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Serveis
OFICINA D’ATENCIÓ AL
CIUTADÀ (OAC)
Aragó, 311
Telèfon d’Informació 010
SERVEIS
-AVV Esquerra de l’Eixample
Obert de 9h a 13h i de 17h a 21h
avvee2013@gmail.com
-Dones d’enllaç
www.donesdenllac.org
-Recreant Cruïlles
http://recreantcruilles.wordpress.com
-APAM
www.apamassociacio.entitatsbcn.net
CENTRES CÍVICS
-Casa Golferichs. «El xalet»
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
-Cotxeres Borrell
Viladomat, 2-8
-Centre Cultural Teresa Pàmies
• Centre Cívic Urgell
• Biblioteca Esquerra de l’EixampleAgustí Centelles
Comte d’Urgell, 145
SERVEIS SOCIALS
CSS NOVA ESQUERRA EIXAMPLE
Borrell, 305 altell
93 619 73 11
CSS ANTIGA ESQUERRA EIXAMPLE
Mallorca, 219 2º
93 619 73 11
PIAD. Punt d’Informació i Atenció a les
Dones
Mallorca, 219 3º
93 256 28 19
GENT GRAN
-Espai de Gent Gran
Rosselló, 78
-Espai de Gent Gran
M. Aurèlia Capmany
Enric Granados, 47
GUÀRDIA URBANA
Emergències 092
SERVEIS URGENTS
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080
SALUT
CAP CASANOVA
Roselló, 161 1r
93 227 98 00
CAP BORRELL
Comte Borrell, 305
93 227 18 00
Hospital Clínic
Villarroel, 170
93 227 54 00
EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Poliesportiu Joan Miró
FARMÀCIES
www.farmaciasdeguardia.com
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Editorial

Benvolguts Srs./Sres.
Som un grup de veïns de l’Eixample Esquerra de la ciutat de Barcelona, els quals ens trobem
afectats, des de fa ja uns mesos, per l’increment molt significatiu de les vibracions en les nostres
llars, motivades pel transport ferroviari que passa pels voltants de les nostres vivendes (zona
afectada: confluència dels carrers Avinguda de Roma, carrer Villarroel, carrer València i carrer
Comte d’Urgell, i voltants).
/.../
Com ja hem anticipat anteriorment, el motiu de la nostra reclamació és degut a l’increment
significatiu en els darrers mesos de les vibracions en les nostres llars, provocades i vinculades al
pas constant del transport ferroviari soterrat, generant sorolls i vibracions sobtades en les parets
de les nostres vivendes, amb la incomoditat constant en la nostra vida i la de les nostres famílies.
En la mateix sentit, també ens preocupa que aquest increment de les vibracions pugui provocar a curt, mitjà o llarg termini danys en l’estructura dels edificis dels nostres habitatges.
Atenent a la normativa aplicable, especialment a:
-      Directiva de la Comunitat Europea 2002/49, de 25 de juny de 2002.
-      Llei 37/2003 del soroll, de 17 de novembre 2003.
-      Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre.
-      Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre.
-      Llei 16/2002, de 28 de Juny, aprovada pel Parlament de Catalunya.
-      Reglament D176/2009, de 10 de novembre, del Parlament de Catalunya.
-      Ordenança General del Medi Ambient Urbà, de l’Ajuntament de Barcelona.
Així com també al ‘Pla per la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona
2010-2020’, publicat per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona,
ens adrecem a vostès per a que analitzin l’origen d’aquestes vibracions, trobar una solució i
es prenguin les mesures oportunes al respecte, especialment per evitar també eventuals danys
futurs, així com revisar que les estructures dels edificis no es vegin perjudicades per aquest
mateix problema.
Agraint que ens donin resposta el més aviat possible, els hi facilitem les nostres dades de
contacte:
Nom: Anabel Moliner Martí
Adreça: Carrer Villarroel, 121 ,1º2ª – 08011 de Barcelona
Cordialment,
Anabel Moliner Martí

Contacta amb els grups de treball
Vocalia de Consum Responsable
eixconsum@gmail.com
Vocalia de les Dones
vocaliadones@gmail.com
Tel. 646 636 767
Vocalia de Festes-Excursions
93 453 28 79
Vocalia de Gent Gran
gonzalezmariatot@gmail.com
Tel. 934.532.879

ASSOCIACIÓ

Vocalia Joves
xavibece4@hotmail.com
Vocalia de Persones Discapacitades
irenebell15@hotmail.com
Vocalia de Sanitat
Tel. 660 321 974
Vocalia d’Urbanisme
vocaliaurbanisme@gmail.com

Escriu-nos!
Aquesta secció està oberta a tots els lectors i lectores del Butlletí.
Podeu escriure’ns a:
Butlletí de l’Associació. Bústia
Calàbria, 262
08011 Barcelona
O bé per correu electrònic a:
revistaavvee@yahoo.es

Vianants i ciclistes:
difícil canvi d'hàbits
El passat 30 de gener van topar, a la cantonada dels carrers Urgell i Provença, la Muriel Casals i un ciclista. La Muriel, estimadíssima lluitadora per la cultura i la nació catalanes, va morir quinze dies
després a conseqüència d’aquest atziac accident.
Les bicicletes, a ciutat, són un gran avenç: per a qui pedala perquè fa exercici; per al veïnat perquè no contaminen l’aire ni fan soroll; per a l’economia i la pau al món perquè no requereixen combustibles fòssils importats de llunyans continents. I, malgrat desgràcies
com la mencionada, també per als i les vianants: en els sis anys per
als quals l’Ajuntament publica dades consta una única mort d’una
vianant per topada amb una bicicleta contra 67 amb vehicles de
motor*.
Dit això, les xifres d’accidents menys greus fan basarda, i justifiquen plenament l’alarma que es percep entre les veïnes i els veïns: quasi el 8% d’accidents de trànsit amb vianants a Barcelona
impliquen una bicicleta(* )— una xifra desproporcionada a l’ús que
se’n fa. A aquest fet hi contribueixen diversos factors: unes infraestructures que no acaben de trobar les solucions adequades a la
nostra ciutat, les constants invasions dels carrils bici per part de vianants —probablement degut a l’hàbit que la línia de cotxes aparcats
assenyali els límits de l’espai segur— i, sobretot, massa ciclistes
imprudents.
Cal doncs que l’Ajuntament treballi per a millorar les infraestructures, posant sempre per davant la seguretat dels vianants. I, sobretot
i urgentment, cal que els i les ciclistes siguem més prudents, adaptant la nostra conducció a les circumstàncies, inclosa la possibilitat
d’invasions dels “nostres” carrils bici per part de vianants. Vianants
que tenen dret a caminar pel carrer —el seu carrer!— sense por que
un error o distracció els costi un accident.
* Font: portal OpenData de l’Ajuntament de Barcelona, “Persones involucrades en accidents
gestionats per la Guàrdia Urbana”

Qui som

Eixample: Butlletí gratuït de l’Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample. Coordinació i Direcció: Sylviane Dahan Sellem.
Maquetació: MEDIAactive, S.L. Col•laboracions: Anabel Moliner Martí, Cosme Salò, Josep M. Torres, Jaume Cirera, Ramón Cristóbal,
Isabel Carrasco, diferents grups de treball de l’avvee, Centre de Normalització Lingüística, Dones d’Enllaç, Plataforma Catalana pel Dret a NO
SER Prostituïdes, Esplai Queix, ANC, Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample, Recreant Cruïlles. Fotos: Maria Gonzalez, Maria Carvalho,
Esther Rodriguez, José lluís Prieto. Publicitat: Xavier Moya. Els anunciants es poden posar en contacte amb en Xavier Moya a través de la
mateixa adreça, a l’e-mail: revistaavvee@yahoo.es o al telèfon 93 453 28 79. S’han de fer arribar els anuncis tal i com es vol que surtin publicats.
L’Associació no es fa responsable de les opinions dels col•laboradors del Butlletí.
Edita: Associació de Veïnes i Veïns de l’Esquerra de l’Eixample (AVVEE). Impressió: MEDIAactive, S.L. Dipòsit legal: B-33086-96
Calàbria 262. Telèfon: 93 453 28 79
e-mail: avvee2013@gmail.com / web de l’associació: www.avvee.org
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Escrit de l’ateneu i
de les vocalies de
festes i gent gran

nformacions
de l’associació

Els texts adoptats per l'Assemblea anual del 15/3 seren publicats en la pàgina web http://
www.avvee.org/
Membres de la Nova Junta
•PRESIDENT
Toni Colomina Rivelles
soci nº 1144
•SOTA PRESIDENTA
Sylviane Dahan Sellem
socia nº 1394
•SECRETARI
Jordi Salvat Alabart
soci nº 3323
•CONTADORA
Montserrat Roma Pitarque
socia nº 888
•CONTABLE
Jose Ramon Cristobal
Facundo
soci nº 2731
El 9 d’abril assemblea de la
FAVB al Centre Cultural Teresa
Pàmies.

INTERCANVI D’OBJECTES
I SERVEIS
-Tots els intercanvis es medeixen en
hores.
-Qui vulgui apuntar-se ha de trametre
a avveebanc@gmail.com el seu email i la
llista de serveis que li agradaria realitzar
(no és obligatori), i si és del Barri de l’Esquerra de l’Eixample la cantonada més a
prop on viu (exemple: Villarroel/Mallorca).
-Si és de fora del Barri es compromet a
fer o rebre els serveis al Barri.
-Quan algú vol rebre un servei ha de
trametre un email explicant el servei i on
voldria rebre´l i nosaltres ho trametem a
tothom amb còpia oculta i posem en contacte als interessats.
-Qui vulgui més informació pot donar-nos el seu telèfon i el truquem.
Cosme Salò

Excursio de la cargolada.

Els cursos de l’Ateneu continuen endavant,
malgrat que en alguns hi ha hagut baixes de
socis. Si encara us interessa apuntar-voshi, esteu a temps de fer-ho. Adreceu-vos a la
Montserrat, que estarà encantada d’atendre-us
i informar-vos de com està cada curs.
Seguim cantant a l’Eixam de Veus tots els
dilluns a les 7 h de la tarda, però ens agradaria
tenir més veus. Animeu-vos a venir, que ens ho
passem d’allò més bé!
Vocalies de Festes i Gent Gran:
Hem fet la tradicional sortida de la Calçotada i la Festa de Carnestoltes. Al mes de març
tenim programada una cargolada, veurem les
ceràmiques de Verdú i anirem a dinar a Anglesola. El 19 de març celebrarem Sant Josep
menjant la típica crema catalana regadeta amb
moscatell del bo! Finalment per Sant Jordi, com
sempre, muntarem la parada de llibres i roses
davant de la seu de l’Associació.
INFORMACIÓ CURS ESCOLAR 2016
Finalment hi ha hagut èxit en les gestions per respondre a la demanda de les famílies d'obrir en aquest
període de preinscripció la futura Escola "Entença-La
Model".
No més “bolets”! Èxit de la mobilització de les famílies i de la gestió municipal. El Consorci d’Educació
publica oferta i ubicació provisional (patis de l'Escola
Industrial) per aquest setembre: http://www.edubcn.
cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/centres_de_nova_creacio
Primer guanyem un institut, ara una escola!!!!

ASSOCIACIÓ
Surt el número 139
de la revista ‘Carrer’

Us presentem el número 139 de la revista de
la Favb, que dedica el dossier a la comunitat gitana de Barcelona, una població molt antiga de la
ciutat, complexa i diversa, amb una activa vida als
barris i que intenta assumir, com la resta de veïns,
els reptes de la societat del segle XXI.
Dediquem el tema d’entrada al pelotazo que
ha permès a l’empresa Telefónica enriquir-se sense fer complir el conveni amb la ciutat mitjançant
el qual havia de cedir edificis per a equipaments
a canvi de convertir la seu de l’avinguda Roma en
un milionari negoci immobiliari.
També trobareu molts d’altres temes, com la
desaparició de til·lers centenaris de la Rambla
de Catalunya, la problemàtica de les terrasses i
l’espai públic, les elevades dietes que cobren molt
polítics, el debat sobre les tarifes del transport públic o com afronta la ciutat la tercera reforma de
l’Hivernacle del parc de la Ciutadella.
Podeu descarregar-vos la revista en pdf a l’enllaç: www.favb/carrer139 i en breu la trobareu en
paper als punts de distribució habituals, entre ells
el local de la Favb i les seus de les associacions
de veïns i veïnes.

ABRIL 2016

Excursió a Valls

Amics i amigues,
Us informem que la Favb és un punt
d’informació ciutadana per propostes del PAM. Tots el dilluns de 1014h. i dimecres de 15-19h., fins el 8
d’abril, hi haurà suport informàtic per
participar a www.decidim.barcelona
Us esperem per fer propostes

Portes obertes a l'Ajuntament

Banc d’Intercanvi
d’Objectes i Serveis

Nadal

Tel. 600 780 834 matins
avveebanc@gmail.com

El local de l’Associació està obert a tothom, de les 17h a les 20h, per a qualsevol activitat social.
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GRUP DE CREIXEMENT
PERSONAL PER A DONES

Dimecres del 6 d’abril al 22 de juny
de 12 a 14h
Lloc: PIAD (Mallorca 219, 3r)
Un espai que ens ajudarà a conèixer-nos, compartir i relacionar-nos,
i trobar eines per millorar el nostre
benestar. Tenint en compte com ens
afecta el fet de ser dones, treballarem qüestions com l’autoestima, la
comunicació i les relacions interpersonals.

TALLER D'AUTOCURA PER
A DONES

La feminització de la pobresa i
les seves conseqüències
Les conseqüències de la crisi econòmica afecten tant homes com dones.
Però les desigualtats entre ambdós sexes fan que pateixin la pobresa de
manera diferent. Entenem que la “feminització de la pobresa” és el creixent
empobriment material de les dones, l’empitjorament de les seves condicions
de vida i la vulneració dels seus drets bàsics.
Les principals causes de la pobresa femenina són la menor participació de
les dones en el mercat laboral i el no reconeixement d’altres feines com les
tasques de cura i manteniment de la llar.
Això provoca que, de mitjana, cotitzin menys, cosa que fa que tinguin
menys ingressos quan cobren la prestació d’atur o una pensió contributiva.
Les retallades socials (encariment de les escoles bressol públiques, supressió dels recursos de la llei de dependència…) tenen clars efectes en les
dones; vol dir que menys despesa social, més estalvi a costa de les dones..
La pobresa femenina té efectes en la seva salut i aquestes afectacions
repercuteixen directament sobre els infants que en depenen i fa que parlem
de «pobresa infantil».
Les conseqüències?
Ens afeblim com a col·lectiu, i ens trobem més vulnerables a l’hora de
conservar tot allò que generacions anteriors havien aconseguit. Cada retrocés ens allunya més i més d’una igualtat real.
Les violències contra les dones no disminueixen malgrat tots les mesures
i les campanyes de conscienciació. La prostitució, que havia disminuït entre
la població autòctona, torna a augmentar. Dones que havien abandonat la
prostitució s’hi veuen de nou abocades. Més dones joves amb infants càrrec
i més joves hi entren, segons un recent informe de Caritas.
Per tot això ens preocupa que en el nostre barri, molt a prop de centres
educatius com l’Escola IPSI o l’Escola Industrial, hi trobem targetes publicitant serveis sexuals. No volem que es banalitzi la dramàtica realitat de la
prostitució. No volem que els nois d’aquestes escoles rebin el missatge que
la prostitució és un legítim dret masculí i esdevinguin els «puteros» de demà.
Volem veritables opcions de futur per a totes i tots!
Vocalia de dones de l’AVVEE

Dijous del 5 de maig al 23 de juny de
16:30h a 18:30h
Lloc: CAP Roger de Flor (Roger de
Flor, 194-196)
Les sessions constitueixen espais
de trobada, d’aprenentatge i intercanvi col•lectiu que posa en valor el
cos i la vida com part del dret de les
dones a una salut física, emocional,
mental i espiritual.
Activitats grupals que organitza el
PIAD (Punt d'Informacions i Atenció
a les Dones), gratuïtes i adreçades a dones. Si esteu interessades
o coneixeu alguna dona que li pot interessar, sis plau poseu-vos en contacte per formalitzar la inscripció.
PIAD de l’Eixample
C/ Mallorca, 219, 3a.
932 56 28 19

Han assassinat una amiga nostra: Berta Càceres
L’enorme generositat de la Berta Càceres en el compromís rebel, solidari, activista, feminista, l’havia portat a
ser una de les veus més clares i valentes en la defensa
dels pobles indígenes, camperols, de les dones, de tots

els sectors socials més desfavorits i de la natura. Sens
dubte perdem un dels referents ètics més estimats al
nostre cami a la solidaritat internacional.

També ho
farem per
tu, estimada
muriel
El passat 14 de febrer
s’apagava una de les dones
més respectades del nostre
país. La mort inesperada de
Muriel Casals i Couturier va
commocionar tot Catalunya,.
La Muriel, brillant professora universitària, exmilitant
del PSUC i d’ICV, expresidenta d’Òmnium Cultural,
diputada del Parlament i
designada per presidir la
comissió d’estudi del procés
constituent, despertava admiració per la seva simpatia i complicitat en la
lluita constant per la llibertat, la justícia social i la plena sobirania del nostre
país.
Un cop assumida la desgraciada pèrdua, van sorgir un gran nombre de
declaracions elogioses sobre la seva personalitat, es van multiplicar els actes institucionals i, sobretot, els populars, on es van destacar els seus mèrits
i l’activisme social i polític que duia a terme per millorar el seu país. Aquests
actes van congregar milers de persones agraïdes per la seva entrega.
La Muriel era veïna del nostre barri i ens podem sentir orgullosos d’haver-la
tingut vivint entre nosaltres. Per aquest motiu, el dia 17 de febrer, davant de
l’Associació d’Amics del Passatge Lluís Pellicer, l’Assemblea Territorial de
l’Esquerra de l’Eixample va voler retre un petit homenatge a la seva figura.
Perquè els teus somnis i anhels també són els nostres, continuarem la
lluita serena emmirallant-nos en el teu exemple.

El violador en sèrie de l’eixample
ingressa a la presó
Les seves quatre víctimes són dones joves
que tornaven soles a casa de matinada. Aquest
violador és un veí de Molins de Rei de 38 anys
amb antecedents per agressions sexuals. La
seva esperma coincideix amb la d’una violació no
resolta a Sant Boi de Llobregat el 2004. Els investigadors han aconseguit acreditar davant el jutge
que és l’autor de quatre violacions a l’Eixample
el 2015 i el 2016, contrastades amb l’ADN de la
seva esperma. Afortunadament, aquest violador
en sèrie, corpulent i sense escrúpols, esperarà
judici entre reixes.
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Salut global en l’estat del benestar

Acte celebrat
el 6 de febrer
a l'Eixample
sota el titòl:
“Ciudades libres de tráfico
de mujeres y
menores para
la explotación
sexual”

Totes juntes. La societat i els projectes especulatius
i depredadors del territori, com Barcelona World, tenen
també en el seu punt de mira les dones, la seva dignitat
i les seves condicions de vida.
No volem un país on els homes puguin disposar
de dones pobres en situació de prostitució. Prou
demanda de dones mercantilitzades, prou de màfies proxenetes i d’explotadors! No volem un país de
casinos i bordells!

Les dones no volem ser un “atractiu complementari”
de la societat, ni de Fires, Congressos i grans esdeveniments esportius i turístics.
No som mercaderies.

El dia 27 de gener de 2015, va tenir lloc a l’auditori del Centre Cultural Teresa Pàmies una important conferència amb el
suggeridor títol de “Salut global en la societat del benestar”.
L’organització la van dur a terme conjuntament la Comissió
de Debat i Participació i la Comissió de Sanitat, amb la col·
laboració de l’Assemblea Nacional Catalana, Territorial de l’Esquerra de l’Eixample per la Independència.
La conferència va anar a càrrec del Dr. Albert Ledesma, director del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), que va presentar el Dr. Àlvar Net,
president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears.
La conferència, que va anar seguida d’un animat col·loqui,
es va centrar en el desenvolupament del model d’atenció social
i sanitària integrat que ja ha començat a aplicar-se en alguns
indrets del territori, com Olot.
Les modificacions que s’han produït en la societat catalana,
comunes a altres països europeus, ocasionen un increment
notable en l’esperança de vida de la població, cosa que condueix a un augment en el nombre de persones d’edat avançada i, per tant, de persones amb malalties cròniques i de joves
amb diferents graus de dependència i discapacitat. Si tenim
en compte que els recursos cada vegada són més limitats, és
imprescindible un canvi en el model d’atenció social i sanitària, centrat en les necessitats de la ciutadania i que optimitzi
aquests recursos.
La nova Carta de drets i deures de la ciutadania en relació
amb la salut i l’atenció sanitària, que ha de donar resposta a les
necessitats del marc social i tecnològic actual, promou un model de salut més centrat en les necessitats de la persona, que
afavoreix la confiança i el compromís entre els professionals,
la ciutadania i l’Administració, amb la transparència imprescindible que exigeix la societat catalana.
Dins d’aquests principis orientadors hi figuren la dignitat i la
igualtat entre totes les persones, amb una incidència especial
en el respecte a la seva llibertat i autonomia pel que fa a la
presa de decisions, oferint l’accés a la informació i assegurant
un compromís cívic en la fase de transformació i aplicació del
sistema. Aquest nou model ha d’oferir atenció integrada, social
i sanitària, centrada en la persona i la família.
La crisi econòmica de la darrera dècada ha tingut com a conseqüència que moltes persones no tinguin garantida la resposta
a les seves necessitats. S’ha de tenir en compte que, sovint, la
resposta adequada a una necessitat social aporta molt més benefici a una persona que no pas una actuació sanitària derivada
d’una atenció insuficient a les seves necessitats socials.
En aquests moments existeixen dos sistemes: el social i el
sanitari. Aquests han estat creats i desenvolupats separadament, com si anessin dirigits a persones diferents. En realitat,
el que es necessita és un model que integri els pressupostos
per fer front a les necessitats de la persona, siguin socials o
sanitàries, prioritzant les mesures que en millorin la qualitat de
vida i l’estat de salut, i aconseguint la satisfacció per l’atenció
rebuda.

L’aplicació d’aquest model s’ha iniciat en part del territori
català i es prioritza al grup de persones amb condicions de
salut complexes, que fins ara n’inclou unes 200.000. . Gràcies
a aquesta aplicació, s’ha obtingut una millor atenció, personalitzada i més satisfactòria. El desenvolupament del programa és
progressiu fins que arribi a tot el país.
Aquest treball per transformar el model de salut que es duu
a terme des de fa quatre anys, s’ha hagut de fer sense canviar cap estructura, ni cap llei, ni cap norma i s’ha organitzat
d’acord amb un procés participatiu nascut més per l’impuls dels
professionals i les entitats que no pas com una prioritat política, malgrat que el nou govern de la Generalitat considera que
l’atenció integrada és un objectiu prioritari.
Sistema sanitari i sistema social formen part de les columnes que sostenen l’estat del benestar i constitueixen una estructura d’estat. En el camí cap a la República Catalana hem de
decidir com volem l’estat del benestar en el nostre país, com el
dissenyem i com l’implementem. Per fer-ho, s’hauran de crear i
modificar lleis, normatives i criteris, que ara tenim prohibit legislar. També haurem de veure com es podrà finançar per tal que
sigui viable i equitatiu, per això es necessitarà una participació
dels professionals, de les entitats cíviques i del conjunt de la
ciutadania del país.
La totalitat d’aquest conferència es pot veure en el vídeo
penjat al canal de youtube d’EExI amb el link https://www.
youtube.com/watch?v=scgsiD7uJoc
Josep M. Torres, Jaume Cirera, Ramón Cristóbal, Isabel
Carrasco
ANC, Assemblea Territorial de l’Esquerra de l’Eixample
per la Independència.
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“Aparcament” de les persones grans amb fractures a
les urgències traumatològiques de l’hospital clínic
Alarmades per les queixes i notícies que arribaven
de l’Hospital Clínic pel que fa a la demora d’assistència
de més de 48 hores que patien les persones grans a
Dr. Campistol – director general
Dr. Castells – director mèdic
Sr. Rafael Molina- president CDM
Abans de tot, voldríem felicitarlos pels seus recents nomenaments.
Des de la FAVB ens han transmès la seva disponibilitat
per comunicar-se amb els veïns i veïnes d'aquest districte,
al qual pertany l'Hospital Clínic. És per aquest motiu que
desitjaríem fer-los partícips de les queixes que han expressat
reiteradament veïns i usuaris de l'Hospital, referides al temps
d'espera de molts pacients per ser intervinguts en urgències
traumatològiques , sobretot en el cas de persones ancianes
afectades de fractures de maluc. També ens manifesten que el
temps d'espera és més elevat si aquestes persones decideixen
romandre a l'Hospital Clínic i no desitgen ser traslladades ni
intervingudes a l'Hospital Sagrat Cor.
Sabem que la cirurgia primerenca es recomana abans de les
48 hores per a la gran majoria dels pacients, i que més temps
d’espera pot portar a un increment de les complicacions, que en
aquestes edats poden comprometre la qualitat de vida o fins i tot
la mateixa vida del pacient. No obstant això, i per les queixes

les urgències traumatològiques, la Junta de l’AVVE va
aprovar enviar una carta als responsables del centre
sanitari.
rebudes, els malalts afectats solen veure com es prioritza l’ús
dels quiròfans per a altres processos en detriment d'ells, que
romanen ingressats sense que se’ls intervingui.
Amb la finalitat de no augmentar més el sofriment i la
possibilitat de complicacions, els agrairíem que com a nous
responsables de l'Hospital analitzessin aquest problema
que els exposem, per tal de millorar, si cal, l'atenció que
reben aquests pacients i que pot tenir una transcendència
incalculable per a la nostra gent gran. Per això, i per evitar
l’alarma social que aquesta situació provoca al veïnat, els
demanem, un cop investigat el cas, una resposta al més
aviat possible. Confiem, com sempre, que la professionalitat
i la bona praxi es prioritzaran sobre altres consideracions no
mèdiques que, si existissin, estaríem disposats a denunciar
juntament amb vostès, amb la finalitat de contribuir a la
millora de les prestacions sanitàries públiques que es duen
a terme en aquest prestigiós Hospital que considerem un bé
comú i social.
Molt atentament,
Junta AVVE
Vocalia de Sanitat

Dies més tard vàrem rebre la següent resposta del Dr. Campistol i una invitació per visitar-lo a l’Hospital
Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra
Eixample,
Moltíssimes gràcies pel seu correu i per l’interès en la nostra
institució.
Agraeixo les paraules de la seva carta i reconeixem que
tenim algun problema amb les urgències de traumatologia.
Aquest és un element molt important que hem detectat ja fa
temps. Hem fet moltes reunions i determinats canvis, inclosos
canvis de personal, per intentar que les coses funcionin millor,
però en aquests moments ens trobem amb una dificultat, que és
la disponibilitat de quiròfan.
Pocs dies abans de Nadal, vàrem fer una reunió de treball
amb traumatòlegs, anestesistes i personal d’urgències,
per intentar millorar la resposta en aquest servei i atendre
els nostres malalts correctament, i es va prendre la decisió
d’ampliar els horaris de quiròfan de traumatologia d’urgències.
Som conscients de la importància d’aquest fet i, com vostè
Encara que ens arriben notícies que s’ha obert un
dia a la setmana un dels dos quiròfans que estaven tancats al servei d’urgències de traumatologia, romandrem
atents a les veus veïnals i als professionals que van alertar d’aquesta negligència en l’atenció de les persones

diu, això té repercussions posteriorment en els resultats de
rehabilitació, especialment quan es tracta de gent gran. Per això
vull comunicar-li que som conscients d’aquesta problemàtica,
i que estem treballant perquè aquesta resposta cap al malalt
traumatològic d’urgències millori i així poder donar una qualitat
assistencial millor.
Els emplaço a fer una trobada aquí, a l’Hospital, i poder
compartir aquesta preocupació i d’altres que els puguin sorgir
sobre el seu funcionament. La nostra secretària, la Sra. Roser
Treig, es posarà en contacte amb vostès per tal de fixar durant
les properes setmanes una reunió de treball amb aquests
objectius.
Agraeixo de nou la seva nota, ja que al final tots tenim el
mateix objectiu, que és millorar la sanitat pública del nostre país.
Ben atentament,
Dr. JM. Campistol
Director general Hospital Clínic
grans a l’Hospital de referencia, a causa de les retallades
i els tancaments de llits i quiròfans que ja hem denunciat
en infinitat d’ocasions i que posen en perill l’atenció als
malalts ancians i la qualitat del servei en aquest centre
del barri.
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Defensem el centre d’atenció primària no a les retallades
Defensem el cap Manso
El mes de desembre passat, davant els intents de
traslladar els especialistes del CAP Manso a l’hospital
privat Sagrat Cor i de limitar l’accés al metge de capçalera els divendres a la tarda, els veïns i veïnes dels barris
afectats, usuaris del centre, vàrem encetar una campanya en defensa del CAP Manso.
Vam recollir 1.111 signatures per
reivindicar que no es derivin els especialistes a l’hospital privat i que
l’accés tant a aquests especialistes
com al metge de capçalera no es vegi
afectat per les noves mesures preses
sense consultar els usuaris.
L’11 de gener passat, amb motiu
de la compareixença del nou conseller de Salut, el senyor Comín, vàrem
lliurar les signatures al Parlament
amb còpia a cada un dels grups parlamentaris.
Arran d’aquestes protestes dels
usuaris, la consellera de Salut del districte i els representants del Consorci Sanitari de Barcelona van establir
una comissió a la qual estan assistint
representants d’algunes entitats del
barri, amb la finalitat d’arribar a acords sobre les retallades que afecten els usuaris d’aquest centre d’atenció
primària.
Aquesta és la carta que acompanyava la presentació
de signatures a l’Institut Català de la Salut, al CatSalut, al
Consorci Sanitari de Barcelona, al Parlament i als grups
parlamentaris:
CARTA QUE ACOMPANYA LES 1.111 SIGNATURES
Lliurem aquestes 1.111 signatures, que corresponen
a la manifestació del descontentament i la protesta dels
veïns i veïnes dels nostres barris, tant per les actuacions
de l’ICS i dels seus representants al CAP Manso, com
per les del Departament de Salut i el CSB, i en defensa de l’Atenció Primària de Salut, amb gestió i provisió públiques, que veiem amenaçada per les actuacions
d’aquest ens.
Considerem que no es respecten els drets que haurien de garantir l’accés als serveis i prestacions sanitaris
públics, a rebre la informació general d’aquests dos serveis, a escollir els professionals i els centres sanitaris,
a ser atesos en un temps adequat, a obtenir informació
sobre temps d’espera en l’atenció sanitària sigui quin
sigui el nivell assistencial (proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, atenció en urgències, atenció en
consulta, etc.), així com al fet que es respectin els horaris

de programació. Drets que estan recollits en la Carta de
drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i
l’atenció sanitària.
Els usuaris del Centre d’Atenció Primària Manso ens
manifestem contraris a les retallades de professionals i

recursos, a les disposicions últimes que disminueixen
l’accés al metge de capçalera els divendres a la tarda,
així com a la derivació dels especialistes a l’empresa
privada Quirón-Salut hospital Sagrat Cor, i el que és més
greu, al fet que l’atenció dels especialistes en el mateix
CAP Manso sigui duta a terme per especialistes del centre privat. Totes aquestes vulneracions de drets són un
clar exemple d’abús de poder de l’Administració pública.
Per aquest motiu, i simbòlicament, adjuntem un dels
primers fulls de signatures de la campanya “Tanquem
BarnaclinicSA” , que expressa el descontentament dels
veïns i veïnes per la retallada de recursos a l’Hospital
Clínic mentre es manté un centre de negocis que utilitza
aquests recursos en benefici privat.
Volem que es recuperin els llits i quiròfans tancats
i que es tanqui aquesta societat anònima opaca que
s’aprofita dels recursos públics.
Volem sanitat 100x100 pública, universal i de qualitat.
Defensem l’ atenció primària de salut.
Tanquem Barnaclínic SA: negoci privat amb recursos sanitaris públics.
Barcelona, 11 de febrer de 2016
Vocalia de salut
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MANIFEST
Creació de la Coordinadora Catalana sobre la
“Contaminació electromagnètica i Salut ambiental”
El 8 de març, al local de la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)m es va constituir
la Coordinadora Catalana “Contaminació Electromagnètica i Salut Ambiental” (CEMSA). Això ha estat possible
gràcies a un procés constituent que es va iniciar fa poques setmanes, i on han confluït un ampli nombre d’entitats que representen a molts sectors socials i territorials
del nostre país: la pròpia CONFAVC, plataformes contra
les antenes de telefonia mòbil i el Wi-Fi a les escoles,
plataformes stop comptadors, plataformes per la salut
ambiental, associacions d’afectats per malalties ambientals, observatoris, entitats ecologistes, partits polítics
i sindicats.
Un dels objectius prioritaris d’aquesta Coordinadora
és plantejar als diversos partits polítics que es comprometen a derogar la Llei Estatal de Telecomunicacions actual, tot apostant per una nova llei que faci efectives les
recomanacions europees i internacionals.
Així mateix, la CEMSA plantejarà que el Parlament de
Catalunya, en el marc del Procés Constituent, desplegui
un procés participatiu amb tots els actors implicats per a
la redacció i aprovació d’une Llei Catalana de Telecomunicacions, reclamant a l’Estat les competències que tenía en aquesta matèria, i redactant una llei coherent amb
les resolucions europees i internacionals, que proposen
aplicar el principi de precaució i protecció de la salut en
el desplegament d’aquestes tecnologies.
La contaminació de l'aire per partícules es
dispara en la major part de Catalunya
Ecologistes en Acció demana que s'informi a la població sobre el risc sanitari, i que s'adoptin mesures obligatòries de reducció del tràfic i de la activitat
de les indústries més contaminants

La Coordinador Catalana «Contaminació Electromagnètica i Salut Ambiental» vol propiciar els canvis legislatius necessaris, que ofereixin la possibilitat de tenir un
entorn saludable i compatible amb el desenvolupament
de les tecnologies. Alhora, vol realitzar una tasca de denúncia per la falta d’informació i transparència dels òrgans competents en aquests temes de salut ambiental.
La Plataforma fa una crida a totes les institucions i
entitats de Catalunya a adherir-se i a participar activament en aquesta Coordinadora des de la unitat d’acció i
el compromís íntegre, honest i solidari amb la Humanitat
i amb el Planeta Terra.
Volem una Catalunya neta de contaminació de
qualsevol tipus.
Totes i tots juntes per un bé comú: defensar la
Salut i la Vida.
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GENT GRAN

Per la Festa Major…
dues millor que una!
Dues activitats? Sí, aquest any la Vocalia de Discapacitats (molt
capacitats per gaudir de la Festa Major i compartir-la amb vosaltres)
ha tingut el gust d’oferir-vos-en dues.
Ja podeu imaginar que això ha estat possible amb l’ajuda de molta
gent!
Vam començar el matí del dissabte 3 d’octubre als Jardins Rosa
Deulofeu, on vam gaudir d’un fenomenal concert de gospel a càrrec del grup Tons i sons, que ens va delectar amb la seva actuació.
Aquest grup va venir per a l’ocasió des de Terrassa, gràcies a la família Deulofeu, que ha col·laborat amb l’organització de l’acte en tot
moment i que, encara que fa relativament poc que ens hem conegut,
pensa sempre en nosaltres.

2n dinar de germanor (2016)
Sembla mentida, però ja ha passat gairebé un any des de l’últim
dinar i l’Angelina s’ha tornat a llançar a la “missió impossible”: trobar
un restaurant assequible de qualitat i sense barreres arquitectòniques i, a més, en un ambient agradable i casolà.
Però, com ja us deveu imaginar, ho va tornar a aconseguir.
Aquesta vegada, el lloc escollit va ser El Racó de l’Alfons, un restaurant molt conegut a Hostafrancs i, a partir d’ara, també conegut
per nosaltres. Ens va encantar per la seva relació qualitat-preu, la
facilitat per accedir-hi amb cadires de rodes i, sobretot, per la seva
amabilitat.
I amb tot això, el més important no era pas el dinar en si, sinó
l’ocasió de retrobar vells amics i fer-ne altres de nous.
Ens vam trobar allà el 23 de gener 22 persones! Moltes pertanyem a l’Associació i ens veiem sovint, altres feia molt que no ens
trobàvem i també hi havia qui venia per primera vegada. Suposem
que els haurà agradat i que repetiran.
Ho vam passar d’allò més bé menjant i, naturalment, parlant; i
per acabar-ho bé, la Vocalia va instituir el 1r premi per a la persona
de fora de la Vocalia que hagi col·laborat més amb nosaltres (una
altra iniciativa de l’Angelina). Aquest any, el premi consistia en un
Oscar i una banda, i la guanyadora va ser la nostra estimada Montse Roma.
Pensem que no hem d’esperar un any per tornar-nos a veure,
ja que tenim moltes ganes de fer més coses. Aviat tornareu a tenir
notícies nostres.
Us esperem!

“les bufandes de la iaia”
del dissabte 5 de març
I com que encara ens quedaven ganes de passar-ho bé, la tarda
del dimecres 8 d’octubre es van reunir unes 20 persones al nostre
local, a l’Espai Anna Alabart, que van riure molt veient la divertida
pel·lícula “8 apellidos vascos”(sessió que va preparar la nostra vocal,
l’Angelina Ramiro), i després van compartir un berenar preparat per
la Montse Roma i les seves “noies d’or”. Gràcies a totes elles , hi
havia pastes de tota classe i no hi faltava de res.
Això va ser tot, però ja ens estem organitzant per a altres ocasions.
Us animeu a compartir una bona estona amb nosaltres? La propera vegada us hi esperem!
Vocalia de Discapacitats (molt capacitats per
compartir la Festa Major amb vosaltres)

Cristina Curto
Responsable de Desenvolupament Social (Sants, les Corts i Eixample)
AGG_logo_1-firma-mail
Grassot, 3, 4a planta. 08025 Barcelona
Tel. 932 076 773 Ext. 332 / ccurto@amicsdelagentgran.org
www.amicsdelagentgran.org
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Algú a la Lola?
Ara fa dos anys, el Casal de Joves Queix es va
refundar amb la intenció de tornar a oferir una alternativa al model d’oci actual i omplir l’espai buit que
el lleure associatiu juvenil del barri necessitava. Des
del nostre inici, aquest projecte ha estat molt lligat al
local de l’antiga Biblioteca Lola Anglada, als Jardinets
de Montserrat. Aquest equipament, que va romandre
tancat alguns anys, ha acollit l’Esplai Boix des del
2012 i el programa “Suport a la Lectura” de l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona.
Tant des de l’esplai com des del casal s’ha compartit des del començament la idea que l’espai està
infrautilitzat i en males condicions, i per això s’ha
apostat per un projecte nou que sigui capaç d’activar
el jovent del barri i retornar a la vida un equipament
llargament oblidat. Amb aquest nou projecte, volem
donar-li una nova oportunitat com a casal de joves i
obrir-lo al barri, amb la voluntat que les entitats juvenils de l’Esquerra de l’Eixample especialment, però
també d’altres, en facin ús.
Tot i que des de fa poc més d’un any, el Queix
ja estem desenvolupant la nostra activitat a la Lola,
properament podrem celebrar de manera oficial que
el Casal de Joves Queix obté la cessió d’aquest equipament municipal, que a partir d’ara passarà a ser un

espai autogestionat pel jovent del casal i compartit
amb altres entitats del barri, com ara l’Esplai Boix i els
Diables de l’Esquerra Infernal, i projectes com el de
“Suport a la Lectura”.
En aquesta nova etapa, volem que la Lola Anglada
esdevingui un nou pol d’atracció per als joves i les
entitats del barri, que es converteixi en un espai juvenil de referència (algú a la Lola?), tot potenciant la
cohesió social i la xarxa entre les entitats. Es tracta
d’una gran fita per l’Esquerra de l’Eixample que, amb
prop de 30.000 joves, fins fa poc no disposava de cap
casal.
No obstant això, sabem que encara resta molta
feina per fer i que, per a l’èxit del projecte, és important que la Lola Anglada rebi les reformes que necessita, imprescindibles per dur a terme una activitat
regular en condicions. L’edifici, que data del 1956, no
ha viscut gaires reformes ni és gaire eficient energèticament. Confiem que tot això es resoldrà ben aviat
i que properament podrem inaugurar el primer Casal
de Joves de l’Esquerra de l’Eixample!
Algú a la Lola?
Casal de Joves Queix

17

ExcursióNeta, la primera
d’aquest 2016!
diumenge 7 de febrer!
Hem fet una ruta que ens va portarà de
l’estació de Sant Martí de Centelles a
la del Figaró passant per la Trona, un
mirador amb bones vistes.
Fidels als nostres objectius, fent ús del
transport públic.
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Urbanisme: guanyar espai públic
Un grup de veïns i veïnes del barri de l’Esquerra de l’Eixample ens hem anat trobant fa temps per compartir preocupacions i buscar alternatives per millorar el nostre barri.
Avui ja som una trentena de persones apuntades a la vocalia d’urbanisme de l’AVVEE. Ens reunim el tercer dimecres
de cada mes al local de l’Associació, de les 19 h a les 21 h.
Us convidem a incorporar-vos-hi i a aportar-hi el vostre gra
de sorra. També ens podeu fer arribar les vostres preocupacions i els vostres suggeriments a: vocaliaurbanisme@
gmail.com.
Tothom sap que aquest barri és una zona amb una gran
densitat de població. Hi vivim molta gent (unes 100.000 persones!), en un entorn ple de ciment i de vehicles, amb molt
pocs espais lliures i zones verdes. I el barri encara arrossega, tot i les victòries d’anys de lluita veïnal, un dèficit històric
d’equipaments públics (sí que n’hi ha, però la majoria privats). Per això és important fer de la planificació urbanística
una palanca de canvi, i així ho entenem des de la nostra
vocalia.
L’actual govern municipal pretén obrir una nova etapa de
transformació a la ciutat, amb les seves derivades al nostre
barri, i ho volem aprofitar. S’està elaborant el Pla d’Actuació
Municipal (PAM) i el Pla d’Actuació de Districte (PAD) per a
tot el mandat 2016-2019, a partir d’un document inicial, una
eina per a la participació ciutadana en línia (vegeu https://
decidim.barcelona/) i diverses trobades presencials. Com a
vocalia d’urbanisme ens marquem com a objectiu principal
guanyar espai públic, ja sigui com a zona verda o com a
altres espais de relació i tranquil·litat, però també per poder
anar completant el mapa d’equipaments públics pendents. I
en aquests moments veiem quatre vies per aconseguir-ho:
la recuperació de La Model, la de “Germanetes”, la “Superilla” de l’Esquerra de l’Eixample, i algunes mesures de microurbanisme. A continuació, fem un breu resum del que
estem treballant sobre aquests temes (en butlletins anteriors hi podeu trobar els antecedents), per compartir-ho amb
tot el veïnat:
El solar de La Model
El protocol sobre el futur de La Model que van signar Artur Mas i Xavier Trias l’octubre del 2014, just abans d’acabar
els seus mandats a la Generalitat i l’Ajuntament, preveia
començar l’enderroc del petit edifici de règim obert que hi
ha a la cantonada d’Entença amb Rosselló (que es va fer a
corre-cuita abans de les eleccions municipals i que ara és
en fase d’enjardinament provisional) i construir a la Zona
Franca dos edificis, un per a interns −en règim obert− i un
per a preventius, actuacions imprescindibles per assolir el
compromís que es va signar d’alliberar el solar de La Model
l’any 2017.
El protocol, però, en contra de la majoria del ple municipal del moment, preveia que fos l’Ajuntament qui construís
el primer dels edificis, malgrat ser competència autonòmica.
El dubte, ara, és si es renegociarà. La nostra posició és
reivindicar que Justícia trobi una ubicació alternativa i que

s’alliberi el solar. Si això es fa seguint el protocol signat amb
l’alcalde Trias o es fa amb un protocol renegociat, nosaltres
no hi entrem. En tot cas, hem posat la directa per promoure
una plataforma ciutadana per guanyar el solar de La Model
i estem recollint adhesions per a un manifest reivindicatiu al
barri i a la ciutat.
En paral·lel, també volem preparar una campanya d’informació adreçada al veïnat que serveixi de fonament per al
procés participatiu que caldrà endegar sobre els usos futurs
del solar. Formaran part de la campanya diverses activitats
al solar de la cantonada guanyada a Entença-Rosselló,
amb un mural artístic i altres expressions de la reivindicació
ciutadana. La intenció és que l’espai serveixi de caixa de
ressonància. D’altra banda, valorem molt positivament que
aquest setembre s’inauguri l’escola que està previst ubicar-hi, encara que es faci en mòduls prefabricats i en una
ubicació provisional, als patis de l’Escola del Treball.
El solar de les antigues “Hermanitas de los pobres”:
Per a la coneguda com a “Illa Germanetes”, ja s’han adjudicat el projecte d’ampliació fins al carrer Viladomat de
l’interior d’illa ja existent i la construcció d’un seguit d’equipaments: un edifici per a 47 apartaments tutelats per a gent
gran, amb un casal a la planta baixa; un altre edifici amb 35
pisos de lloguer social, amb una escola bressol als baixos, i
la Generalitat ha adjudicat també la construcció de l’institut
que ha començat a funcionar en unes aules prefabricades
aquest curs 2015-2016. Nosaltres reclamem la possibilitat
d’incidir “en el com” d’algunes d’aquestes propostes, la requalificació com a zona verda de l’espai del Pla Buits, i una
nova experiència d’autogestió veïnal amb tot l’espai públic
guanyat.

URBANISME
La “Superilla” de l’Esquerra de l’Eixample:
La gran quantitat d’espai públic que ocupa avui el vehicle
privat, tot i la major consciència del problema que representa la contaminació que se’n deriva, més els canvis ja
produïts en la mobilitat de la gent, ens permeten explorar
experiències de canvi en el repartiment d’aquest espai, com
el que representa aquesta idea de “Superilla”. Junt amb Recreant Cruïlles, Camí Amic i molts altres sectors del barri,
estem concretant propostes per guanyar alguns carrers per
al veïnat, convertint-los en el que es coneix com a “eixos
cívics” o “eixos verds”. Aquesta és la millor manera d’experimentar canvis reals que guanyin adeptes i ens facin
avançar progressivament en el model que es dibuixava en
el procés participatiu que es va fer sobre la Superilla de l’Esquerra de l’Eixample. L’exemple que està més avançat és el
de transformar alguns trams del carrer Consell de Cent, de
Vilamarí a Urgell.
Mesures de “micro-urbanisme”:
Tres coses a destacar: si repassem la planificació urbanística vigent al barri hi trobem unes “zones de transformació d’ús” (unes en zona verda i altres en equipaments), que
són una altra gran oportunitat per anar guanyant espai públic. Des de la vocalia reclamem que l’Ajuntament les estudiï per planificar-ne la gestió i possible recuperació gradual
a mesura que acabi l’activitat actual. Una altra gestió de
“micro-urbanisme” és també aprofitar les possibilitats que hi
hagi de seguir guanyant més interiors d’illa. I també reconèixer que molts equipaments no necessiten obligatòriament
sòl públic, sinó que en ocasions poden aprofitar edificis ja
construïts, per la qual cosa és important estar atent a la situació del mercat i tenir en compte els pisos buits en mans de
la SAREB i altres “situacions especials” que poden facilitar
l’adquisició d’aquests edificis.
A tot això, s’hi ajunten encara altres temes que també
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incideixen molt en les condicions de vida al barri. Destaquem, entre d’altres, la necessitat de reforçar el transport
públic (xarxa ortogonal de BUS, connexió del tramvia per la
Diagonal...) i de regular la pressió turística que hi va arribant
(aprovació del Pla Especial Urbanístic d’Activitat Turística
−PEUAT−...), però els deixem per comentar en propers butlletins.
Vocalia d’Urbanisme

Bicicletada per una Sanitat 100x100 Pública
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El nostre barri es solidari
El passat dia 11 de març a #xerradesalarasca ens vàrem apropar al drama de les persones refugiades i migrants a través de l’experiència del viatge a Lesbos, una
de les illes gregues d’entrada a Europa per Turquia, d’un
grup de la plataforma Stop Mare Mortum.
Més de 400 persones han mort o desaparegut (comptabilitzades) a les aigües del mar Mediterrani en el que
portem de 2016. Més de 3.700 van desaparèixer el 2015.
Més d’un milió de migrants van arribar per la ruta mediterrània a Europa... més de 100.000 ho han fet aquest
2016.
Grècia, Itàlia i Espanya són les portes d’accés a Europa. Ara tancades per una Unió Europea que continua
veient la migració com una vulneració de fronteres. Una
UE que vulnera constantment els drets humans amb la
creació de categories entre nacionalitats.
Estem davant una crisi humanitària? Les refugiades i
les migrants són iguals? El mar mediterrani s’està convertint en un cementiri? Quines són les polítiques migratòries de la UE? ... hem pogut parlar i debatre sobre
aquestes preguntes i altres que varen sorgir.

Dones del moviment veïnal en un acte contra el
feixisme

SOLIDARITAT

