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LA CAMBRA FOSCA
Exclusió financera
Felicitats!
Jesús Martínez i Marc JavierreKohan han estat guardonats amb
el Premi Montserrat Roig de Periodisme social, atorgat per l’Ajuntament de Barcelona, pel seu treball
Time: Jacint Ferrer, el desahucio
del siglo. Imitant l’estructura de la
mítica revista, els dos periodistes
col·laboradors de Carrer ens mostren la llar d’aquest venedor de
pollastres del barri del Clot, que
va viure 90 anys a la mateixa casa;
ens expliquen la seva vida i com el
van voler desnonar just abans de la
pandèmia. Per a l’equip de Carrer,
aquest premi és també un reconeixement a la trajectòria -original i
sostinguda- d’aquest tàndem que,
número rere número, ens apropa
testimonis sovint ignorats, per la
societat, en general, i els mitjans
de comunicació, en particular. Pel
seu periodisme a peu de carrer.
Moltes felicitats companys!

Als barris comença a sentir-se un fort rum-rum d’indignació
pel tancament accelerat d’oficines bancàries, que està afectant
especialment el col·lectiu de gent gran, on s’ajunten dos factors:
l’escletxa tecnològica i les dificultats de mobilitat. El veïnat se
sent abandonat, maltractat i al mateix temps, impotent. Sovint
els que reben són els empleats, que treballen sota mínims i amb
un futur ben negre. Els bancs ho tenen clar, insaciables a l’hora
d’augmentar els beneficis. I aquí el progrés els dona tota la raó
i els legitima. Caldrà que els barris i pobles ens organitzem
per dir prou i exigir solucions. Tal i com està el pati, potser
la solució definitiva és que les administracions promoguin
una banca pública que atengui la ciutadania com es mereix.

T-mobilitat,
un fiasco
Déu n’hi do, quin culebrot!
La targeta la va anunciar
l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM) fa sis anys.
Tot un negoci de milions d’euros
en què mana Sóc Mobilitat,
una unió empresarial en la
qual participen Indra, Fujitsu i
Moventia. Els operadors públics
-Transports de Barcelona i
Ferrocarrils de la Generalitathi participen amb un 4% del
capital. Per a més inri, quan

fa unes setmanes se’n va
anunciar una prova pilot, va
caldre tancar la web, oberta
per a l’ocasió, en descobrirse un forat en la seguretat,
que donava accés a les dades
dels usuaris. I cal afegir que
els operadors públics no han
acceptat els comptes que
els han presentat, perquè
hi ha un sobre cost que dobla
el pressupost. ATM, Ajuntament,
Generalitat, espavilin!

A l’infern,
per tirar pel dret
Les obres del Temple de la Sagrada Família s’han reprès. Però
el grup de treball tripartit -format pel Temple, l’Ajuntament
i les veïnes- no s’ha convocat, ignorant el Consistori les peticions
de l’Associació Veïnal de la Sagrada Família. Es vol tornar a la
normalitat de les 15.000 visites diàries, una dinàmica que l’entorn
del temple no pot suportar. I el que és més greu, cal encara
buscar una solució per a les mil famílies que tenen els habitatges
afectats pel projecte. Sense reunions, aquests problemes no es
poden debatre. L’associació, de moment, exigeix a l’Ajuntament
la paralització de les obres fins que es convoqui el grup de treball.

Participeu... però no massa!
La confecció d’un Reglament de
Participació Ciutadana per a la ciutat
està sent un part massa llarg. Aprovat
inicialment el 2017 i suspès, el 2019, pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,

l’Ajuntament de Barcelona en va presentar
un nou redactat a l’octubre. I va obrir un
període d’aportacions ben escarransit, del
dia 11 al 23. Nou dies hàbils, amb un pont
pel mig. Els veïns van demanar més temps,

per poder fer més i millors esmenes.
Però el Consistori va preferir tirar pel
dret. Després de quatre anys esperant,
era realment inviable allargar el termini
un parell de setmanetes més?

EN POSITIU
Bon any 2022
L’any passat el nostre calendari potser va ser massa optimista.
Una veïna molt alegre li deia adéu
al coronavirus des del Turó de la
Rovira. La pandèmia, però, encara
no s’ha acabat. Estem molt millor
que durant els mesos de confinament, gràcies a la vacunació, però
cal no abaixar la guàrdia.
El calendari d’enguany està dedicat a la lluita contra l’ampliació
de l’aeroport del Prat, aturada
mercès a la mobilització social,
però que té pinta de convertir-se
en una carrera d’obstacles que
acaba de començar. Un dron proclama que “la lluita continua”. Un
missatge que també recorda els 50
anys de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, la Favb,
que se celebrarà el 2022. No ens
cansem de dir que la ciutat -i tota
l’àrea metropolitana- seria molt
diferent sense la lluita veïnal. La
Junta de la Favb i l’equip de Carrer
us desitgem que aquest any que
començarem us vagi tot molt bé.

La revolta escolar
torna a tallar el trànsit
El 5 de novembre passat
van tornar a la càrrega tallant
el trànsit a 25 punts de la
ciutat, a l’hora de sortida
de les escoles. I han dit que
ho tornaran a fer cada primer
divendres de mes. Estan segurs
que s’hi sumaran més escoles
-en aquell primer tall, alguns
centres no van tenir prou
temps per organitzar-se-. El
curs passat van arribar a ferne 48. La plataforma Eixample
Respira coordina la campanya
i reivindica menys trànsit i
menys contaminació acústica
i ambiental en els entorns dels
centres escolars. Els nivells
de gasos perjudicials i sorolls
estan per sobre dels límits,
diuen. Amb aquestes accions

Una victòria més
contra l’amiant
es demana una actuació més
contundent de l’Ajuntament:
a la ciutat hi ha més de 500
centres educatius i només s’ha
actuat en un centenar d’ells.
El manifest l’han firmat més
d’un centenar d’escoles. La
campanya va a més. Felicitem
les mares i pares, els docents
i l’alumnat per l’exemple que
estan donant a tothom.

El Districte d’Horta-Guinardó
ha decidit no atorgar la
llicència d’obres per a la
construcció d’un supermercat
fins que el propietari no
retiri la coberta d’amiant.
Una decisió que s’ha pres
per la pressió de l’Associació
Veïnal del Baix Guinardó, la
plataforma Contra l’Amiant
d’Horta-Guinardó i la Favb.

És un episodi minúscul en
la lluita per a l’erradicació
d’aquest material cancerigen,
massa estès en les nostres
construccions. Però sens dubte
és el camí que cal seguir si es
vol acabar amb aquesta xacra.
Cal retirar l’amiant. Tres
centres escolars de l’entorn
de Glòries estan en lluita pel
mateix motiu. Bona sort!

