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Editorial

Per la PAU i contra la guerra i els assassinats masclistes

E

l dia 24 de febrer va començar la invasió
de l’exèrcit rus a Ucraïna, una invasió que
s’ha convertit en una guerra de la qual no
veiem un final clar, una guerra que s’ha fet present a les nostres vides i ens interpel·la amb
un munt de preguntes. Les pantalles s’omplen
d’imatges de destrucció i fugida que ens entristeixen i desperten la nostra empatia.
La guerra mobilitza la solidaritat de persones
i col·lectius. També de l’Administració. Es gestionen ajuts econòmics i s’organitza l’acollida
de refugiats. Són necessitats urgents. Però tant
o més important que aquests gestos solidaris
és el treball constant a favor de la cultura de
la pau.
Observem amb preocupació com el discurs
bel·licista s’apodera dels mitjans. S’alimenta
la creença que la violència és necessària (augment dels pressupostos de defensa, enviament

d’armes…) i s’amaguen els discursos alternatius, que són els que haurien de portar a la solució.
El nostre país té una llarga tradició de cultura de la pau. Des de l’alta edat mitjana, amb el
moviment social de Pau i Treva i l’Abat Oliba,
fins al segle XX, amb els objectors i insubmisos al servei militar, juntament amb activistes
com Lluís Maria Xirinacs i Arcadi Oliveres,
veiem una manera no violenta de resoldre els
conflictes. I ara que acaba de fer un any de la
mort d’Arcadi Oliveres, recordem la seva actitud i els principis de la lluita no violenta: diàleg, desobediència, visibilització-denúncia de
la violència, no cooperació amb la indústria
armamentística i generació d’alternatives a la
guerra.
Són aquests els principis que haurien d’inspirar qualsevol actuació sobre la guerra. I veiem

que està lluny de ser així.
Què podem fer nosaltres des de la nostra
realitat quotidiana? Denunciar la violència,
manifestar-nos contra la guerra, pressionar
els polítics cap a la via del diàleg, no cooperar amb entitats i organitzacions que fomentin la indústria de les armes (per Internet podem trobar un banc de dades fiable
amb aquestes entitats) i formar-nos en la
cultura de la pau.
Quan estem a punt de tancar l’edició d’aquest
Butlletí, ens arriba la notícia d’un nou feminicidi a Sant Martí. Una altra forma de violència,
una violència estructural fruit de la desigualtat
històrica entre gèneres. Des de la tristesa i la
indignació fem arribar el condol a familiars i
amics.
No deixarem de lluitar contra tot sistema que
generi qualsevol tipus de violència.
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Finalment, cal que les usuàries, veïns i veïnes, puguin accedir a fer propostes i expressar
necessitats, i per això reclamem la creació de Consells de participació a tots els centres.

Revertir les
privatitzacions.

Posar la sanitat pública en mans d’empreses privades està generant uns serveis precaris de
mala qualitat. Una situació que comporta el malbaratament de milions d’euros públics i que
causa un gran patiment a una població que té el dret a rebre uns serveis sanitaris de qualitat.
Exigim que les concessions que finalitzen contracte no es renovin i que les administracions
públiques recuperin la seva gestió, el que inclou també els serveis d’atenció domiciliària,
entre molts d’altres.

SANITAT
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Dia Mundial
de la Salut

LA SALUT
#NOERAAIXÒ
Una sanitat en precari, amb llargues llistes d’espera i un personal esgotat per les males
condicions laborals. Un sistema on els recursos públics es destinen a serveis privatitzats de
baixa qualitat, i sense mecanismes que aclareixin quin és el destí final dels diners. #NoEraAixò
Ha arribat el moment de defensar el nostres drets. Necessitem introduïr un canvi de model;
que sigui universal, cent per cent públic, de qualitat i basat en l’atenció primària.Però reclamar
un nou model no exclou assenyalar mesures concretes que cal implementar, perquè la situació
és urgent. Per això cal començar a treballar en mesures de xoc des d’avui mateix. I per això
reclamem:

Reforçar i blindar
l’atenció primària.
Reclamem un enfortiment real i immediat de l’atenció primària, que ha de pasar
necessàriament per l´augment de pressupost mínim del 25%, per garantir els elements que
la fan més efectiva en la millora de la nostra salut: l’accessibilitat per a tothom, la relació
continuada al llarg del temps amb el o la profesional, l’abordatge integral de les necessitats
i la coordinació de tots els serveis i atencions que rebem. Una atenció primària de qualitat
implica, a més, un ús racional de les tecnologies, recuperar la presencialitat, i l’adequació
dels espais dels centres perquè permetin realitzar amb qualitat els serveis necessaris.
Finalment, cal que les usuàries, veïns i veïnes, puguin accedir a fer propostes i expressar
necessitats, i per això reclamem la creació de Consells de participació a tots els centres.

Revertir les
privatitzacions.
Posar la sanitat pública en mans d’empreses privades està generant uns serveis precaris de
mala qualitat. Una situació que comporta el malbaratament de milions d’euros públics i que
causa un gran patiment a una població que té el dret a rebre uns serveis sanitaris de qualitat.
Exigim que les concessions que finalitzen contracte no es renovin i que les administracions
públiques recuperin la seva gestió, el que inclou també els serveis d’atenció domiciliària,
entre molts d’altres.

Transparència al
sistema de salut.
Gran part de les decisions i contractacions que es duen a terme a l’àmbit de la salut són
opaques. Els convenis amb les entitats privades es renoven sense la deguda rendició de
comptes. Es parla d’inversions en atenció primària, però no es concreta el destí real dels
diners ni tampoc es respon a les demandes de les persones que treballen als centres. El
Departament de Salut ha de retre comptes al Parlament i a la ciutadania, garantint
mitjançant la participació ciutadana que els processos de gestió i adjudicació són
transparents, per evitar així la malversació de fons públics en despeses inútils.

Acabar amb la
precarietat laboral.
Moltes de les persones que treballen a l’àmbit de la salut pateixen unes condicions
laborals precàries (interinitat, convenis desiguals, eventualitat perpetuada en el temps,
etc.), sobre tot aquelles que ho fan en serveis privatitzats. La precarietat laboral es
tradueix en l’esgotament crònic de les plantilles i en una remuneració que està molt per
sota del raonable. En un sector tan essencial, com ha quedat palès durant la pandèmia,
s’ha normalitzat una precarietat laboral que perjudica tant la qualitat del servei que rep la
ciutadania com la pròpia salut de les persones que fan la seva tasca en l’àmbit sanitari i
de les cures.

Aquestes demandes són urgents perquè el moment és crític. Tant les persones que
treballen en la salut i les cures com la resta de la ciutadania percebem que el sistema
s’enfonsa i que la seva gestió resulta injusta i desigual. Sabem que les administracions són
les principals responsables d’aquesta situació d’emergència i que la deriva del sistema és
intolerable.
Les desigualtats que patim són, a més a més, una font de malalties i, per tant, les
administracions haurien d’assumir la responsabilitat de garantir una vida digna per a
tothom. Viure amb un alt índex de contaminació, patir en carn pròpia una situació de
pobresa energètica, un desnonament, tenir un lloc de treball en precari o una llei
d’estrangeria injusta afecten negativament la salut de les persones. Perquè gaudir del dret a
la salut no només consisteix en tractar malalties, sinó també en garantir unes condicions de
vida que garanteixin el benestar de tota la població.
Exigim, per tant, el compliment immediat d’aquestes demandes i posar-nos a treballar per
aconseguir uns canvis estructurals que garanteixin el dret a la salut i una vida digna per a
totes i tots.

Transparència al
sistema de salut.
Gran part de les decisions i contractacions que es duen a terme a l’àmbit de la salut són
opaques. Els convenis amb les entitats privades es renoven sense la deguda rendició de
comptes. Es parla d’inversions en atenció primària, però no es concreta el destí real dels
diners ni tampoc es respon a les demandes de les persones que treballen als centres. El
Departament de Salut ha de retre comptes al Parlament i a la ciutadania, garantint
mitjançant la participació ciutadana que els processos de gestió i adjudicació són
transparents, per evitar així la malversació de fons públics en despeses inútils.

Acabar amb la
precarietat laboral.
Moltes de les persones que treballen a l’àmbit de la salut pateixen unes condicions
laborals precàries (interinitat, convenis desiguals, eventualitat perpetuada en el temps,
etc.), sobre tot aquelles que ho fan en serveis privatitzats. La precarietat laboral es
tradueix en l’esgotament crònic de les plantilles i en una remuneració que està molt per
sota del raonable. En un sector tan essencial, com ha quedat palès durant la pandèmia,
s’ha normalitzat una precarietat laboral que perjudica tant la qualitat del servei que rep la
ciutadania com la pròpia salut de les persones que fan la seva tasca en l’àmbit sanitari i
de les cures.

Aquestes demandes són urgents perquè el moment és crític. Tant les persones que
treballen en la salut i les cures com la resta de la ciutadania percebem que el sistema
s’enfonsa i que la seva gestió resulta injusta i desigual. Sabem que les administracions són
les principals responsables d’aquesta situació d’emergència i que la deriva del sistema és
intolerable.
Les desigualtats que patim són, a més a més, una font de malalties i, per tant, les
administracions haurien d’assumir la responsabilitat de garantir una vida digna per a
tothom. Viure amb un alt índex de contaminació, patir en carn pròpia una situació de
pobresa energètica, un desnonament, tenir un lloc de treball en precari o una llei
d’estrangeria injusta afecten negativament la salut de les persones. Perquè gaudir del dret a
la salut no només consisteix en tractar malalties, sinó també en garantir unes condicions de
vida que garanteixin el benestar de tota la població.
Exigim, per tant, el compliment immediat d’aquestes demandes i posar-nos a treballar per
aconseguir uns canvis estructurals que garanteixin el dret a la salut i una vida digna per a
totes i tots.

LA SALUT
#NOERAAIXÒ
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OBSERVATORI

Habitatge, una lluita que no s’acaba
Convoquem a la manifestació el 21 de maig, on sortirem totes les veïnes de Barcelona al carrer per deixar clar
que no permetrem que continuïn fent negoci amb les nostres vides!

D

esprés de 5 pròrrogues, el passat 28 de
febrer s’estenia la moratòria novament fins al 30
de setembre de 2022. Aquesta moratòria forma part d’un
conjunt de mesures urgents
que pretenen fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19. No atura tots els
desnonaments, però presenta
la possibilitat de suspendre’ls
temporalment si s’aporta un
informe de vulnerabilitat expedit pels serveis socials. En
bona part gràcies a la pressió
de les plataformes veïnals i
la seva lluita a peu de porta,
es va aconseguir ajornar un
90% de les ordres dictades
durant el 2021 a Barcelona
(se’n van dictar 2.675).
Però aquesta moratòria no
és una solució al gran problema que representa assumir
els preus d’un habitatge que
pesa sobre milers de famílies
mes rere mes. La pròrroga,
lluny de ser una victòria, és
una mesura desesperada que
ajorna la fosca realitat que es
presentarà quan s’acabi. Està clar que quan es tracta de
tenir casa un any més o quedar-se al carrer amb la teva
família l’endemà, qualsevol
moratòria o ajuda és indiscutiblement necessària. Però què
passarà quan s’acabi la moratòria? On aniran totes aquestes famílies que es mantenen només
de manera excepcional sota un

sostre? Queden menys de 6
mesos perquè això passi i el
que està clar és que la situació de precarietat no acabarà
amb ella. La crisi econòmica
és prèvia i molt més profunda que una sotragada de la
qual sortirem quan s’acabi la
pandèmia. De fet, la realitat
habitacional que patim té els
seus orígens en l’esclat de la
bombolla immobiliària i s’ha
anat conformant amb el pas
dels anys. Mentre que en un
inici la majoria de les execucions eren degudes a l’impagament d’hipoteques, ja
fa anys que les estadístiques
han anat virant i l’any 2019, a
Barcelona, més del 80% dels
desnonaments es devien a
l’impagament del lloguer.
Si ja eren insuficients totes les
mesures i lleis que s’han aprovat per aturar els milers de
desnonaments que any rere
any s’executen a Catalunya i
arreu de l’Estat, el passat mes
de març, El Tribunal Constitucional suspenia la llei 11/2020 de
Contenció de Rendes (que regula els preus dels lloguers)
amb l’argument que envaeix

competències, assimilant els
lloguers a contractes entre
privats que no depenen de
la Generalitat sinó de l’Estat.
Això només és veritat a mitges, ja que la Generalitat té
competències en habitatge
i, encara que sigui entre privats, és un contracte sobre un
dret fonamental, reconegut
a les lleis principals del país,
a la Constitució espanyola i
a l’Estatut de Catalunya. Per
tant, la Generalitat no només
pot vetllar pel compliment
d’aquest dret, sinó que té
l’obligació de fer-ho.
L’habitatge té una funció
social i caldria que estigués
garantit per a tothom. Quan
quasi el 50% de les persones
necessiten ajuts públics per
accedir a l’habitatge, com
està passant actualment a
Barcelona i a tants altres llocs
del país, es fa patent que es
tracta d’un problema estructural. Regular els lloguers,
doncs, no és la solució, però
sí una manera d’intentar posar uns límits a l’especulació,
pal·liar-ne els efectes negatius i evitar que els preus

pugin indefinidament creant
una bombolla que porta al
col·lapse. Tanmateix, l’existència de la llei no ha garantit
sempre la seva aplicació. El
sector immobiliari se l’ha saltat sistemàticament. Sovint
la propietat, directament o
a través de les agències immobiliàries, ha intentat actuar com si la llei no existís,
fent trampes en l’aplicació
dels preus, aprofitant-se de
la ignorància o de la por dels
llogaters. Però quan aquesta llei s’ha fet servir, moltes
vegades amb el suport dels
col·lectius d’habitatge, s’ha
aconseguit rebaixar el preu
del lloguer que s’havia pagat
fins al moment.
De fet, la regulació de lloguers s’ha mostrat com una
eina efectiva per abaixar el
preu dels lloguers i ha beneficiat més de 160.000 llogateres en l’últim any, abaixant
els lloguers una mitjana del
5% a les ciutats regulades,
on viu el 70% de la població
catalana. És per això que no
podem acceptar l’eliminació
d’aquesta llei, ja que l’elimi-

nació ens torna al mercat
lliure i a l’especulació sense
control.
Mentre es permeti que
l’habitatge sigui un bé de
mercat i no un dret, mentre
es posi catifa vermella als
fons d’inversió i especulació immobiliària, mentre es
continuï dessagnant la classe treballadora aprofitant-se
de la necessitat d’una llar,
qualsevol “escut social”, llei o
moratòria no seran més que
mesures tèbies que irremeiablement ens condueixin a un
agreujament de la tensió social existent, però que reclamarem i defensarem en vistes d’una reforma estructural
molt més profunda.
Exigim de nou la regulació
dels preus dels lloguers. També que el nou Projecte de Llei
d’Habitatge Estatal plantegi una
baixada de lloguer generalitzada
amb aplicació immediata. Volem
uns contractes de lloguer assequibles i estables que es renovin
de manera automàtica i posin fi
a l’actual precarietat i incertesa!
Ni al Clot-Camp de l’Arpa ni
enlloc!
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RESIDÈNCIES GENT GRAN

Carta oberta al Parlament de Catalunya:
aplicació de les resolucions de 2020, ja!

D

esprés de la primera
onada de la pandèmia,
semblava que tothom
tenia molt clar la situació
d’abandonament i falta endèmica de personal que patien les residències, també
que existia un interès per
part de Govern i partits polítics de posar-hi solucions.
Al Ple de 10 de juliol de
2020 sobre la gestió de les
residències durant la pandèmia, es van aprovar 58
resolucions, algunes d’elles
fonamentals per canviar la
situació i oferir una atenció
digna a la gent gran i persones amb discapacitat.
Especialment importants
són:
Modificació de la Cartera de Serveis de 2010, amb

l’establiment d’una ràtio
mínima d’un gericultor/a
per a cada quatre residents.
Revertir la privatització
de l’atenció sanitària dels
residents. Supressió dels
EAR (Equips d’Atenció Residencial) a càrrec d’empreses privades. Atenció
sanitària a càrrec de la sanitat pública. Garantir un
servei mèdic i d’infermeria
les 24 hores al dia a les residències.
Incrementar el nombre
d’inspectors i inspectores
fins a garantir 2 visites anuals a totes les residències de
gent gran i als centres residencials per a persones amb
discapacitat. Assegurar que
les inspeccions es fan sense
avís previ al centre.

Desplegar, amb tots els
mitjans necessaris, una
unitat de control de qualitat
dels serveis, amb capacitat
d’inspecció per a garantir
uns nivells adequats de neteja, material, qualitat alimentària, atenció mèdica i
substitució del personal en
cas de vacances, absències,
etc. a tots els centres de Catalunya.
Pla per a la construcció
urgent de residències públiques.
Modificació dels Consells
de Participació dels centres.
Mesures per dignificar les
condicions laborals del personal.
Fins ara, res ha canviat.
Ben al contrari, la realitat és
que la mateixa conselleria

de Drets Socials el setembre de 2021 va rebaixar les
ràtios de personal tècnic,
en direcció clarament oposada a la millora de l’atenció a les persones. Tampoc
coneixem iniciatives per
fer complir el que es va
acordar.
Aquesta inacció posa de
manifest l’oblit de les necessitats i el dret a una vida digna de les persones
dependents, fet pels actors
polítics que tenen la responsabilitat de prendre
decisions que millorin la
qualitat de vida dels ciutadans, cosa que el fa encara més reprovable. Així
doncs, demanem a tots els
partits polítics l’exercici del
compromís adquirit amb la

ciutadania, exigint la implementació de les mesures
al Govern, d’acord amb les
resolucions aprovades, entenent que les decisions del
màxim òrgan representatiu
de la sobirania popular no
poden ser menystingudes
ni oblidades. I els demanem, tanmateix, als partits
un posicionament públic
respecte de la inaplicació
de les mesures votades.
El dret a una vida digna
de milers de persones ha
d’estar per sobre dels interessos econòmics d’uns
quants, i ha de ser ja, perquè temps és l’única cosa
que no els queda.
Coordinadora de Familiars
de Residències 5+
Barcelona, 21 de febrer de 2022
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URBANISME

15è aniversari del Compromís per Glòries:
Comissió de Seguiment: noves
decepcions
El 24 de març es va fer l’assemblea informativa corresponent al 15è aniversari del
Compromís per Glòries. En
principi pensàvem que llavors ja estaria obert el túnel
viari en els dos sentits però
això no ha succeït fins al dia
3 d’abril. Sí que ja s’havia celebrat la Comissió de Seguiment oficial del CxG el dia
10 de març i vàrem poder
informar del seu contingut a
l’assemblea, però ja heu vist
al títol de l’article que el contingut va ser força decebedor.

Noves decepcions, alguna de
greu
No es feia Comissió de Seguiment (CS) des de juliol
de l’any passat, però ens van
dir que esperéssim al mes
de març perquè llavors l’assumpte dels equipaments de
barri es podria aclarir ben bé,
ja que a la CS hi serien tots els
responsables (Tinenta d’Alcalde, Regidor de Sant Martí
i de l’Eixample i els seus gerents, Gerent Territorial) i
així després ja no hi hauria
excusa perquè aquests temes
no avancessin. Recordem que
des del gener de l’any passat
(vegeu el comunicat posant a
Google “comunicat 18-01-21
Glòries”) les AAVV ja denunciem que això no avança qua-

si gens (en algun cas “res de
res” des de fa anys! —vegeu
requadre sobre l’entorn de
La Farinera a continuació—)
i també cal recordar que al setembre vam tenir una reunió
amb l’Alcaldessa i la Tinenta d’Alcalde en què ens van
dir que “en un mes el tema
estaria encarrilat” i que ens
ho comunicarien. Doncs ens
han fet esperar fins al març i
ens trobem que a la CS no s’hi
presenten ni la Tinenta d’Alcalde, ni el Regidor de Sant
Martí ni el seu gerent! (Els de
l’Eixample sí que hi eren). I la
gerent territorial, que representa que ha de “encarrilar”
l’assumpte, hi era de manera
telemàtica, que és com dir
que no hi era ni a mitges. Ho
denunciem aquí públicament
perquè ens sembla una clara
falta de respecte a la participació ciutadana i, concretament, al moviment veïnal. I,
a sobre, en temes d’equipaments de barri tampoc es va
veure cap avenç destacable.
En temes d’habitatge, a la
CS sí que s’hi va constatar
l’inici de les obres de l’edifici d’habitatge Aprop (rere
el “Monstre del Disseny”DHUB) i el de l’Illa Glòries, que van amb endarreriment però que, per fi, són
un pas endavant ben real.
En el percentatge d’habitatge de lloguer no s’ha

Si les obres no comencen en aquest mandat, no hi haurà bonica imatge virtual que amagui els greus incompliments.

avançat més, però d’aquest
assumpte ja en parlarem en
un proper Butlletí.
En el moment d’escriure
aquest article ja està obert el
túnel viari en els dos sentits
i s’ha de dir que aquest és
un pas històric i fonamental per a la transformació
de Glòries, del qual ens alegrem molt (fa anys i panys
que hi treballem, tot i que
d’entrada no era el nostre
model preferit). Però les
AAVV no estem per gaires
festes al respecte (que ens
van suggerir), perquè el tema de la urbanització definitiva de la Gran Via no va
gens com hauria d’anar.

Gran Via: encara més
inacceptable
A finals de febrer es va saber
l’empresa que farà el projec-

te definitiu de la Gran Via. La
seva proposta és la lògica per
a aquest espai i, de fet, ja es
va definir a mitjans de l’any
2020. Ara es farà el projecte
executiu però serà més d’un
any i mig més tard del que
s’hauria pogut fer (!). Tenim clar que l’Ajuntament ha
anat dilatant expressament
el projecte per no invertir
aquí en aquest mandat els
25 milions de l’obra definitiva i poder-los anar gastant
en altres coses, i això ja els
hem dit que ho trobem totalment inacceptable. Si a partir
d’ara treballen bé i àgilment
encara es podrien adjudicar
les obres en aquest mandat,
però si llavors només han
iniciat el tràmit de licitació
(que no garanteix res important) serà imperdonable,
ja que això ens portarà a

una incertesa total (política,
pressupostària, previsibles
retallades, etc.). De fet, a la
CS hem anat encara a pitjor:
l’any passat planificaven que
les obres definitives començarien al desembre del 2023
(que ja era inacceptablement
tard), però ara ja preveuen
que sigui al febrer de 2024,
que ja és el súmmum dels
endarreriments. Un desastre
així, que comportaria pràcticament més de dos anys de
“provisionalitat”, provocada
per la manca de voluntat política i pels endarreriments
totalment injustificats, no
creiem que el veïnat de la
zona el perdonés fàcilment;
nosaltres tampoc.
Seguirem intentant que s’hi
posin a treballar de valent i
bé, però, de moment, segueixen donant allargues.

Equipaments a l’entorn de La Farinera: Ja està bé de no fer res! Al juny, reunió

D

ins dels grans incompliments en temes d’equipaments
de barri (compromesos en
el CxG de l’any 2007) hi ha
el cas dels que han d’anar a
l’entorn de La Farinera: residència-centre de dia per
a gent gran, nou local per
al casal de joves i l’auditori-cinema-teatre del segle
XXI que es mereix el barri
(el “teatre” que tenim ara
té poques funcionalitats de
qualitat i molt poques possibilitats de millora). L’any
2018 hi va haver un prea-

cord, però des de llavors ni el
Districte ni Ecologia UrbanaUrbanisme han avançat en el
tema, malgrat les nostres persistents reivindicacions. Ara
encara estem esperant la reunió que al setembre ens van
dir que havia de desencallar
aquest tema i creiem que “ja
està bé!” que no s’hi treballi
ni s’hi avanci gens.
Al juny convocarem una
reunió pública sobre aquest
tema, en principi a La Farinera o potser davant mateix
del Centre Cultural. Creiem
que ja és hora de denunciar

públicament tanta desídia i
incompliments. Si voleu que
el barri tingui la residènciacentre de dia que necessita
i està aprovada, un nou local
per al casal de joves força millor que el soterrani que tenen ara i un auditori-teatrecinema del segle XXI (com
tenen molts pobles i altres
barris), us demanem que a
principis de juny estigueu a
l’aguait al web i a les xarxes
socials. I si voleu que us avisem abans per @, envieu un
correu electrònic a avvclotcampdelarpa@gmail.

Exigim que es posin en marxa ja els
equipaments de barri compromesos!
(pels que ja vam pagar un preu força alt)
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URBANISME

Fàbrica del Plom:

El diumenge 22 de maig celebrarem que és municipal i
reivindicarem els equipaments de barri i la millora de la zona
Vine a la “xocolatada” de celebració: a les 11.00 a la placeta de les bicicletes (Verneda-Sant Joan Malta)

J

a vam anunciar que la
Fàbrica del Plom (exBiciclot) ja és municipal i també que estàvem
a l’espera de poder fer-hi
una visita i que s’encarregués l’estudi patrimonial i
arquitectònic que vam demanar. El Regidor ja fa mesos que va dir que sí, però
les coses del Districte van
terriblement lentes (de vegades dubtem que hi hagi
ganes que vagin endavant)
i encara no en tenim cap
notícia al respecte.
És per això que l’AVV i
algunes AFA estem preparant una petita festa de celebració del fet que aquesta finca ja sigui municipal
i que també serveixi per
impulsar la reivindicació
per tal que es comenci a
treballar de veritat en el
projecte d’equipaments de
barri que el veïnat necessita. Ja sabeu que la idea
que defensem fa anys des

de l’AVV és que s’hi faci
la biblioteca del Clot (ja
que la que ara porta aquest
nom està en un altre barri) i també el nou local per
a l’Ateneu del Clot, ja que
en principi d’aquí a tres
anys hauria de marxar del
carrer Muntanya. Creiem
que aquest seria un bon
projecte per al barri però
estem, i estarem, sempre
oberts que s’hi facin també
o alternativament altre tipus d’equipaments públics
de barri també necessaris,
com per exemple un centre de dia per a gent gran.
Però han de ser públics de
gestió pública (no privatitzada), de barri i/o socials
(no oficines) i viables tenint en compte els condicionants urbanístics i de
l’entorn.
També aprofitarem per
reivindicar que l’impuls
dels equipaments de la Fàbrica del Plom estigui dins

d’un pla de millora de tota la zona, des del carrer
Municipi-Escoles fins, al
menys, el carrer Monturiol
o Bilbao. Això vol dir que
reivindiquem que es decideixi participativament
com s’ha de fer: el soterrament del transformador
de Soler i Rovirosa-Escultors Claperós, la millora
dels entorns de l’Escola
Rambleta del Clot, l’arranjament dels solars del
carrer Verneda, millorar
també el sector de Concili
de Trento-Monturiol, etc.
Per tant, reivindicarem la
biblioteca i equipaments
públics de barri a la Fàbrica del Plom però també la
millora general d’aquesta
zona, que seria molt positiva per al veïnat proper
i també afavoriria els recorreguts de tothom cap a
l’ambulatori i el Clot de la
Mel o en direcció al Mercat.

Veniu a la xocolatada (i més)
Hem començat a preparar
la festa amb algunes AFA
de l’entorn i encara no tenim tancats tots els detalls,
però us convidem a venir
a petits i grans perquè segur que podrem fer un petit esmorzar col·lectiu de

celebració, podrem parlar
tranquil·lament del futur
que volem per a aquesta
part del barri i possiblement hi haurà altres activitats interessants per als
petits i per a tothom. Si estimeu el barri, no hi podeu
faltar.
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PATRIMONI

Ho hem aconseguit! Han aprovat fer el Pla de Patrimoni del barri!
Acte informatiu i de celebració: dijous 12 de maig a les 18.30 h a La Farinera

A

l’anterior Butlletí us
explicàvem l’acte reivindicatiu del Pla de
Patrimoni que es va fer el
5 de febrer a la plaça de
l’Oca i també que estàvem
decebuts de la resposta per
carta de la Tinenta d’Ecologia Urbana-Urbanisme,
però això ha canviat radicalment, en positiu.
Resulta que a la Comissió d’Urbanisme del 15 de
febrer ERC va demanar
al govern municipal l’inici de forma immediata
de la redacció del Pla de
Patrimoni del Clot-Camp

L

a Comissió de Patrimoni i Memòria Històrica del barri, amb
el suport de la Federació
d’Entitats del Clot-Camp
de l’Arpa i de la nostra
AVV, ha organitzat un acte el dijous dia 12 de maig
per transmetre públicament tota la informació
que se’ns hagi facilitat
sobre el contingut i procés d’elaboració del pla
d’equipaments (que té di-

de l’Arpa i el govern va
acceptar la proposició!
Sembla que va formar part
d’una negociació en què
estaven implicats altres temes del Districte però, sigui com sigui, el cas és que
s’ha acordat iniciar el Pla
de Patrimoni i això creiem
que ja “va a missa”. És veritat que estem pendents
de poder llegir la lletra petita, però ens diuen que sí
que es farà un pla de patrimoni com cal i com reclamàvem, com els de barris
com Gràcia o Sant Andreu.
En el proper Butlletí ja po-

verses fases) i, per altra
banda, fer un brindis per
celebrar aquesta victòria
(encara parcial) de tot el
barri: entitats, moviment
veïnal, voluntaris, etc. Hi
haurà copes i cava per a
tothom per fer un brindis
col·lectiu. També hi convidem totes les persones que
han contribuït a fer aquest
important pas endavant
per al barri.
A partir d’aquesta data ja

drem donar més detalls.
En tot cas tenim clar que
tot el procés és llarg (2 o

s’obrirà una etapa de treball llarg i minuciós dels
tècnics, però també de la
Comissió de Patrimoni i
de tots els interessats en
aquest tema que vulguin
ajudar. Si creieu que per
interès o coneixements
podríeu ajudar en aquest
gran afany, escriviu a avvclotcampdelarpa@gmail.
com i ens posarem en contacte amb vosaltres. Somhi!

3 anys) i complex, ja que
hi ha molta diversitat de
casos concrets i diverses

variables a tenir en comte,
a més de l’aspecte pròpiament patrimonial.

Ja hi ha suspensió de les llicencies automàtiques d'enderroc
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CEM VINTRÓ

AMB NOUS ESPAIS I NOVES EXPERIÈNCIES

ABONA’T!

MATRÍCULA GRATUÏTA
Presenta aquest imprès a la recepció i gaudeix
de la matrícula gratuïta!

ESPAIS del CEM VINTRÓ
· Piscina de natació de
20 a 25 m.
· Sala de fitness
· Espai d’entrenament
personal
· Sales d’activitats
dirigides
· Boutiques:
· Cool&ASME
· Sala Mahina

· Ciclisme indoor
· Hidromassatge
· Sauna seca
· Espais i accessos adaptats
per discapacitats
· Vestidors adaptats
· Vestidors amb dutxes i
armariets individuals
· Canviadors per a nadons
als vestidors

www.asme.cat

· Box per a fisioteràpia
i nutrició
· Solàrium i gàndules
· Espai social
· Aparcament de bicicletes,
patins i monopatins

C/Consell de Cent, 623
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Equipaments

Can Miralletes:

La masia, bé, però el parc no
té el pressupost necessari

Exigim una bona solució a
l’erosió, no la més barata

Reunió informativa al parc: dijous 9 de juny a les 19.00 h

L

es obres de la masia
ja estan en marxa i es
preveu que acabin a la
tardor. Això ara ja va bé.
Però en el tema del parc
ja no anem tant bé; ja vam
dir que el pressupost previst és totalment insuficient per fer un bon arranjament que duri bastants
anys. A més, a hores d’ara
(principis d’abril) hauríem de tenir el projecte per
poder-vos-en
informar
aquí amb detall, però el
Districte i Parcs i Jardins
estan incomplint els terminis que ens van donar
el 21 de febrer. Ara només us podem dir que us
convoquem a una reunió
informativa en el parc el
dijous 9 de juny i llavors,
en funció del projecte que
esperem ja tenir en aquell

U

moment
És lamentable i denunciable que es produeixin
tants endarreriments, que
s’acumulen amb els llargs
anys de retards i d’endar-

reriments que ja porta el
tema. Cada vegada més, el
Districte, en lloc de ser Ca
la Vila, sembla que sigui
Ca l’Allargues.

n dels problemes estructurals del parc que
reivindiquem que se
solucioni bé és el dels desnivells (a la part baixa, a Indústria i a Conca), que provoquen esllavissaments del
sauló i erosió del terra. Fa
més de 10 anys ja es va voler
fer un “arranjament baratet”
i no es va solucionar el problema. Ara tornem a reivindicar la solució que opinem
que és la millor: fer més murs
de pedra —com ja n’hi ha en
altres parts del parc— que
continguin les terres, elevin
el nivell del sol i, per tant, disminueixin el pendent i l’erosió (serien murs com els de la
fotografia de l’esquerra) . Els
tècnics ens diuen que potser
sí que seria la millor solució,

però és més cara i responen
que “no hi ha pressupost” per
a això. Recordem que, si no
l’amplien, només preveuen
un pressupost de 300.000 o
400.000 €, i amb això l’Ajuntament pot fer poca cosa; per
això reclamem que es dobli
o es tripliqui, que tampoc no
seria un disbarat per a un tema tan important on fa anys
i panys que no s’hi inverteix.
La solució “barateta” que
ells proposen seria com a la
foto de la dreta: posar unes
roques en pendent. Opinem,
però, que aquesta és una solució pitjor, perquè l’erosió disminueix però segueix entre
les roques, perquè provoca
més espais sense vegetació
i perquè creiem que no serà
del tot definitiva.

Accessibilitat a l’estació Clot de la Línia 1: serà veritat?
Reunió informativa: dilluns 30 de maig a les 19.00 h a l’AVV

F

a uns 10 anys que es
va posar l’ascensor
per accedir a l’estació
de Renfe Clot-Aragó i des
de llavors estem reivindicant que també es faci
totalment adaptada la connexió de l’estació Clot de
la línia 1 amb els accessos
al carrer i amb l’estació de
Renfe. Sabíem que “estava
en la llista” però sempre
ens deien que “encara no”,
malgrat que cada vegada hi
havia més queixes, ja que

la gran majoria d’estacions
de metro estan adaptades
i aquí es feia més evident
aquesta mancança.
Quan fa unes setmanes
vam tornar a fer la pregunta
i vam rebre la notícia que el
projecte ja estava pràcticament acabat i que es pensa
començar a licitar les obres a
l’estiu, gairebé no ens ho crèiem. Hem demanat que ens
passin el projecte perquè tots
puguem veure què es pensa
fer i què no, per assegurar-

nos que es preveu fer totes les
millores necessàries, però en
aquest moment encara no el
tenim. Ens diuen que a principis de maig segur que ja ens
l’hauran fet arribar i és per això que ja convidem tothom a
la reunió informativa del dia
30, però demanem especialment a les persones amb mobilitat reduïda —amb cadira
de rodes, crosses, etc.— que
vinguin a l’acte, perquè no hi
ha ningú millor que elles per
detectar possibles mancan-

És important que a la reunió hi vinguin persones amb mobilitat reduïda per dir-hi la seva

ces o defectes.
Esperem que aquesta vegada sí que es faci realitat

aquesta reivindicació tant
repetida i necessària. Us esperem el 30 de maig!
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MÉS CATALÀ AL CLOT-CAMP DE L’ARPA

FEM CRÉIXER EL CATALÀ AL CLOT-CAMP DE L’ARPA

U

n grup de veïnes del
barri,
preocupades
per l’actual retrocés i
l’abandonament de l’ús social del català, hem creat un
Grup de treball, aixoplugat
per la Federació d’Entitats
del Clot-Camp de l’Arpa,
que té com a objectiu fer
créixer el català al barri en
tots els àmbits, defensar la
llengua i reivindicar la cultura catalana.
L’ús normalitzat del català com a llengua habitual
és una conquesta clau de la
societat catalana després
de dècades de persecució
sistematitzada. És una eina
de cohesió social i un dels
pals de paller per avançar
i consolidar els drets assolits per generacions passades, i no només els lingüístics. Malauradament, no
totes les administracions
vetllen per garantir-los, ni
quan ens relacionem amb
elles ni per promoure’n un

ús habitual en la resta d’espais relacionals. I algunes
directament treballen per
folkloritzar i minoritzar el
català.
Veiem amb preocupació
com, després de molts anys
de lluita per la normalització del català, aquest perd
presència en llocs on fins
ara era la llengua habitual.
Els espais socioeducatius
en són un exemple. Molts
sociolingüistes qualifiquen
aquesta situació d’emergència a revertir. Els motius d’aquesta regressió
són coneguts:
- Progressiva minorització
provocada per la globalització (econòmica, empresarial,
audiovisual,
etc.).
- L’evolució demogràfica
i sociològica de les últimes dècades.
- La persistent pressió en
contra de l’ús del català
des d’àmbits judicials,

polítics, etc.
- La generalització de determinats costums com
el fet d’iniciar noves relacions en castellà, canviar
de llengua segons l’interlocutor, etc., reduint cada vegada més els grups
on es parla el català amb
normalitat.

Volem fer créixer el català al
nostre barri i arreu
Per tot això fem una CRIDA a les persones, entitats i col·lectius del ClotCamp de l‘Arpa per a
construir un espai veïnal
que promogui actuacions,
activitats i tot allò que sumi per fomentar la millora de l’ús social del català;
que coordini els esforços
i recursos que siguem
capaços de generar i de
compartir, que acompanyi els centres educatius
en defensa de la immersió
i l’escola catalana i reivin-

diqui la nostra manera de
fer i de ser.
Es tracta de fer créixer el
català per reforçar la cohesió social al barri i reivindicar la cultura catalana
que hi és tan present. Amb
la voluntat d’aconseguir
que sigui una llengua actualitzada, viva i útil, que
impliqui un enriquiment
col·lectiu que arribi a tot
el veïnat, sense perjudici
del coneixement d’altres
llengües globals i consolidades.
No partim de zero! Al-

guns d’aquests esforços
ja es duen a terme individualment o en espais poc
coneguts en general. Ara
només cal posar-hi ganes,
empenta, empatia i treball
col·laboratiu.

Ens hi ajudes?
Grup motor Més Català al
Clot-Camp de l’Arpa
Per contactar amb nosaltres:
Correu:
mescatalaclotca@gmail.com

Twitter i Instagram:
@MesCatalaClotCA
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NOTÍCIES soci

RACÓ DE VEÏNES

Xerrada: La desorbitant
proliferació de lleis repressives
(i la seva aplicació abusiva als moviments socials)
• Dijous 19 de MAIG, a les 19.00 h, a la plaça del Mercat del Clot
• Parlaran: Laura Medina, advocada d’Irídia, Centre per la Defensa dels
Drets Humans; afectats de casos: Adrià absolució, Gina absolució,
Sindicat de Llogateres

D

esgraciadament
a
l’Estat espanyol ja és
tradició viure en un
ambient de repressió política i social, tant en les èpoques clarament dictatorials
com en els últims 40 anys
de “democràcia”. Les majories de dretes del PP van
agreujar la situació amb la
llei mordassa , que ampliava
el ventall repressiu contra
els moviments de protesta social, sindical i política
i facilitava encara més la
màniga ample de molts policies, fiscals i jutges que ja
tenen vocació de restricció
de drets i llibertats. Això
no ha millorat amb el “govern central progressista”
que va prometre la reforma
“urgent” de la llei mordassa
en els aspectes més repressius. No ho ha fet encara (ja
veurem en què queda) i de
fet els governs, també el català, la segueixen aplicant
per limitar drets —també la
llibertat d’expressió— d’activistes socials, periodistes,
artistes, etc. i per mantenir

la por entre la ciutadania
en general.
Com que creiem que molta gent no és conscient de
l’aberrant entramat de lleis
repressives que hi ha a l’Estat (mordassa, codi penal
encara parcialment franquista, normatives judicials, la “nova llei mordassa
digital”, etc.) hem organitzat aquesta xerrada informativa en què també es podran aclarir els dubtes que

tingueu al respecte.
En la segona part de l’acte s’explicaran breument
dos o tres casos que “ens
toquen de prop”, ja que
afecten persones del barri
o moviments, com el de la
lluita pel dret a l’habitatge,
amb els quals col·laborem
sovint les AAVV.
Si voleu estar ben informats i informades d’aquest
assumpte, us esperem a la
xerrada.

Absolució Adrià

A

lguns em coneixereu
per haver sigut el pregoner de la darrera
Festa Major del Clot – Camp
de l'Arpa o per participar a
la vida associativa del barri.
Aquests darrer motiu és ben
lògic, però el primer és degut a la repressió que l’estat
espanyol, i les seves estructures situades a Catalunya,
han aplicat sobre meu. Com
ho han fet -i fan- a milers de
catalans i catalanes.
El proper 31 de maig tinc
un judici al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. La
fiscalia espanyola em demana 8 anys de presó per haver
participat al #Holi del 2018.
Aquell dia, un any després
del referèndum d’autodeterminació, milers de persones vam omplir els carrers del centre de Barcelona
per mostrar el rebuig als
sindicats policials i grups
espanyolistes i feixistes que
venien a autohomenetjar-se
per la violència exercida l'1
d’octubre del 2017 i reivindicar la unitat de l’Estat espanyol. aquell dia, desenes
de persones en vam sortir
imputades.
El meu cas ha tingut cert
ressò per un fet força rellevant: el Departament d’Interior, en laseva incessant
feina per perseguir el moviment independentista, els
moviments socials i la dissidència política, m’acusa del
mateix que va acusar, dur
a judici i aconseguir con-

demnar a 5 anys de presó el
Marcel Vivet. Tot això amb
l’únic testimoni del mosso
d’esquadra suposadament
agredit i després d’haverse comprovat que totes les
proves que duia l’acusació
no eren concloents.
Gràcies a Alerta Solidària
i a amistats comunes amb
el Marcel Vivet vam poder
adonar-nos d’aquest fet
(quantes acusacions poden
haver-hi amb la mateixa
mala praxis delDepartament d'Interior?) i denunciar-ho. Així, vam forçar a la
Generalitat a retirar-se de la
meva acusació, però la instrucció ja l’havien iniciat i el
judici avança de la mà de la
fiscalia.
Considerem, doncs, que
el Departament d'Interior i
per extensió la Generalitat
de Catalunya té tota la responsabilitat d'aquest procés
repressiu. Estan perseguint
el moviment popular i reprimint les aspiracions de
llibertat i sobirania del poble català.
El proper 27 de maig a la
Plaça del Mercat, amb el meu
grup de suport AdriàAbsolució, farem un acte final de
campanya on us animem a
venir a donar recolzament.
Finalment, també us animem a acompanyar-nos el
dia del judici, el 31 de maig,
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Adrià Absolució, amnistia i
autodeterminació.
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LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

CONTRA EL PATRIARCAT, ACCIÓ DIRECTA!

P

ocs dies després del 8
de març, data en què
es va sortir al carrer
de forma massiva amb el feminisme per bandera, es va
tornar a deixar veure el costat més fosc del patriarcat: el
21 de març es va produir un
feminicidi. Una dona va ser
assassinada per la seva parella, i aquest cop al nostre
barri.
És el 8è en el que portem
d’any a l’Estat espanyol, i
tants que en portem si mirem enrere. Feminicidis comesos per homes que porten al límit la violència, tot
emportant-se per davant el
dret a la vida. Aquesta violència però, com fa anys que
es denuncia, és només la
punta de l’iceberg d’un sistema que fomenta i perpetua el masclisme. La violència estructural visible contra
les dones va molt més enllà

dels feminicidis: dia a dia
ens hem d’enfrontar a actituds, gestos i acudits obertament misògins, que obren
camí a tota mena de maltractaments.
Agressions,
abusos, violacions, crits, insults i amenaces són el dia
a dia per moltes dones al
món. L’heteropatriarcat ens
mata, ens assassina, ens viola, ens empobreix, en priva
de ser lliures, ens fa baixar
el cap quan anem soles pel
carrer, ens fa aguantar insults i comentaris sexistes.
El mateix heteropatriarcat
que ens obliga moralment
a tenir fills, que ens obliga a
ser un objecte bonic per a la
vista, que ens obliga a estar
al servei d’homes que no saben acceptar un NO.
Per condemnar els fets es
va convocar una concentració al metro de Camp de
l’Arpa que va aplegar cen-

tenars de persones. Hi va
haver presència de diverses
entitats, tant del barri com
de fora d’aquest: Arran, Las
del Barrio, la Filadora del
Poblenou o els Castellers de
Barcelona van ser algunes
de les que es van afegir a la
manifestació. Es va marxar
cap a Rogent, tot creuant el
barri, fins arribar al domicili de la víctima, on ArranClot va fer uns parlaments.
Els citem: “L’expressió de
violència masclista és l’assassinat. L’assassinat que ens
porta aquí avui i el que farà que
ens organitzem i reivindiquem
dia a dia que ens volem vives i
amb vides que valguin la pena
ser viscudes”. A continuació,
els Castellers de Barcelona
van fer un pilar, i es va desconvocar.
Estem cansades de plorar
la mort de companyes sense
que s’hi faci res al respec-

te, estem cansades de ser
el blanc fàcil dels agressors.
D’uns agressors impunes
davant d’un sistema jurídic
patriarcal, que culpa la persona agredida i protegeix violadors i assassins.
Ens n’hem cansat. Per
això, volem transformar
aquesta ràbia que ens esquinça cada cop que ens
agredeixen a nosaltres o a
una companya i passar a

l’acció, tot cridant ben fort:
Cap agressió sense resposta!
I la resposta ha de ser col·
lectiva i sortir de totes nosaltres, juntes i diverses. Perquè
si ens organitzem i ens cuidem les unes de les altres,
podem resistir totes les violències, des de les més subtils fins a les més explícites.

CAP AGRESSIÓ SENSE RESPOSTA!
Signat La Lluna del Clot
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SOM COMERÇ DE BARRI

En aquest número presentem dos establiments del barri. Hem conegut els propietaris de Cicloturisme
i de Sien te, als quals vam entrevistar per al nostre projecte SOM COMERÇ DE BARRI.
En el següent butlletí compartirem, com a cloenda d’aquest projecte, el reportatge elaborat per Òmnium
Cultural i Plataforma per la Llengua, en què es parla de la situació del català i el comerç de barri.

SIEN TE, la botiga de te del barri

D

isposar i gestionar el
propi establiment facilita una dedicació
i una estimació de l’espai i
del producte que s’ofereix.
Aquests aspectes són els
que l’Anna ens ha transmès
amb il·lusió i que distingeixen un negoci que comparteix amb el seu germà,
des de fa gairebé deu anys.
La botiga està situada al
carrer Rogent 96 i és molt
acollidora; es pot escollir te
d’entre més de dues-centes
varietats (te amb menta o
te marroquí, earl grey, rooibos infusió…). A més, a
la primera planta hi ha la
teteria on organitzen tallers
d’iniciació al món del te,
maridatge de te i xocolata,
o bé xerrades i exposicions.

Això fa que aquest espai sigui únic al barri i que sigui
un referent en una ciutat
com Barcelona.
“La cerimònia del te és
un art”, ens explica l’Anna,
coneixedora de l’ofici. “Cal
aprendre a preparar bé la
beguda”, assegura. Per tant,
si el te ens queda aspre és
per un error nostre: o bé
s’ha deixat infusionar massa temps o bé l’aigua estava
massa calenta.
Els dos germans atenen
la clientela del barri, fan
de comercials, venen també online i distribueixen el
producte a cafeteries i restaurants.
L’Anna destaca que “amb
els anys ens hem anat formant en el món del te i hem

après de forma autodidacta”. Han ampliat coneixements i han educat el paladar amb noves varietats
que sol·liciten als seus proveïdors. Són també amants
de la fitoteràpia (medicina basada en les plantes) i
acabem l’entrevista parlant
d’aquest tipus de vida que,
com detalla l’Anna, “recull
tradicions grecollatines del
mediterrani i té una base en
les herbes remeieres autòctones”.
La pandèmia també va
influir en el negoci i en
la forma de consumir te.
L’Anna recorda que “quan
la gent passava més temps
a casa, tenia més moments
per preparar-se el te o la
infusió”. I ens comenta que

“els últims anys hem vist com
cada cop hi ha més gent que
prefereix el te al cafè”. Un canvi
d’hàbits que es pot deure a di-

ferents factors: buscar begudes
menys excitants, explorar diferents sabors o pel fet cultural
que implica la cerimònia del te.

Conversem entre bicicletes pel Clot

E

l Tomàs, propietari
de Cicloturisme (c.
de València, 574), va
obrir el negoci l’any 1988,
juntament amb un amic
seu, quan la bicicleta era un
vehicle més de competició
que de passeig. Volien fomentar-ne un ús més lúdic
i esportiu i van muntar un
establiment
especialitzat
precisament en bicicleta
esportiva, de passeig i de
complements.
Abans que es construïssin els carrils bici, ells ja
havien organitzat passejades pel districte, amb unes
400 persones inscrites, des
de l’Ateneu del Clot, al final de les quals se sortejava
una bicicleta.
Actualment, el Tomàs
manté aquest esperit emprenedor i defensa aferris-

sadament aquest vehicle
tan beneficiós i ecològic.
Amb els anys creu que és
el millor esport, ja que es
pot practicar des de la infantesa fins a la vellesa. De
fet, la seva clientela abraça
des de famílies amb infants
fins a persones de més de
vuitanta anys i un 90% són
gent del barri.
L’establiment és prou
gran i disposa de taller interior (on treballen el Raül
i el Josep M.), a part d’un
primer pis que serveix
d’emprovador. Ens comenta que és un tipus de botiga
on la clientela entra de bon
humor i, a més, ell també
afavoreix aquest ambient
agradable.
Pel que fa a l’evolució
de la mobilitat urbana a
Barcelona, està content que

la bicicleta hagi guanyat
terreny els darrers anys,
en part gràcies al Bicing,
que és un complement de
la bicicleta particular, i a la
construcció de carrils bici
per tots els barris de la ciutat. Però creu que encara
hem de guanyar més espai
al cotxe a favor de carrils
bici i que la velocitat s’hauria de reduir per tal que el
ritme fos més tranquil i la
gent circulés amb bicicleta per la ciutat sense por.
També comenta la manca
de carrils interurbans i el
perill que comporta sortir
fora de la ciutat amb la bicicleta.
Creu que la moda del patinet, si es condueix amb
civisme i respectant les
normes, és un tipus de mobilitat interessant, ja que

Agraïm el temps que ens van dedicar per conèixer-los millor, l’acollida que ens van
fer i, sobretot, que compartissin amb nosaltres els seus coneixements del comerç que
regenten.

no consumeix petroli i no
creu que sigui una competència per al seu negoci, sinó un complement.
El Tomàs ens revela un
secret: conserva encara
una bicicleta que té més de

quaranta anys.
Vam marxar amb ganes
d’anar a fer un tomb amb
bicicleta: de muntanya, híbrida o gravel.
Alumnat de GES2
del CFA EL CLOT
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