ordre
del dia per la següent reunió.
• La Taula i la seva comissió
pel Perllongament de la L1
són coordinades per en Diego
Guerrero dguerre2@xtec.cat
Quines són les seves funcions?
• Detectar mancances, deficiències o problemes relacionats
amb la mobilitat.
• Elaborar i presentar demandes .
• Demanar respostes a les demandes presentades.
• Si fos necessari, presentat conflicte davant les administracions en el cas de no obtenir
resposta a les demandes presentades.
• Fer el seguiment de l’aplicació
de les demandes.
Objectius Prioritaris?
Perllongament L1 Metro
Fondo-Rodalies Badalona
• Millores mobilitat Campus de Can Ruti
- Transport Públic: Bus, Metro
Lleuger,
- Mobilitat a Peu.
- Vehicle privat: Taxi, Moto, Bicicleta, Cotxe

Veïns reclamant el perllongament del metro fins a Badalona

- Aparcament Recinte Hospital
- Metro Lleuger
• Punts conflictius zona
centre ciutat, punts que
comporten el col·lapse puntual de la mobilitat a peu, vehicle privat i transport públic.
- Martí Pujol/Ignasi Iglesies, alçada de les escoles Natzaret i
Sant Andreu.
- Germà Juli/Prim a l’alçada
dels jutjats.
- President Companys a l’alçada
de la Farmàcia Viayna.
• Lateral Autopista C-31 (Coll
i Pujol-Rambla Sant Joan)
Barri Sant Crist
• Millores Transport Públic
Rodat en Superfície (BUS)
Infraestructures de suport per
millorar la velocitat comercial

- Implantació carril Bus eixos
mar-muntanya i connexió
amb Sta. Coloma
- Implantació de més parades
dobles.
- Implantació de més plataformes.
- Facilitar l’accés a les parades i
als vehicles.
Paràmetres mínims de freqüència:
(15 minuts Feiners 20 minuts
Dissabtes i Feiners d’agost 30
minuts Diumenges i Festius)
- Ampliació del servei diumenges i festius.
- Ampliació horària primeres hores matí i últimes nit
(Campus Can Ruti)
- Millor cobertura del servei a

zones amb cobertura deficient o sense.
- Creació de noves línies i ampliació d’altres existents.
- Millor cobertura del servei a
zones amb cobertura deficient o sense
Supressió de barreres arquitectòniques als barris
situats per sobre la C-31
- Supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat
universal a tota la ciutat.
- Transformació C-31
- La mobilitat en Bicicleta: Carrils Bici i Aparcaments segurs
- Perllongament T4 Rodalies
Sant Adrià-Port Bdn, Rodalies Bdn, …..
- Connexió fèrria directe amb el
Vallès.
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DISTRICTE

LA PLANIFICACIÓ
ESCOLAR

COMUNICADO

COMUNICAT
DE LA
COORDINADORA
D’AVV DEL
DISTRICTE 1
COORDINADORA

DE

AVVS

DEL

DISTRICTE 1

a Coordinadora d’associacions de veïns del districte 1,
volem fer arribar als regidors del nostre Ajuntament i a la
ciutadania de Badalona en general les nostres consideracions sobre la ubicació temporal dins del parc de Can Solei i de
Ca l’Arnús dels mòduls per les línies de ESO del nou Institut
previst en el districte.

L

Són aquestes:
El parc de Ca l’Arnús rebràn els mòduls com a solució provisional.

COORDINADORA DISTRICTE 1
PJFERNANDEZM @ GMAIL . COM

Badalona, durant la dècada dels anys 70, les
associacions de veïns
van liderar, a més de reivindicacions urbanístiques, la demanda de més i millors escoles.
Gràcies a la seva constància i
al seu compromís amb la ciutat
es va aconseguir que el primer
ajuntament democràtic prioritzés en les seves actuacions la
solució d’aquest greu problema.
La majoria de les escoles que
avui tenim a la nostra ciutat es
van construir durant aquest
període. Foren anys de molta

A

participació activa del veïnat.
Tothom tenia clar que sense
escoles no es podia millorar les
condicions de vida. En l’educació comença tot.
De nou, quaranta anys després, ens trobem en una situació greu per la manca de planificació dels últims any. Molts
escolars estan escolaritzats en
mòduls i altres no tenen clar on
aniran el proper curs escolar. I
això és injustificable.
Cal que de nou AMPAS, associacions de veïns i Ajuntament
treballin plegats per poder acabar amb un problema que afecta a centenars d’escolars que
no reben l’ensenyament en les
condicions adequades, malgrat

l’esforç dels mestres i les famílies.
Les famílies, i sobretot, els
seus fills no poden renunciar
a un dret constitucional i és
responsabilitat de les administracions -local i autonòmicatrobar solucions per garantir
aquest dret.
Cal, per això, que des de la
FAVB s’impulsi de nou la implicació de les associacions de veïns
i altres col·lectius per aconseguir
acabar amb una situació que,
per manca de planificació, crea
incertesa i inseguretat a les famílies que han optat per l’escola
pública, l’escola que garanteix
l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa.

1.- Compartim la necessitat de donar sortida, i fer-ho de manera immediata, a la problemàtica d’escolarització secundària dels barris de Manresà, Canyadó i Casagemes.
2.- Ens hauria agradat una solució que no impliqués la ocupació provisional d’una part del parc.
3.- Un cop a dia d’avui no és possible pensar en una altra ubicació que no sigui el parc, estem parlant del setembre que
ve, hauríem volgut que l’espai escollit fos menys invasiu,
menys central, més perifèric.
4.- Es per tot això que fem nostra l’exigència d’un compromís
ferm per part de totes les administracions implicades en la
provisionalitat d’aquesta ocupació, que no s’ha de perllongar en el temps, ni consolidar.
5.- I ens comprometem a vetllar per l’acompliment d’aquests
compromisos en defensa d’un espai públic de ciutat molt
valuós, el parc, que és de totes i tots.
6.- Per això també instem a les administracions, local i autonòmica, a que planifiquin amb temps les necessitats educatives i d’altres serveis i equipaments de la nostra ciutat
per evitar les improvisacions i els fet consumats.
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PROPOSTES D’OPORTUNITAT
QUE CALDRIA APROFITAR
UN PASSEIG PROVISIONAL com a continuació del Passeig Marítim
a la Zona de les 3 Xemeneies

JOSEP MARIA MASSOT

a ciutat com sabeu no es
un conjunt d’edificis, carrers, places i passejos, la
ciutat es sobretot l’espai que
troba el seu sentit quan la gent
l’utilitza, així quan parlem de
l’èxit d’un espai públic, expressem de forma natural el lloc
que agrada a la majoria de la
ciutadania.
Un exemple entenedor seria
l’apropiació per la gent del nou
tram de passeig fins el port,
amb la incorporació del Pont
del Petroli. El gran nombre
d’usuaris que se l’han fet seu,
es el veredicte incontestable de
que es un espai que agrada.
Aquest preàmbul em serveix per introduir el concepte
d’OPORTUNITAT en la història de les ciutats. Fets no sempre bons en el seu moment,
com la desaparició d’un front
industrial obsolet, han possibilitat l’obertura de Badalona al
mar amb nous usos que milloren la qualitat de vida. El mar
es un dels bens mes democràtics dels que disposem.
Avui la reflexió, voldria centrar-la en com un problema
greu com ha estat el trencament del col·lector davant del

La connexió
entre ciutats i
barris ha estat
una reclamació
històrica de
la gent.

L

Possibilitat de passeig que enllaci Badalona i Sant Adrià

Barri de la Mora, al costat del
recinte de les 3 Xemeneies, així
com el seu arranjament provisional, han possibilitat un ús
espontani no previst i per tant
no reglat, de la part superior
del col·lector com a via de passeig vora el mar.
Evidentment que aquest us

Paissatge el passeig maritim al costat de les 3 xemeneies

tal i com ara es realitza, no reuneix els requisits mínims per la
seva funció, però els ciutadans
ens donen la pista d’un objectiu
a assolir amb una inversió i terminis raonables.
La connexió entre ciutats i
barris ha estat una reclamació
històrica de la gent. Aconseguir

per fi, arribar al riu Besos amb
un passeig al costat del mar,
que lligui el Maresme amb el
Parc Fluvial i Barcelona, ensenyant espais desconeguts per la
majoria, es un repte atractiu i
possible.
Per no fer volar coloms caldria però, que l’actuació fos de

Exemple del nou ús que donen els veïns al col·lector per passejar

MÍNIMS pel seu caràcter PROVISIONAL, entretant no es desenvolupi urbanísticament el
Planejament del sector de les 3
Xemeneies, projecte d’una gran
complexitat però que haurà de
resoldre DEFINITIVAMENT
aquesta zona.
Com seria una actuació
PROVISIONAL i a curt termini, abans del projecte DEFINITIU?. Previ a un estudi tècnic
seriós, sembla de sentit comú
que per exemple l’amplada seria la possible segons les característiques del col·lector i que
de moment no podria ser utilitzable per la nit. Això però, ja
es concretaria en el projecte, el
que es important es començar
a treballar.
Estem convençuts que si
aquesta actuació PROVISIONAL s’explica bé, els primers a
defensar-la serien els dels barris adjacents com el de la Mora,
actualment tancats entre tanques. Aquest nou passeig donaria vida a l’entorn i com a conseqüència seguretat i confort.
Aquesta hauria de ser una
actuació liderada pels Ajuntaments de Badalona i Sant
Adrià, amb la participació necessària de la FAVB, i la complicitat de l’AMB, del Consorci
del Besos i altres Ajuntaments.
Per acabar, caldria com s’ha
dit al principi, APROFITAR
l’OPORTUNITAT del moment i
posar-nos a treballar en el PROJECTE DE PASSEIG PROVISIONAL DE LES 3 XEMENEIES,
primer pas necessari per l’objectiu que ens proposem.
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HABITATGE

HABITATGE ASSEQUIBLE
PER A TOTHOM
volem fer realitat
que l’habitatge
sigui un pilar
fonamental de
l’acció de govern

PEDRO JESÚS FERNÁNDEZ
PJFERNANDEZM@GMAIL.COM

o és la primera vegada, i
possiblement no és l’última, que escric sobre
la funció social de l’habitatge i,
també, que defenso que les administracions han d’impulsar
polítiques que s’orientin clarament al foment de l’habitatge
públic.
A finals d’octubre de l’any
passat, el Ple de l’Ajuntament
va aprovar una moció, a proposta de la PAH i d’altres organitzacions que treballen pel
dret a un habitatge digne, per
posar en marxa un pacte pel
dret social a l’habitatge a Badalona i dotar-ho dels recursos,
humans i econòmics, necessaris per garantir la seva viabilitat.
En la majoria dels països de
la Unió Europea, hi ha mesures
que fomenten l’oferta d’habitatges per a les classes socials
amb menys recursos. Només
Espanya és una de les poques
excepcions en què les polítiques públiques s’orienten clarament al foment de l’habitatge
de propietat.
De fet, la possibilitat de disposar d’un habitatge adequat a
les necessitats de la ciutadania
és un dret reconegut a totes les
constitucions europees. I és
responsabilitat dels governs,
des del municipal fins al central, garantir aquest dret per la
importància que té l’habitatge
per aconseguir una societat cohesionada.
Hi ha múltiples experiències
europees que ens demostren
com des de les administracions, es pot intervenir per evitar
l’especulació en un bé de primera necessitat.
A Holanda la gestió de l’habitatge social, que suposa el
35% del parc total, està en
mans de les administracions
locals. A Suècia, els promotors
d’habitatge social, són empreses municipals.
A Àustria, l’ajuntament de
Viena té més de 250.000 habitatges de lloguer. També és
important l’oferta d’habitatge

N

Activistes de la PAH evitant desnonaments al barri de Sant Roc

social a França, Alemanya, el
Regne Unit... L’oferta de lloguer social ocupa el 18% del
parc europeu d’habitatges
mentre que a Espanya no arriba al 2%.
Explico tot això perquè, també, l’Ajuntament de Barcelona
va invertir l’any passat més 40
milions en la compra de 500
habitatges per destinar-los al
lloguer social.
Els responsables van explicar als mitjans que Barcelona
vol ser com altres ciutats europees. Per això l’Ajuntament
va començar a desenvolupar
una de les iniciatives previstes al Pla pel dret a l’habitatge.
Es tracta de comprar pisos als
grans tenidors d’habitatge, sobretot a les entitats bancàries
propietàries de la majoria dels
pisos buits, i a fons d’inversions que especulen amb un dret
fonamental.
Per llei, aquest propietaris
estan obligats, en primera instància, a oferir aquests habitatges a les administracions que
tenen la possibilitat d’exercit el
dret de tempteig i retracte i, així, comprar aquests habitatges
a un preu avantatjós.
A Badalona, a finals de 2015,
es va presentar un projecte de
polítiques públiques d’habitatge 2015-2020 en el qual, entre
altres coses molt interessants,

L’Ajuntament
de Barcelona va
invertir l’any passat
més 40 milions
en la compra de
500 habitatges
per destinar-los
al lloguer social

es deia: “És necessari fer un esforç per intentar dimensionar
racionalment la problemàtica i
posar en marxa, conjuntament
amb la resta d’administracions
competents, programes tendents a anar progressivament a
minimitzar i resoldre el problema de l’habitatge”.
L’objectiu prioritari d’aquest
programa era impulsar una
política d’habitatge adreçada,
especialment, a les persones
i col·lectius més vulnerables
i així, poder actuar de forma
preventiva sobre situacions de
desnonament, per lloguer o

d’execució hipotecària.
Hi havia altres propostes per
prevenir el risc d’exclusió social residencial, per promoure el
lloguer social i d’altres règims
de tinença, per garantir els
subministraments bàsics a les
persones que es trobessin en
situació de risc d’exclusió social, per millorar les condicions
d’habitabilitat...
Aquell Pla establia un model
de gestió col·laborativa i incorporava procediments de participació ciutadana aplicats al
disseny, la definició, seguiment
i avaluació de les polítiques i
els programes municipals.
Aviat es convocarà el Consell Municipal d’Habitatge de
la nostra ciutat i, la PAH com
a membres d’aquest, no només
demanarem el compliment de
la moció sinó també la concreció d’un nou Pla d’habitatge per
a Badalona, perquè volem fer
realitat que l’habitatge sigui un
pilar fonamental de l’acció de
govern.

Accions organitzades pel colectiu per a defendre els drets bàsics de les persones
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SALUT PÚBLICA

LA SALUT PÚBLICA I
LES ASSOCIACIONS
DE VEÏNS (2)

COMUNICADO

Comunicado PSU

JOSEP SOLER I AMIGÓ
FAVB
FAVBSECRE@GMAIL.COM

COMISSIÓ DE SALUT

n dels temes més punyents en relació a la sanitat, és el de les llistes
d’espera. Això te els seu origen,
en la por a la malaltia i en la por
a les dificultats al accés als serveis sanitaris de malalties potencialment greus.
Això es pot veure agreujat per
el fet que el dret a la salut, és un
dels drets dels que la població en
te més consciència.
Què es fa malament? Tots som
conscients del ús i del abús que es
fa del sistema sanitari. Començarem amb l’abús. Cada servei
–assistència primària, urgències ambulatòries, especialitzada,
urgències hospitalàries, tractaments ambulatoris i ingrés hospitalari, atenció de la gent granté la seva indicació i l’ús apropiat.
Les pors exagerades poden causar col·lapse del Servei de Salut
per concentració de la demanda
en àrees inadequades.
La població està majoritàriament satisfeta dels serveis sanitaris, però no ho està tant amb
l’accés al servei. És dins l’espai
d’accés a l’atenció urgent i a la
medicina especialitzada ambulatòria: Les llistes d’espera ambulatòries per indicació quirúrgica no urgent es percebuda com
amb atenció amb llarg temps
d’espera. Tots volem tenir la clau
d’accés al Servei de forma immediata. Quan aconseguim això,
se’ns acaben totes les pors.

U

Protestes dels treballador municipals de la PSU per manca de seguretat
Protestes dels treballador municipals de la PSU per manca de seguretat

PLATAFORMA SINDICAL UNITARIA

Com podem optimitzar
aquest problema de les llistes
d’espera? Medicament hem
d’introduir prioritats. No és el
mateix iniciar un tractament
de Diàlisi que una fractura no
complicada dels ossos del braç.
Malgrat això, apart de la gravetat de la malaltia, el criteri
temps –quan aquest s’allarga
excessivament- té la seva importància.
Per cadascun de nosaltres la
nostra malaltia és la més greu.
Tothom se’n sent de lo seu. És
necessària una tasca educativa i de diàleg transparent. Això implica un treball conjunt
d’elaboració de guies consensuades entre pacients i tècnics
de salut, sobre les prioritats en
assistència.
Tots podem aprendre dels altres. Tots junts podem fer millor
les coses des d’una actitud sincera, amb voluntat cooperativa.
S’han de crear comissions mix-

cerca del funcionamiento actual de los servicios públicos, bajo nuestro punto de vista, los servicios que se dan
son de muy poca calidad porque falta personal, estructura, medios y, principalmente, confianza.
El paradigma de lo que decimos es la tormenta pasada hace
unos días. Lo que demuestra la aptitud de los trabajadores acudiendo a las urgencias por la inundación son dos cosas:
Primero, que los trabajadores públicos son muy, pero que
muy sensibles con los problemas de la ciudadanía que le paga
sus impuestos, hasta el punto de meterse en los charcos sin calzado como se ve en las fotos.
Segundo, que el gobierno actual es incompetente para gestionar el ayuntamiento y lo evidencia el hecho de que sus trabajadores, tengan que acudir a las urgencias descalzos por falta de
vestuario después de casi tres años de legislatura.
Casi 3 años sin ropa en servicios básicos, sin el vestuario adecuado, sin las herramientas de seguridad necesarias, (Equipos
de protección Individual) lo que ha generado diferentes protestas del colectivo de trabajadores.
En cambio en estos 3 años de legislatura, hemos seguido perdiendo poder adquisitivo en nuestros salarios, y queda por hacer todo aquello que los sindicatos venimos reclamando. Siguen
los nombramientos A DEDO y curiosamente en 3 años hemos
tenido 4 jefes de personal, lo que viene a demostrar nuestras
razones y argumentos.
Aunque somos un sindicato pequeño, el más votado y apostamos siempre en primer lugar por la vía del dialogo como
herramienta para solucionar los problemas, sin renunciar a la
movilización para conseguir las reivindicaciones de los trabajadores.
En nuestra empresa la negociación colectiva flaquea, los
compromisos incluso firmados no llegan a cumplirse (algunos)
y las perspectivas no son nada halagüeñas. A pesar de ello, los
trabajadores públicos seguiremos en nuestros puestos de trabajo intentando que los servicios públicos funcionen lo mejor
posible.
Desde la PSU seguiremos insistiendo en una negociación colectiva que tenga en cuenta, además de la obligación de garantizar los servicios públicos (también somos ciudadanos), nuestros derechos individuales y colectivos. No somos quienes para
juzgar la gestión municipal que corresponde a los ciudadanos
en general, pero si un sindicato dispuesto en todo momento a
defender los derechos de los trabajadores, porque de esta manera estamos defendiendo los servicios públicos.

Els treballador demostren el seu compromís amb els veïns

tes, per prendre decisions per
la optimització dels serveis amb
criteris clars. No són acceptables les falses llistes d’espera
que, s’inicien quan el pacient
arribi al preoperatori. El procés
s’inicia en el moment en el que
el metge d’assistència primària,
realitza la seva primera visita en
relació a aquest procés.
La participació i l’educació
en salut té altres beneficis colaterals. És la cooperació entre la
població i els serveis sanitaris.
Objectius comuns vol dir aliats
comuns. No som enemics.
La realitat actual ens obliga a
treballar i reivindicar units. Citaré algun d’aquests reptes.
1- Tenim una manca de Pediatres i Metges de Capçalera. No
n’hi ha suficients i en breu es
preveu un nombre important
de jubilacions. Això s’agreuja
pel fet de que l’oferta salarial
d’aquests professionals des
de altres països europeus, és
molt important per grans diferències de salari.
2- El Govern actual d’Espanya,
ha bloquejat les contractacions en serveis sanitaris, per
culpa del article 155 de la
Constitució Espanyola. I la
resolució d’aquest problema
va per llarg. No és qüestió de
qui en te la culpa sinó com es
soluciona això.
Podem trobar altres problemes en el nostre dia a dia. Des
de la FAAVV de Badalona treballem en aquesta línia a través de
la Comissió de salut.
Us demanem col·laboració
en aquesta tasca.

A

