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Editorial
De nou el tema de la participació:
El·laboració del PAD (Pla d’Actuació del
Districte). Esperem que no sigui una carta als
reis i que es recullin les propostes dels veïns i
veïnes. Que siguin presses en consideració.

1. La Residència per la gent gran al
C/ Arc de Sant Cristòfol/ Mestres Casals
i Martorell amb el projecte el·laborat per
l’arquitecte Francesc Guàrdia
2. El Polisportiu als terrenys del “campillo” (al costat de l’estació de França)
amb una revisió total tant en continguts de
l’equipament com en el seu model de gestió,
afavorint la participació de les persones amb
rendes baixes i joves sense recursos.

L’Associació de Veïns junt amb altres
associacions hem fet un document proposta intentant fer un recull de les necessitats i
sensibilitats del barri: Esperem que les nostres propostes siguin incorporades al PAD
2008-2011 que l’Ajuntament ha d’executar
durant el seu mandat tenint en comte que
moltes de les nostres propostes estan pendents de l’anterior mandat 2003-2007. També cal saber la qüantitat de diners que s’ha
dedicat al Pla de Barris i en que s’han concretat aquests ja que encara queden moltes
coses planificades per fer. Tanmateix caldria
revisar el funcionament de la tan esmentada comissió de seguiment que era una eina
fonamental en la participació i control per
part de les entitats.

Els veïns perque ens sentim particeps
actius en la construcció de barri hem de
palpar que les nostres propostes serveixin
d’alguna cosa més que no sigui la utilització
d’aquesta únicament per fer “l’eslogan” de
la participació veïnal. Un procés de participació ha de ser obert, respectuós amb totes
les propostes i real. Que ens demostri que les
coses poden canviar. Si no es així la desconfiança i el desinterès aniran creixen al mateix
ritme que l’abstenció electoral.

L’Associació de veïns pensem defensar totes
les nostres propostes però incidirem de manera especial en els equipaments projectats



MOBBING IMMOBILIARI Carta publicada a “el
Periódico” del mes de Novembre del 2007
Maria Olivella
Assetjada perque deixi un pis de lloguer a
Ciutat Vella.

m’ha fet tota mena de tècniques de tortura
psicològica: em talla l’aigua, m’amenaça amb
l’expulsió per brutícia, com si patís la sindrome de “Diògenes”. Però no ha fet cas de cap
de les meves demandes sobre les goteres i la
manca de bùsties.

Malvisc a Ciutat Vella, un districte que va
deixant de ser un barri per convertir-se en un
parc temàtic. Desapareixen a gran velocitat
les botigues on podíem comprar el que ens
feia menester; cremalleres, pantalons, allò
que ens calia per cobrir les necesitats bàsiques dels que hi vivim. Però ara en surten
de noves i es tanquen les velles, i les noves
només serveixen perquè els turistes comprin
i consumeixin. A gran velocitat desapareixen
també els pisos de llogaters de sempre per
convertir-se en apartaments on els turistes
passen uns dies, on criden i ho embruten tot.
I desapareixen a gran velocitat –o algú vol que
desapareguin- les persones que vivim al barri
desde sempre, i per conseguir-ho no s’estan
de res, sobretot es practica l’assetjament
immobiliari. Jo visc al carrer Avinyó en un pis
llogat des del 1984, amb un contracte indefinit. Per fer-me fora de casa, l’adiministradora

He denunciat tot això davant l’ajuntament
i ara, com a última novetat, em vol portar a
judici. Fins i tot m’ha possat un detectiu privat. Es clar, la meva vivenda és un pis amb
terrassa a Ciutat Vella i el lloguer que pago,
tot i que per mi és alt, per a ella és una pèrdua de temps si el compara amb el benefici
que donen aquests apartaments per estrangers. L’assetjament és l’esport més practicat
a Ciutat Vella. No sé si els nostres polítics el
pateixen. Si no el pateixen, deu ser que no
existeix?

Maria Olivella
Ciutat Vella. Novembre del 2007.

MOBBING IMMOBILIARI. Entrevista al socis directors
de Mallart, Valls&Garcia Roqueta, Advocats Associats
Servei juridic pels socis de l’AV del Casc Antic
Qué s’entend per Moobing immobiliari?
El concepte de moobing immobiliari és
una expressió anglosaxona on el substantiu
“ mob” vol dir multitud, mentre que el verb
“to mob” significa assetjar, atropellar, atacar
en massa.
S’ entén per assetjament, la pressió que realitzen alguns propietaris i immobiliàries (en la
majoria dels casos, grups de empreses i multi-

nacionals que han adquirit un edifici sencer)
als llogaters de habitatges perquè aquests,
que solen pagar lloguer de renda baixa, abandonin els seus pisos “voluntàriament” o, en
el pitjor dels casos, es trobin immersos en un
procediment de desnonament, renunciant als
seus legítims drets de permanència en l’ús de
l’habitatge o apercebre les indemnitzacions
legalment establertes.



Per aconseguir expulsar als llogaters, els
propietaris recorren a tota classe de maniobres, sent la més freqüent la de provocar
directa o indirectament la degradació de
l’immoble fins convertir-lo en un lloc inhabitable.

no funcionen o deixar d’instal·lar-los, fins a
permetre que els habitatges buits siguin ocupats, amb el consentiment dels seus propietaris, per persones sense cap títol legítim amb
la finalitat de causar tot tipus de molèsties a
la resta d’inquilins de l’immoble.

Com advocats de l’Associació de veïns
del casc Antic, reben consultes relacionades amb aquest assatjament?
La majoria de persones que ens consulten
son socis de edat avançada o immigrants, de
escàs poder adquisitiu, que ocupen habitatges antics i de renda baixa, ubicats a la zona
de casc antic, que estan sent objecte de rehabilitació i que ofereixen a les immobiliàries la
possibilitat de transformar-los en comerços i
galeries comercials, o habitatges de alt standing amb importants beneficis.

Quina acció legal es pot portar a terme en aquest casos?
Una vegada detectat i comprovat el
moobing, l’afectat pot presentar una denúncia davant els serveis municipals competents
en matèria de habitatge. En el cas de Barcelona, l’Ajuntament ha posat en marxa un
pla de lluita contra el moobing immobiliari,
oferint a les víctimes assessorament jurídic i
informació sobre els recursos a la seva disposició.
Així mateix, la víctima de moobing pot
acudir als Jutjats i Tribunals de ordre civil,
interposant demandes en reclamació de la
cessació de la conducta de l’arrendador, en
defensa dels seus drets o sol·licitant la resolució del contracte de lloguer.
Per últim, quan el comportament de
l’arrendador o el propietari de l’habitatge, es
de tal intensitat, regularitat i gravetat que pot
ser qualificat de delictiu, s’obren dues possibilitats a l’arrendatari, interposar una denúncia o una querella criminal. Només acudint al cas concret i als fets que el motiven,
podrem estar a disposició de decidir si resulta més convenient interposar una denuncia o
una querella.

Quina es la casuistica i problemática
más habitual a la que s’enfrenten com
advocats de l’Associació de Veïn del Casc
Antic?
Normalment els supòsits que ens plantegen van des de l’increment abusiu dels lloguers o de les derrames sense cap justificació,
l’ existència de sorolls, humitats, olors desagradables i brutícia, sense que l’arrendador
posi remei als mateixos, els talls de subministres o tallar els cables del llum de l’escala,
el deteriorament del elements comuns del
immoble sense reparar-los, tapiar les portes
dels pisos buits però no les finestres entrant
pluja i brutícia, no reparar els ascensors que



Ciutat Vella construeix un poliesportiu i els
veïns diuen que no és com el volen
Rosa Díaz
Noticia publicada al diari El Punt
el passat dimarts, 8 de gener de 2008.

L’Associació del Casc Antic denuncia
que han deixat els joves del barri sense
pista de futbol sala.
L’indret conegut com al Campet, unes pistes esportives amb cistelles de bàsquet i porteries de futbol sala a l’aire lliure i gratuïtes
que sempre estaven plenes de joves jugant, ja
no existeix. Ara hi ha un solar amb màquines que remouen la terra. Es preveu que s’hi
aixequi el poliesportiu que fa anys que reclama el barri de Sant Pere, Santa Caterina, la
Ribera. Amb dues piscines, una d’exterior,
una pista de bàsquet i sales de condicionament físic. El flamant projecte, però, no agrada gens a l’associació de veïns del barri perquè, segons han dit membres de l’entitat, «no
respon a les necessitats» i ha eliminat la pista
de futbol sala que tenien.
Les pistes de bàsquet i futbol a tocar del
parc de la Ciutadella, entre el passeig Picasso i el passeig de Circumval·lació seran substituïdes per un complex esportiu de dues
plantes –d’un màxim de 12 metres d’alçada–
d’estructura de fusta i vidre en consonància
amb altres equipaments situats a dins del parc,
i integrat en aquest entorn. L’equipament,
que construeix la societat mixta amb capital públic i privat, Foment de Ciutat Vella, té
les característiques dels poliesportius que es
construeixen en l’actualitat. Combina espais
aquàtics amb espais per a la pràctica d’esports
col·lectius o individuals (sales de condicionament físic i una pista de bàsquet). Aquest
poliesportiu, però, incorpora un element que

no tenen altres poliesportius públics i que el
podria fer especialment atractiu: una altra
piscina, a l’exterior, concretament a la coberta, amb vista al parc de la Ciutadella. Però
funcionarà només a l’estiu.
Per altra banda, en aquest indret com a tot
el perímetre del parc de la Ciutadella, hi ha
restes de l’antic recinte emmurallat medieval –l’antiga Ciutadella–. Hi ha un mur de
la muralla que quedarà integrat en el complex esportiu. De fet, el mur quedarà a la vista dels usuaris i servirà de separació entre la
piscina interior climatitzada i les piscines més
petites d’hidromassatge
El projecte, que té un pressupost assignat
de 3,5 milions d’euros, un termini d’execució
d’un any. L’adjudicació de l’obra es va fer a
mitjan juliol i els treballs van començar entre
octubre i novembre. Segons han informat
fonts de Foment de Ciutat Vella, en aquests
moments s’estan fent les tasques arqueològiques prèvies a la construcció de l’edifici.

El parany dels educadors
Un membre de l’Associació de Veïns del
Casc Antic, Jordi Sánchez, diu que «s’han
carregat la pista de futbol de sala de manera
unilateral i sense consultar-ho a les entitats».
Aquesta pista, segons Sánchez, era un espai
molt utilitzat per grups de joves que ara s’han
quedat sense cap alternativa. «Els educadors
de carrer i els que treballem amb els joves
del barri ens trobem en un parany.» Sánchez



gestió d’aquest espai, que, segons ella, hauria
de permetre que els grups de joves del barri
el poguessin fer servir i no únicament determinats clubs de bàsquet o de petanca. D’altra
banda, Mas demana que «els preus siguin
assequibles». El projecte es va aprovar en el
mandat passat, però els veïns han expressat les
seves queixes a la regidora Itziar González.

es queixa que en el nou equipament no s’ha
previst una pista de futbol sala i en canvi s’hi
ha destinat molt d’espai per a esports individuals.La presidenta de l’associació de veïns,
Maria Mas, és molt crítica amb aquest projecte. «No respon de cap manera –diu– a la
nostra idea del que ha de ser un poliesportiu
per al barri.» Mas reclama un debat sobre la

LOTERIA DE NADAL

Racó de l´herbolari

Donç al final la grossa no ha tocat però si un
pessic per tots aquells que veu comprar alguna participación del número de “la Sosi”.
Així que ja sabeu fins al 21 de març i a qualsevol oficina de La Caixa de Catalunya per
cada butlleta us donaran 6 eurets. Que no
està gens malament.

Estem de plé a l’estació d’hivern encara
que aquest any no ho sembli per la manca
de fred.
A l’hivern l’ambient ens predisposa certes malalties. D’una banda les afeccions de
la faringe i les afonies de la gola produits pels canvis sobtats de temperatura, per
exemple al entrar en un lloc amb calefacció
i sortir al carrer, o pendre en un mateix àpat
un plat calent i una befuda freda. Per evitar
l’afonia hi ha “l’Agrimonia” i “l’Erisimo” o
herba anomenada dels cantants, que suavitza la veu.
Si teniu dolors de tipus reumàtic o contractures musculars el “Salze Blanc” i
“l’Harpagofito” son herbes que poden anar
bé. El “Salze Blanc” millora els simptomes
reumàtics i “l’Harpagofito” actúa com antiinflamatori de les articulacions i funciona
també pels dolors musculars en general.
Per tal de prevenir es bó portar els peus
i el coll ben abrigats. Protegir els ronyons
amb una samarreta per evitar els espasmes
musculars. Si patiu de dolors reumàtics evitar menjar massa carn i menjar més peix i
verdures.
També és una bona idea si teniu calefacció el posar una olla amb aigua a sobre del
radiador perque no es sequi l’ambient. I després esperar la primavera!!!!!
Els productes esmentats a l’article es troben a l’herboristeria del barri.

Mª Jesús



Calçotada a la plaça mayor del Casc Antic
Jan Copeland

El passat dissabte dia 9 de Febrer la Sosi
juntament amb la Xarxa de Consum Solidari
vem organitzar la 1º calçotada popular al Forat
de la Vergonya. Amb un contingut social sobre
el consum solidari i gràcies als productors del
Consorci de L’Espai Rural de Gallecs al voltant de 250 persones vem atipar-nos de calçots,
mongetes del ganxet i butifarres. Tot regat amb
vi de la cooperativa de Gallecs. La barreja de
veïns i de militants de la causa agroecológica el Forat de la Vergonya es va convertir en
l’autèntica plaça del poble que tots i totes desitgem que sigui. Si d’alguna cosa estem satisfets es que el teixit social del barri torna a revifar i es va demostrar que la gestió comunitària
on tothom es pot sentir com a la plaça del seu
poble es més que posible al ben mig del centre
de Barcelona. Agrair l’animacó del grup Gadjo
que com sempre van respondre desinteresadament a la crida d’aquesta jornada festiva i reivindicativa envers als petits productors. Gràcies a tothom i ep!!!! Això acaba de començar,
que per això es la Plaça Major del barri. Qui

ho havia de dir quan això anava per a parking.
Des de la Sosi constatem ara més que mai que
la lluita del Forat l’hem guanyada. Ara hem de
seguir construint i fer-nos nostre el que tan ens
ha costat.



Centre de Dia Casc Antic

ACTIVITAS DIVERSES

Després de molts anys i esforços ens podem
alegrar del funcionament del nou Centre
de Dia al carrer de la Sèquia. L’Associació
de Veïns sempre ha recolzat aquest tipus
d’equipaments acompanyada d’una gestió eficient i profesional reconeguda per atendre a
les persones grans del barri.

Ce·lebració d’aniversaris
Un regal, un pastis i un somriure
Ültim divendres de mes
Taller de pastisseria
El.laboració del pastis d’aniversari
Últim dijous de mes

L’equipament:
Un centre de dia és un espai on hi ha serveis d’acolliment diürn i d’assistència a les
activitats de la vida diària per a persones
grans amb dependència.
Té com a objectius oferir un entorn adequat a les necessitats d’atenció a les persones, afavorir la recuperació i el manteniment
de l’autonomia personal i social, mantenir a
la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions, i proporcionar
suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.
Serveis:
En el centre de dia es presten els serveis
següents: acolliment i convivència, manutenció, atenció personal en les activitats de
la vida diària, higiene personal, readaptació funcional i social, recuperació dels hàbits
d’autonomia, dinamització sociocultural,
activitats de lleure, suport personal, social i
familiar, fisioteràpia, i seguiment i prevenció
de les alteracions de la salut.
Amb caràcter opcional, s’ofereixen serveis
de podologia i perruqueria, transport adaptat
i tallers diversos, entre altres.

Activitats intergeneracionals
Compartir amb els nens i nenes de l’escola
Àngel Baixeras i la Biblioteca Bonnemaisson,
festes i activitats creatives
Xerrades
La cura i el benestar de les persones a
càrrec dels diferents professionals del centre
de dia:
Infermera, fisioterapeuta, psicòleg
Bimensual
Informació i inscripció
Adreça: C/ Sèquia, 7
08003 Barcelona
Tef: 93 3194793
Correu electrònic: aselva@caritasbcn.org
ssolana@caritasbcn.org
Horaris:
El centre de dia ofereix serveis de 9 a 19
hores tots els dies de la setmana, inclosos
dissabtes, diumenges i festius de 11:30 a
16:30 hores.



La escuela pública, un elemento clave para el barrio
Sol Ruiz de Vargas
un dominio de la lengua para seguir las clases
normales y así los otros niños no tienen que
sufrir retraso en el aprendizaje.
Otro factor importante sería y este es más
controvertido, la introducción de un uniforme
escolar en la escuela pública. Esta propuesta
levanta ampollas porque muchos la asocian a
las escuelas franquistas, pero si lo analizamos
con calma puede llegar a ser un factor importante que favorezca la integración.
- El uniforme difumina las diferencias
sociales. No se puede distinguir un niño
pobre de un niño rico. Aliviaría la presión y el
sufrimiento de los niños pobres y sus padres
que no pueden seguir las pautas que marca la
sociedad de consumo.
- Evita la violencia en las escuelas. No permite la actuación de bandas juveniles dado
que estas se basan en resaltar y diferenciarse
por la vestimenta. ( Latin Kings, Ñetas).
- Sería una defensa de la laicidad de nuestras escuelas. Se evitaría discusiones como en
Francia donde se ha tenido que prohibir el
velo en las escuelas públicas.
En Estados Unidos se introdujo el uniforme escolar para combatir la violencia en las
escuelas y dio unos resultados bastante positivos. Sorprende sobre todo el dato del aumento de la asistencia a clase, aunque es normal.
Los niños no se avergüenzan de presentarse
en el colegio por no tener nada decente que
ponerse, y esto es algo que por desgracia pasa
en nuestro barrio. No hay peleas para quitarle una pieza de ropa bonita a un niño.
Los uniformes no tienen porque ser feos.
¿ No presume Barcelona de ser ”la ciutat del
diseny”? Pues que los Custo, Miró se pongan a trabajar para diseñar uniformes bonitos en los que niños de diferentes culturas y
capas sociales se sientan a gusto. No hay porque poner a los niños en esos feos uniformes
ingleses o de colegio católico en los que la
mayoría se han inspirado.

La escuela pública es un elemento clave
en la cohesión y la vida del barrio. Por desgracia en España la escuela pública debido
a muchos intereses, ha tenido muchos enemigos por lo cual nunca ha tenido el respeto
social que se merece. Basta con ver los estudios PISA para ver que las escuelas con mayor
rendimiento son las públicas y sorprendentemente la de Finlandia, que no se caracteriza por su elitismo. La escuela pública es la
escuela que garantiza la mayor justicia académica ya que el profesor no está presionado
por el poder adquisitivo de los padres. (No se
puede suspender a un cliente) y por ello evita
la corrupción académica que puede oscurecer nuestro futuro. ¿O queremos ser un país
de sólo camareros?
La escuela pública de este barrio tiene
grandes retos y uno de ellos es la integración
de la inmigración, y sobre sus espaldas ha
caído esa responsabilidad dado que la privada se ha inhibido de ello. Por desgracia debido a los muchos años de gobierno del CIU la
escuela pública ha padecido una gran degradación debida que se la ha querido convertir en una escuela para pobres. Muchos de
los inmigrantes la definen como “la escuela para pobres”. La segregación por clases
sociales es algo que siempre se ha fomentado por el poder en España al favorecer los
colegios privados y la susodicha libertad de
los padres a escoger el colegio. Pero es una
aberración que el niño se eduque en un colegio donde todos los padres tengan estudios
universitarios o por otro lado que casi todos
los padres estén en peligro de marginación
social. Es nocivo para unos porque crecen en
un mundo irreal y una crueldad inadmisible
para otros.
Para facilitar la integración de los niños
inmigrantes se ha dado un paso importante y muy positivo al crear las aulas de acogida. En ellas el alumno permanece hasta tener



Memòria històrica del barri

Cada persona, cada poble, cada barri, a
dins de cada porta té la seva pròpia història.
El passat sempre deixa petjada, més o menys
feliç, més o menys profunda. Es per aixó que
girar la vista cap enrera és bó. Conèixer el
passat es una manera d´entendre el present i
una eïna per canviar el futur.
La història és fa a partir dels records de la
gent. Cada un de nosaltres és una petita part
de la història d´aquest barri, la part que l´hi
ha tocat viure. Per tal de que aquests records
no és perdin es bó compartir-los. Tots som i
fem història.
Recollir la memòria dels veïs i veïnes és
l´objectiu que ens proposem en aquesta pàgina del butlletí.

gú. A les botigues era on et trobaves amb les
veïnes. A la Plaça de la Llana i havia un colmado La Genoveva que venia de tot, sobretot
fruïtes i verdures.”
“Ara la gent del barri és diferent, no
coneixes a ningú”. “Al carrer Argenteria, que
es on viu, hi ha moltes botigues però avui
dia no s’hi pot comprar, tenen coses que no
serveixen per res i son molt cares. També al
Born hi havia molta activitat amb parades de
fruites i verdures al carrer.”
“Ara tenim més comoditats però és horrorós el soroll A l´hivern encara pots dormir
tranquila, però a l´estiu, amb les finestres
obertes, no s´guanta.”
“Recordo les visites de Franco a Barcelona i passava per la via Laietana. Dies abans,
passaven per les cases per saber qui hi vivia.
Ens feient posar banderes espayoles als balcons.”
“A la cantonada del carrer Argenteria amb
la via Laietana i havia una casa molt bonica i, en temps de l´alcalde Porcioles, la van
tirar a terra per fer-hi una casa horrorosa ! En
aquesta casa hi ha despatxos, no hi ha veïns i
els dissabtes i diumenges, com que no treballen no hi ha ningú. És molt trist ara el nostre barri !….ja no hi ha veïns que ens coneguem……”
Veritablement per molta gent el barri era
una cosa més que una delimitació territorial.
Altres temps…

L´Antonia fa 60 anys que viu al barri. Ella
va nèixer al barri de la Bonanova però al casarse va trobar un pis al barri i des de llavors es
una veïna que s´estima el barri. Recorda que
al pis tenien water i pica pero no dutxa. Al
principi cuinaven amb carbó que anaven a
comprar a la carboneria del carrer Dagueria,
al barri Gòtic a l’altre banda de la Via Laietana. Explica que pel carrer Argenteria recollien les deixalles amb un carro tirat per caballs i a la pujada els feient un bons crits perque
tiressin.
“El que més troba a faltar ara es el veinatge.” en aquell temps, diu, “ens coneixiem
tots, era més familiar. Ara no coneixes a nin-



Disseny i impressió amb la col·laboració de la Fundació Tam-Tam

BARCELONA MARCA REGISTADA
Casc antic parc temàtic

SI VOLS QUE EL BARRI MILLORI FES-TE’N SOCI
Quota anual: 15 euros

Srs.,
Els prego que m’inscriguin com a soci a l’Associació de Veïns del Casc Antic. Els autoritzo a presentar els rebuts
correspondents a les quotes de soci al compte bancari que especifico més avall.
Barcelona, a.............. de.....................................de.............

Associació de Veïns
CASC ANTIC

Signatura:

La Sosi no te per què compartir les opinions dels col.laborados

Dades personals
Nom i cognoms...............................................................................................................
Adreça............................................................................................................................
Codi Postal i població............................................................Telèfon.................................
Nascut a..............................................................................amb data de.........................
Professió...............................................................................DNI......................................
Dades Bancàries
Banc o Caixa...................................................................................................................
Codi compte client............................................................................................................
Agència...............................................................................Núm d’oficina.......................
Núm. de compte..............................................................................................................
Titular del compte.............................................................................................................
Dades per a l’entitat bancària
Banc o Caixa...................................................................................................................
Agència..........................................................................................................................
Codi de compte client.......................................................................................................
Distingits Srs.,
Els preguem que, fins a nou avís, se serveixen deure al compte que consta al peu els rebuts a nom de
que els seran presentats per l’Associació de Veïns del Casc Antic.
Atentament.
Data i signatura:
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