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Editorial

Diferents governs, mateixes polítiques d’habitatge. Fins quan?

A

l mes de maig alguns mitjans de comunicació,
de línies ben diferents, van publicar la notícia
de la contractació per part del govern d’Espanya dels fons d’inversió Blackstone y KKR per vendre
els béns de la Sareb, propietat de l’Estat.
Quins són aquests béns? Segons declara la Sareb,
actualment disposa de 45.147 habitatges, 21.697
obres en construcció i 30.487 terrenys urbanitzables.
Però aquests van augmentant: per exemple, només
en els primers sis mesos de 2021 la companyia va incorporar 13.897 nous immobles al seu patrimoni.
I tot això als quatre mesos que el govern espanyol,
pressionat per la UE, hagi pres el control del banc dolent assumint el seu deute de 35.000 milions d’euros.
Abans de deixar de llegir aquest editorial, a priori iniciat amb dades farragoses, caldria recordar que
aquest tema comença amb la crisi immobiliària i bancària del 2008, que va suposar i continua suposant
l’austericidi més gran de la història del capitalisme.
Es van donar milers de milions d’euros a la banca, uns
euros que no han tornat i que s’han pagat i es continuen pagant a canvi de milers de famílies desnonades,
congelació de les pensions, retallades a la sanitat i

l’educació, precarietat laboral, atur, privatitzacions…
També caldria recordar qui són aquests fons
d’inversió. Respecte de Blackstone, el ministre danès Kaare Dybvad ha dit que és l’exemple perfecte
d’empresa amb mètodes «infames», que aprofita els
buits legals per augmentar els preus dels lloguers.
El govern de Dinamarca va promoure l’any 2020 la
coneguda com a llei «anti-Blackstone», que té com a
finalitat expulsar els fons voltors del sector de l’habitatge. Això és tot el contrari del que està fent el
govern espanyol, que, per cert, és del mateix signe
polític que el danès.
O sigui, en una situació d’emergència habitacional
per a milers de famílies, l’Estat té una empresa —
que va servir per blanquejar els balanços dels bancs
amb diners públics— amb milers d’habitatges i, en
comptes de quedar-se’ls per crear un parc d’habitatge públic de gestió pública, que serveixi per atendre
aquesta emergència i controlar els preus de lloguer
(a banda que seria molt més rendible i podria crear
ocupació no precària), els dona a uns fons d’inversió
amb un llarg historial d’especulació i d’assetjament
immobiliari perquè se’ls venguin a canvi d’unes co-

missions milionàries.
I tot això ho fa passant per sobre de la nova llei
d’habitatge, en procés de tramitació, que prohibeix la
venda d’habitatge de titularitat pública.
Davant de tot això, les nostres emocions són de ràbia i vergonya.
Des de l’AVV sempre hem dit i actuat sabent que
l’habitatge és la peça clau per poder tenir un projecte de vida. Només cal veure l’enèsim resultat en
suïcidi d’un desnonament d’un pis públic al Bon Pastor el dia 30 de maig. No ens cansarem de repetir-ho:
L’habitatge és un dret, no un negoci!
Articles utilitzats per fer aquesta editorial:
«Sareb. ¿Cómo hemos llegado a esto?». Contexto.
Núm. 284 (maig 2022).
«Destapem Blackstone», Directa . Núm. 545 (abril
2022).
«El Gobierno entrega la Sareb a los fondos de inversión». El Salto Diario. 22-04-2022.
«El suicidio de Alberto tras su desahucio de un piso
protegido: “Ha sido él, pero podría haber sido cualquiera del barrio”». El Diario. 31-05-2022.
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PENSIONS

Exigim l’IPC anual acumulat en la
revalorització de les pensions

L

a reforma de les pensions del 2013 va inventar l’índex de sostenibilitat de les pensions, que les
va deixar congelades durant
anys amb un augment del
0,25%, fos quin fos l’IPC.
Fins que, fruit de les mobilitzacions de les i els pensionistes, se’n va prorrogar
l’aplicació, en un primer
moment, i finalment ha estat derogat pel nou govern,
o això diuen…

Ha estat, però, un altre
engany, ja que s’ha introduït
l’IPC MITJÀ en substitució de
l’IPC ANUAL ACUMULAT
Durant mesos ens han
fet la propaganda que les
pensions es revaloritzarien segons la inflació anual, és a dir, l’augment del
cost de la vida real acumulat durant tot l’any. Ara el
govern ha anunciat que la
fórmula que ha presentat
al Congrés, pactada amb
CCOO-UGT,
representa
per al 2021 un 2,5%, quan
l’IPC per a aquest any és
del 5,5% a l’octubre; això

Quantia de la pensió
Mes

Revalorització per mes
2,5% IPC mitjà

5,5% IPC acumulat

Pèrdua anual
(acumulat – mitjà) x 14

700 €

17,50 €

38,50 €

294 €

1000 €

25,00 €

55,00 €

420 €

1700 €

42,5 €

93,50 €

714 €

Cal explicar a totes les persones pensionistes que aquest engany en el fons és un robatori que els hi fan

suposa una pèrdua del 3%
que no recuperem mai i
que continuarà acumulant
retallades.
La reforma que volen
aprovar enguany té dos
elements regressius per als
pensionistes i la classe treballadora en general. Un és
l’IPC subjacent, que es calcula restant els productes
alimentaris no elaborats i
els productes energètics
que afecten l’IPC. I l’altre
element és el pacte de rendes, on es preveu el temor,
agreujat per la pandèmia i
la guerra, que la crisi la pagaran de nou el conjunt de
treballadors i les persones
més dèbils.

Per tal que es vegi com
ens afecta aquest engany
groller, mireu el quadre
que adjuntem, amb uns
exemples de pensions diverses en què destaca la
pèrdua de pensió.

NO ALS PLANS DE PENSIONS
PRIVATS D’EMPRESA
És un projecte que empobreix les pensions públiques i obre una porta a la
privatització. Al mateix
temps, retalla el sistema
públic de pensions (SPP),
que garanteix unes prestacions mínimes per a totes
les persones treballadores i suposa un element
d’equilibri de les desigual-

tats socials als anys de la
jubilació.
Amb aquest impuls als
plans de pensions privats
d’ocupació o d’empresa,
només obtenen beneficis
les grans entitats financeres privades, que veuran
augmentar el seu negoci
en milers de milions d’euros. Així doncs, una part
de les aportacions socials
aniran a parar a un sistema
privat individualista de capitalització.
És l’hora de donar un no
rotund a un projecte de llei
que mai no hauria d’haver
vist la llum. És l’hora de
fer una aposta molt més
decidida per garantir unes

pensions públiques dignes, justes i suficients, i
mirar per l’interès general
de les treballadores i dels
treballadors.
La Marea Pensionista
del Clot-Camp de l’Arpa
us convida a participar en
la defensa de les pensions
públiques, un dret que ens
ha costat aconseguir i que
ara ens volen arrabassar.
Estem tots els dilluns de
10.00 a 11.00 h a la plaça
Universitat i els dijous de
10.00 a 12.00 h a la seu de
l’AVV del carrer Sibelius
núm. 3.
GOVERNI QUI GOVERNI, LES PENSIONS ES DEFENSEN
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SANITAT

Urgeix el 25% per a l’atenció primària, ja
El passat dijous 5 de maig vam donar el tret de sortida a la campanya «25% Atenció Primària». Les entitats
organitzadores de la campanya (Amnistia Internacional Catalunya, FoCAP, Marea Blanca, Medicus Mundi
Mediterrània i Rebel·lió Atenció Primària) ens vam manifestar davant del Parlament de Catalunya per
reivindicar la importància de l’atenció primària i la necessitat de dotar-la de recursos suficients.
Per què reclamem?
L’atenció primària és la
porta d’accés al dret a la
salut. L’OMS assegura que
pot satisfer el 70% de les
necessitats sanitàries de les
persones al llarg de la vida
i és fonamental per prevenir i promoure la salut, ja
que permet realitzar diagnòstics de manera precoç i
detectar problemes de salut
abans que s’agreugin.
Tot i això, seguim amb
una atenció primària infradotada, amb professionals
exhausts i amb una falta de
recursos endèmica després
d’anys de mesures d’austeritat. El resultat són llargues llistes d’espera, tancament de centres sanitaris,
abandonament laboral dels
professionals, retards en els
diagnòstics…
L’OMS i relators de l’ONU
recomanen destinar el 25%
del pressupost sanitari a
l’atenció primària per tal de
cobrir les necessitats de salut de la ciutadania. Tanmateix, el Govern de Catalunya
desatén aquestes recomanacions i als pressupostos actuals només ha previst destinar un 17% del pressupost
sanitari per a l’atenció pri-

mària, sense desglossar les
partides incloses en aquest
pressupost.

Què demanem?
L’objectiu principal de la
campanya és que a la llei
de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2023 el 25% del pressupost de sanitat es destini a
l’atenció primària i que ho
faci amb transparència, detallant quines són les partides que s’hi inclouen i en
funció de quin criteri.
Pretenem aglutinar el major nombre d’entitats, professionals de la salut i particulars que vulguin defensar
l’atenció primària i fer pressió a les autoritats i institucions catalanes perquè
la importància de l’atenció
primària es reconegui a través de l’augment de recursos materials i professionals.
La pandèmia ha de servir
com a punt d’inflexió per
repensar el sistema sanitari
públic i enfortir l’accés al
dret a la salut. Són moltes les
dificultats i els reptes socials
i econòmics a conseqüència
de la pandèmia, però la millor sortida d’aquesta crisi
és la protecció i el respecte

dels drets humans de forma indivisible i universal.
L’enfortiment de l’atenció
primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari
davant les noves necessitats
i amenaces.

Com ho estem fent?
La nostra primera acció ha
estat demanar a les diputades i diputats de la Comissió de Salut que facin tot el
necessari perquè durant les
negociacions del pressupost
2023 s’asseguri, com a mínim, un 25% del pressupost
en salut a l’atenció primària,
mostrant el seu suport i reconeixent el seu valor.
La campanya va comen-

çar el dia 5 de maig, però
s’allargarà tot l’any, fins a
l’aprovació dels pròxims
pressupostos de la Generalitat. Volem dur a terme un
conjunt d’accions i mobilitzacions per aconseguir els
nostres objectius, entre els
quals destaquem la presentació de mocions municipals que instin el Govern de
la Generalitat a destinar el
25% del pressupost sanitari
a l’Atenció Primària i garantir-ne la transparència.

Què podeu fer vosaltres per
l’atenció primària?
Per tirar endavant amb la
campanya i assolir el nostre
objectiu necessitem el vostre suport amb accions com:

• Penjar el manifest i anunciar que us hi heu adherit als vostres llocs web i
xarxes socials utilitzant
el hashtag #25AtencióPrimàriaJA.
• Difondre el manifest entre les vostres amistats,
companys/es, família i
contactes.
• Proposar o participar en
accions i mobilitzacions
per donar suport a la
campanya (aquí podreu
trobar les accions que
s’aniran duent a terme en
el marc de la campanya).
• Presentar una moció municipal al Ple del vostre
ajuntament. Aquí podeu
trobar un model de moció
municipal.
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L’espai modernista
més gran de la ciutat
és a tocar de casa

Horari de visites:
de 10 a 18.30 h
Visites guiades els dissabtes,
diumenges i festius:
11 h en castellà i 12.30 h en català

Més informació i compra d’entrades:
www.santpau.barcelona
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CONTRA LA GUERRA

«Contra la guerra» vol dir «no a l’OTAN»
El context de la guerra a Ucraïna torna a plantejar el paper de l’OTAN a la primera cimera que se celebra a Madrid

E

ls propers dies dimecres 29 i dijous 30
de juny tindrà lloc a
Madrid la primera cimera de l’Organització del
Tractat de l’Atlàntic Nord
(OTAN) celebrada a Espanya. Davant d’aquest esdeveniment, centenars d’organitzacions s’han aplegat
al voltant de la Plataforma
Estatal per la Pau, OTAN
NO per celebrar una contracimera els dies 24, 25 i
26 de juny.
El context per plantejar
i qüestionar el paper de
l’OTAN en la construcció
de la seguretat mundial
no podria ser més propici. Després de l’esclat de
la guerra a Ucraïna, més
enllà del fet que existís
un conflicte al país des
del 2014, no podem deixar de preguntar-nos per
què l’OTAN segueix sent
l’organització més rellevant i amb més pes polític
a nivell mundial, donat el
seu paper, més que qüestionable, en la construcció
de l’estabilitat, la seguretat i la protecció dels drets
humans que diu defensar.
Això ha quedat demostrat
amb el paper que ha tingut
en l’augment considerable
de la tensió amb Rússia,
amb el desplegament de
tropes i bases militars als
països de l’est d’Europa i,

sobretot, impulsant la incorporació dels països adjacents a Rússia, com és el
cas d’Ucraïna, a l’aliança.
Cal assenyalar que l’OTAN
disposa de míssils nuclears
desplegats en sòl europeu,
un factor que tampoc ajuda a rebaixar les tensions
amb els països veïns i que
posa els països europeus al
punt de mira.
A tot això podríem afegir-hi molts altres factors,
que seran motiu de reflexió al llarg de la contracimera, com ara el paper
de l’OTAN en la pressió
per augmentar la despesa militar mundial, ja que
s’exigeix als membres de
l’organització que apugin
la despesa fins a un 2% del
PIB dels països. La pujada
de la despesa militar per
part d’un país té dues conseqüències: d’una banda,
augmenta la tensió amb
els països veïns, que perceben aquesta acció com
una possible amenaça, i,
de l’altra, impulsa la carrera d’armaments, amb
les conseqüències socials
i mediambientals corresponents. A més, cal assenyalar que el pressupost
destinat a produir, emmagatzemar i mantenir armament per a possibles guerres podria ser emprat per
construir models basats

en la seguretat humana i
reduir altres formes de violència.
En el cas de l’emergència climàtica, es parla poc
de l’impacte dels exèrcits
i del paper de la guerra en
l’erosió del territori, cosa
que també serà un tema rellevant a la contracimera.
En aquest sentit, val la pena
ressaltar que l’activitat militar dels EUA, líder de l’aliança i de la despesa militar
mundial, va ser la responsable de l’emissió de 212 milions de tones de CO2 durant
l’any 2017. Aquestes emissions van ser gairebé el doble de les emissions de Bèlgica (114 milions de tones)
o la meitat de les de França
(471 milions) durant el mateix any.
L’OTAN també s’ha vist
forçada a adaptar-se a nous
contextos com una forma
de legitimar-ne l’existència, que va perdre el sentit després de la caiguda
de la Unió Soviètica i, per
tant, del Pacte de Varsòvia.
Aquest procés d’adaptació
i transformació és fruit
també d’una anàlisi important, que afecta de manera
transcendental com s’està configurant la seguretat mundial des dels anys
noranta. Entre aquestes
transformacions trobem,
per exemple, el fet que

l’OTAN vigili i controli els
fluxos migratoris a la Mediterrània, amb mitjans i
objectius militars per abordar una situació mundial
—la del creixement de persones desplaçades per la
força—, que, a més de ser
greu, s’ha de tractar sense
excuses des d’una perspectiva humanitària, allunyada
de mètodes militars.
Per tant, els objectius
de l’OTAN ja no són els
propis de la seguretat

militar tradicional, sinó
que s’està submergint
en qüestions que suposaran una militarització
de molts aspectes de les
nostres vides a totes les
escales. Això pot erosionar de manera flagrant,
com està passant amb les
persones desplaçades per
la força, els drets humans
i la seguretat humana que
des de la contracimera
considerem que hem de
construir.
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XARXA D’HABITATGE

La rehabilitació: energètica i popular

L

es polítiques de rehabilitació del parc residencial estan cobrant
protagonisme a les agendes
polítiques de les administracions locals. Aquest canvi d’estratègia respon a la
identificació d’una sèrie de
necessitats que tenen a veure amb la qualitat de vida de
les persones (habitabilitat
dels habitatges i situacions
de pobresa energètica). Es
tracta d’un parc altament
envellit molt poc sostenible: és el segon consumidor
d’energia (20,6%), darrere
del transport, i el responsable d’un 20,11% de les emissions de CO2.
A Barcelona, l’edat mitjana dels edificis residencials
supera els 65 anys; per tant,
no compleixen els estàndards normatius actuals i
requereixen una gran quantitat d’energia. La situació

del nostre barri segueix la
línia de la resta de la ciutat.
Al Clot-Camp de l’Arpa el
33,8% dels habitatges van
ser construïts amb anterioritat a la dècada de 1960. I el
53% del parc residencial es
va construir entre els anys
1960 i 1980.
La intervenció sobre els
habitatges existents ha d’estar orientada cap a la reducció del consum i, per tant,
un menor esforç per a les
famílies a l’hora de fer front
a la despesa energètica, un
aspecte central a les àrees
més vulnerables. Diversos
estudis han apuntat a la distribució socioespacial de la
pobresa energètica. El districte de Sant Martí es troba
entre els més afectats.
És cert que la mobilització
de fons públics destinats a la
rehabilitació en clau energètica és una realitat que no té

XHOCC

Xarxa d’habitatge
Observatori del Clot-Camp de l'Arpa

Vine i participa!
precedents i ha obert noves
finestres d’oportunitat a la
ciutadania. Veiem el perill,
però, que el sector immobiliari i el sector energètic se’n
vulguin aprofitar.
La posada en marxa de
grans projectes d’intervenció sobre els barris ha de
comptar amb una àmplia
participació de la comunitat, tant en la identificació
de necessitats com en el
disseny, de manera que això garanteixi una redistribució justa i participativa
i no suposi una ingerència
contra la seva identitat i el
seu patrimoni.

tots els dimecres a
l’AVV del Clot-Camp de l’Arpa (c/Sibelius, 3)
18h - 19h: Espai d’acollida
19h - 20h: Assemblea
@ObservatoriClot

Recentment hem conegut la decisió de la Comissió
de Govern de l’Ajuntament
de Barcelona de suspendre la concessió de llicències d’obres que afectava una
part dels barris del Clot i el
Camp de l’Arpa. Així, les necessitats de rehabilitació del
parc residencial i les obres de
regeneració urbana han de
ser compatibles amb les demandes populars. En aquest
sentit apareixen una sèrie de
reivindicacions populars que
cal tenir en compte. D’una
banda, cal obrir canals de
comunicació amb l’administració que permetin integrar

t.me/alertadesnonamentsclot

una informació millor. En
segon lloc, posar en valor i
consolidar les comunitats de
propietaris i associacions veïnals com a interlocutors clau
en el procés de rehabilitació.
I en darrer lloc, reclamar per
part de l’administració una
actitud proactiva que dugui a
terme accions de mediació i
estudi de les particularitats de
cada barri, identificant situacions de pobresa energètica
o les obres que cal dur a terme. Caldrà fer un seguiment
d’aquests processos per tal
que no passi, com tantes vegades, que les millores acaben
provocant pujades de preus.
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EQUIPAMENTS

Reunió informativa sobre la Torre del Fang i entorns:
Dijous 14 de juliol a les 19.00 h, al nostre local

D

es de l’any 2019, malgrat que nosaltres ho
hem anat demanant, no
se’ns havia informat sobre el
desenvolupament dels projectes de la Torre del Fang i entorns. Vam saber que a principis del 2021 ERC i el govern
municipal van acordar invertir 862.000 € per fer la base
de la zona verda, però no s’ha
vist cap moviment ni sembla
que estigui previst per a aviat.
El dia 23 de maig sí que ens
van informar que aquest projecte base es posava en marxa, però les obres no es faran
previsiblement dins d’aquest
mandat. També ens van informar que aquest estiu ADIF
començarà a posar les bigues

que han de servir per fer el
cobriment de les vies entre el
pont d’Espronceda i la zona
del de Bac de Roda.
En aquest moment encara
no tenim la informació gràfica actualitzada (el gràfic
és de l’any passat), però sí
que l’exposarem a la reunió
prevista per al 14 de juliol.
Us animem a assistir-hi per
parlar d’aquest tema però
també de l’equipament que
volem a la Torre del Fang, de
la nova mobilitat que hi haurà en aquesta zona (carrers
Mallorca,València…)
quan
l’estació estigui en ple funcionament i d’altres temes
d’aquest sector del barri. Us
hi esperem!

Última hora: ens acaben d'informar que haurà també una sessió informativa oficial el dia 20 de Setembre, però és important assistir a la del
14 de Juliol per consensuar opinions entre el veïnat

Fàbrica del Plom: hi volem
equipaments de barri aviat

E

l 12 de maig es va
fer l’acte informatiu
sobre el Pla de Patrimoni, que ja està en marxa. Va quedar clar que serà un treball llarg (uns dos
anys), que requerirà bastants esforços i que possiblement haurà d’afrontar
algunes dificultats. Però
tots els assistents (representants de l’Ajuntament
inclosos) vam valorar que

L

’acte del diumenge
22 de maig, per celebrar que la Fàbrica del
Plom ja és municipal i reivindicar que s’hi facin aviat
equipaments de barri (biblioteca, local de l’Ateneu,
centre de dia per a gent
gran, etc.) va anar força bé,
sobretot tenint en compte
que estàvem en plena onada de calor. També s’hi va
reivindicar que la previsió d’aquests equipaments
s’acompanyi d’una millora
global de la zona (soterrament de l’estació transformadora de Soler i Rovirosa, solars buits, etc.). En
tot cas, volem agrair a les
AFA de les escoles del bar-

Pla de Patrimoni: preparats
per començar

ri el seu suport a aquest acte i també donar les gràcies
al Forn Elias per la donació
de les coques que s’hi van
repartir per a l’esmorzar
col·lectiu, fet amb Cacao-

lat fred, ja que amb aquella
calor va ser la millor alternativa per a l’esmorzar.
També expressem la nostra gratitud a totes les persones assistents. Seguim…

serà un gran pas endavant
per al barri en molts aspectes.
Ara estem pendents
que es formi la Comissió
de Seguiment del Pla i de
seguida que tinguem tota
la informació necessària
convocarem una reunió
pública amb tots els interessats per posar-nos a fer
feina de valent. Ja us anirem informant.
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BREUS

Obres de millora de l’accessibilitat de l’estació del Clot: hem
demanat una reunió informativa

H

em vist que aquestes
obres són força més
grans del que pensàvem i tenen moltes implicacions a nivell de superfície en tota l’àrea que es
veu al gràfic: gran part de
la Meridiana entre els carrers d’Aragó i Muntanya. A
nivell temporal es preveu
que les obres durin més
de 20 mesos. Vist tot això,
hem demanat a l’Ajuntament que es faci una reunió pública informativa on
els tècnics puguin explicar
bé tots els aspectes.
Aquí no tenim espai de manera que només destacarem
que es posen cinc ascensors
nous (un que arriba al carrer
a la cruïlla Aragó-Meridiana,
banda Besòs-Muntanya, i

quatre de soterrats entre els
diversos nivells de les línies
1 i 2 del metro) i noves esca-

les mecàniques, i que tot això
comporta moltes modificacions sota terra però també

afectarà de forma important
a la superfície (algunes voreres, alguns carrils, etc.).

Esperem que facin la sessió
informativa en les properes
setmanes.
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URBANISME

Reunió informativa sobre Gran Via: actuació «provisional»,
l’estafa de la urbanització definitiva i la «no-parada» de tramvia
Dijous 30 de juny a
les 19.00 h al local
de “la soci”

F

inalment, la reunió
per informar les AAVV sobre la urbanització de Gran Via es va fer
el 18 de maig (més de dos
mesos tard). Desgraciadament no hi ha grans novetats respecte al que coneixíem: «provisionalitat» de
més de dos anys, obres definitives no acabades fins
a l’any 2026…
Per a nosaltres és totalment inacceptable, però si el
veïnat no es vol mobilitzar
amb fermesa tenim aquest
escenari o un de pitjor.

Molta coloraina per a una urbanització «provisional» que no hauria d’haver existit mai.

Les poques i menors novetats que hi ha les detallarem en la reunió del dia

30 perquè aquí no tenim
espai. Al gràfic de dalt podeu veure la solució «tàc-

tica» que aplicaran (amb
un cost de més de mig milió d’euros), que nosaltres

sempre hem volgut evitar,
però ells estan decidits a
executar-la.

Aquests 800 metres de Gran Via sense parada de tramvia?

A

quest és l’esquema
final que preveuen
per a la línia T5 per
Gran Via: desapareix la
parada de La Farinera, li
fan fer una ziga-zaga de-

sastrosa i resulta que tota
la part de Gran Via entre
el Monstre del DissenyDHUB i la parada de Can
Jaumandreu
quedaria
sense parada. Nosaltres

Nosaltres creiem que caldria una parada a l’alçada de Roc Boronat. I tu?

estem demanant que en
facin una de nova a l’alçada de Roc Boronat per
atendre els milers de veïns i veïnes d’aquesta zona i també per facilitar

l’accés al Mercat del Clot
i el Centre Comercial però, en principi, ens diuen
que no. Si també penseu
que caldria aquesta nova
parada, veniu a la reunió

del dia 30, perquè si no hi
fem alguna cosa ara, després ja serà massa tard. Si
el veïnat no es mou, faran
el que voldran. El dia 30
us esperem a la reunió.
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Parlem dels equipaments de barri que
hauríem de tenir però no avancen gens
13 de juliol a les 19.00 h a la terrassa
del bar La Farinera

S

egons el Compromís
per Glòries-2007 hauríem de tenir fets els
equipaments que veieu al
gràfic: residència i centre de
dia per a la gent gran tocant
a Independència, auditoricinema-teatre (a la dreta, en
part soterrat a la plaça de davant de La Farinera) i el nou
local per al Casal de Joves La
Traca (on hi ha les dues fletxes). D’aquests no en tenim
cap i, el que és pitjor, no s’hi
avança gens ni mica des de
l’any 2018 i, a més, fa uns
mesos que sembla que volen
que acceptem noves estafes
descarades. Nosaltres no ho
farem. El dia 7 de juliol us

ho explicarem més detalladament i us preguntarem la
vostra opinió.
Si penseu que les desenes
de milers de veïns i veïnes
del barri necessiten i es mereixen —també perquè ja
en vam pagar un preu ben
alt al Compromís per Glòries— tenir uns equipaments
imprescindibles i al nivell del
segle XXI (l’actual teatre de
La Farinera està antiquat i
té moltes limitacions que no
es poden resoldre, i el Casal
de Joves està en un local inadequat), no podeu faltar a
la reunió del dia 13 de juliol
a les 19.00 h. Pel futur del
barri: no hi falteu.

Si, en tot el mandat, no s’avança gens serà una estafa del tot inacceptable iimperdonable.

Anuari Mèdia.cat 2021. Una mirada crítica als
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació
Dossier: La llibertat d’expressió, a la corda ɰuixa

Col·laboren:

Amb el suport de:
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LLEURE

Cap estiu sense lleure educatiu

P

er a molts dels infants
i joves del nostre barri, que arribi l’estiu
significa que comencin les
tan esperades activitats de
lleure estivals.
Al nostre barri del ClotCamp de l’Arpa tenim fins
a nou entitats de lleure educatiu on els monitors i monitores fan la seva tasca de
forma voluntària. I quan arriben les activitats d’estiu,
aquests monitors i monitores marxen amb els seus
infants i joves a viure experiències inoblidables en
entorns màgics, envoltats
de natura, bona companyia
i molta educació popular.
El Kipling, el Calassanç,
el Terranova, el Kasperle,
el K2, el Xino-Xano, els
Scouts del CC Islàmic, el
Joan Suñol i l’SCV Clot són
aquestes nou entitats, amb
diferents formes de funcionament (caus o esplais)
però amb els mateixos objectius: treballar els valors
a través de l’educació no
formal.

Colònies, campaments,
rutes i camps de treball són
algunes de les activitats
que es duen a terme dintre
d’aquestes entitats.
Al barri, la gran majoria
d’aquestes entitats es coordinen dintre de la COMIC,
la coordinadora infantil i
juvenil del Clot-Camp de
l’Arpa, que serveix per crear activitats entre els usuaris de les diferents entitats
i els monitors i monitores.
També ha de servir per
lluitar junts pels drets dels
esplais i els caus, per l’educació i per les condicions
millorables dels espais on
es realitza l’acció educativa.
¿No penseu que aquesta podria ser una demanda per als governants del
districte? Un espai on els
monitors i caps de les nou
entitats es puguin reunir,
sense imposició d’horaris,
amb capacitat de magatzem i on els participants
de la COMIC puguin relacionar-se i crear sinergies.
La Fàbrica del Plom o la

primera planta de la masia
de Can Miralletes serien
espais idonis per esdevenir
la seu de la COMIC.
A l’estiu també trobem
una bona oferta de casals
d’estiu per a infants i joves, normalment ubicats a
escoles i instituts, però no
sempre.
Tot el ventall d’activitats,
tant les encapçalades per
monitors i monitores voluntàries com les que tenen
monitoratge
remunerat,
han de tenir una característica comuna: que cap infant
ni jove es pugui quedar sense fer-les a causa de la seva
situació socioeconòmica.
L’Ajuntament, per una
banda, amb la campanya de
beques d’estiu, i l’esforç de
les entitats que gestionen
projectes de lleure (tirant
de recursos propis i d’ajuts
de les seves federacions
d’esplais o caus), per l’altra, aconsegueixen sufragar bona part dels costos
que suposen per a les butxaques de les famílies.

Però no seríem una associació de veïnes i veïns si
no reivindiquéssim el millor per als nostres conciutadans.
• Volem més pressupost per
a les ajudes econòmiques
a l’estiu. Les famílies no
poden conciliar la feina i
les sis setmanes de casals
amb l’aportació màxima
de dues setmanes per infant que fa l’Ajuntament.
• També volem que els nens
i nenes amb diversitat tinguin els mateixos drets a
participar amb equitat
a les activitats de lleure

a l’estiu. Això significa
augmentar el pressupost
de les ajudes a aquestes
famílies durant cada dia
que durin les activitats,
promocionant també més
hores de monitors de suport a la inclusió.
Si creieu realment en el
futur dels vostres infants
i joves, dues consideracions:
1. Apunteu-los a l’esplai o
cau més proper el curs
vinent.
2. Confieu en la tasca dels
joves monitors i monitores.

RACÓ DE VEÏNES

Àgora: un espai de suport mutu entre veïns i veïnes

Q

ui no s’ha sentit algun
cop amb ganes que
l’escoltin? Qui no ha
pensat que escoltar els altres
és el millor acompanyament
que podem fer?
L’any passat es va obrir un
nou espai grupal i comunitari al barri, un grup de suport
mutu on poder parlar sobre
com ens sentim, sobre les
nostres dificultats, malestars, inquietuds, projectes
personals… Un espai on poder trobar-nos, compartir i
intercanviar
experiències,
formes de fer i coneixements: el projecte Àgora.
L’espai sorgeix de la necessitat detectada per diferents
serveis del territori de treballar el malestar i la solitud

entre les persones del barri.
A partir d’un treball en xarxa
i amb perspectiva comunitària, Àgora neix com una de
les proves pilot de l’estratègia de ciutat «Lluita contra la
soledat». Hi participen equipaments de salut (EAP Encants i EAP Camp de l’Arpa),
Serveis Socials (CSS ClotCamp de l’Arpa), l’EAMP
(Casal de Barri Espai Antoni
Miró Peris, gestionat per la
Federació del Clot-Camp de
l’Arpa) i totes les persones
que s’hi vulguin apropar.
L’Àgora és un grup obert a
tothom on al compartir ens
sentim més acompanyats,
amb més força, i podem conèixer nous recursos i, fins
i tot, construir noves relaci-

ons i projectes per al barri
entre tots i totes. Les tres
premisses del seu funcionament són: parlar des de nosaltres mateixos/es, no jutjar
l’altre i la confidencialitat
(tot el que es parla en el grup
es queda en el grup).
Volem que molta més gent
s’apropi i pugui participar a
l’espai, i que qui hi participi
construeixi també propostes
més enllà de l’Àgora perquè
les cures traspassin les parets
del projecte. En el trajecte fet
fins al dia d’avui s’han proposat tallers de memòria, de gestió de les emocions (com ara
la recuperació dels tallers de
risoteràpia) i espais de cures
per a les persones cuidadores,
però volem seguir creixent.

T’hi apuntes?
Àgora
Grup obert. No cal inscripció prèvia
Dimecres: de 10.30 a 12.00 h
Espai Antoni Miró Peris (EAMP). Plaça de Carme
Montoriol, 10
Telèfon i WhatsApp: 934507013
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RACÓ DE VEÏNES

Finalitzem aquest curs 2021-2022 amb una història singular d’una de les nostres exalumnes.
Confiem a continuar en un futur creant xarxa amb l’entorn de l’escola.

Mai no és massa tard per aprendre

U

s volem explicar un
recorregut acadèmic
singular i d’èxit, del
qual estem molt orgulloses.
Es tracta de l’exalumna Rosa
Diop, que va arribar al nostre centre i va acabar amb la
titulació de GESO (Graduat en Educació Secundària
Obligatòria per a adults),
ACTIC (acreditació de competències en tecnologies de
la informació i la comunicació) mitjà i superior, i el
curs d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys.
Hem volgut conèixer el seu
present i recordar aquest
pas per l’escola i, per això,
l’hem convidada a l’aula de
GESO 2 tarda.
Per què vas escollir la nostra escola i vas decidir estudiar GESO? Què en recordes?
Havia sentit a parlar del
CFA (Centre de Formació
d’Adults) el Clot, vivia relativament a prop i necessitava una titulació acadèmica
bàsica. Per això vaig decidir matricular-me a GESO.
L’experiència del primer
curs fou dura, perquè hi havia perfils molt diferents i
portava anys sense estudiar.
Però a mesura que passaven
els mesos m’hi vaig sentir
còmoda; a GESO 2 ja esta-

va molt integrada al centre
i col·laborava molt activament en tasques i activitats
de l’escola.
I quan vas acabar et van
orientar per tal que continuessis estudiant el curs
d’accés a la universitat per
a majors 25. Pensaves que
te’n sortiries?
La passió per la ciència ja em
ve de petita; sempre m’han
agradat les ciències i el professorat de GESO que ja em
coneixia, sobretot el Xavi, el
professor de biologia amb
qui m’ho passava molt bé a
classe, em va animar a matricular-m’hi. El meu germà
també em va encoratjar perquè continués els estudis. I
així ho vaig fer.
Després de superar aquesta prova d’accés a la universitat, decideixes matricular-te a un CFGS (cicle
formatiu de grau superior). On vas i quina és la teva experiència o el pas per
un nou centre educatiu?
Sí, vaig pensar que un curs
de formació professional de
grau superior seria un pas
intermedi, abans d’entrar a
la universitat i, per això, em
vaig matricular als Jesuïtes
del Clot a un grau superior
de tècnica de laboratori.

El primer any m’ho vaig
passar molt bé i vaig treure bones notes. Els meus
companys i companyes eren
molt més joves i jo em sentia com la “mare” de tots. De
fet, era la delegada de curs.
El segon curs va ser més
competitiu, perquè tothom
coincidia que volia fer les
pràctiques al mateix hospital. Finalment, jo vaig escollir fer-les a l’Hospital Sant
Joan de Déu, perquè és un
centre reconegut i els pacients són infants.
En acabar-les em van contractar com a suplent i actualment estic ocupant una plaça
amb contracte indefinit com
a tècnica en citogenètica.
Què és el que més t’agrada
de la teva feina?
Tot i que ens passem hores al laboratori, m’encanta
anar a recollir mostres de
cultius dels nens i nenes ingressats a l’hospital. Sempre
tenen un somriure i em fan
molts petons.
L’àrea de citogenètica és
on s’analitzen els cromosomes. L’objectiu és sempre fer
créixer les cèl·lules per poder visualitzar si hi ha alguna
alteració cromosòmica.
El millor d’aquesta feina
és que sempre es fa tot el
possible per tractar les mos-

tres amb molt de respecte.
Es tracta d’una feina delicada i sensible; ens arriben els
historials d’algunes mostres
i quan hi treballem sembla
que els coneguem i ens hi
familiaritzem.
Ens arriben, sobretot,
mostres de moll d’os dels
nens que tenen càncer de
medul·la òssia.
I ara? quina és la perspectiva de futur?
La idea és continuar en
aquest lloc de treball i aconseguir guanyar aquesta plaça. Potser més endavant estudiaré el grau de Biologia.
Què recomanaries a les
persones que van deixar
els estudis i ara es troben
que necessiten titulació i
coneixements per aconseguir una feina millor?

Esforç, passió per la feina
o estudi i bona actitud per
aconseguir l’objectiu que es
proposin.
Quan s’acaba una etapa,
focalitzar i pensar en el proper pas i no tenir prejudicis
amb l’edat; fer sempre el
que us agrada.
Ens acomiadem d’ella després d’haver parlat de genètica i de la vida.
Moltes gràcies, Rosa, per
transmetre’ns aquest entusiasme per la feina que desenvolupes i molta sort en
un futur.
I a tothom que vulgui ser
protagonista d’una història
semblant us recordem que
al juny podeu fer la preinscripció a l’escola.
Alumnat de GESO 2 tarda
del CFA el CLOT
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BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Proposo que m’inscriguin com a soci o sòcia a l’Associació de Veïnes i Veïns del Clot -Camp de l’Arpa.

Quota: 28 euros al 2022. Si no tens ingressos 0 euros
Omple aquesta butlleta i fes-la arribar al carrer Sibèlius, 3, 08026 Barcelona.

c/ Sibèlius , 3 - 08026 Barcelona - Tel. 93 232 46 10
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