COMUNICAT DE PREMSA
EL RAVAL VOL EL NOU CAP A LA CAPELLA DE LA MISERICÒRDIA I NO
ACCEPTARÀ ALTERNATIVES QUE EMPITJOREN LES CONDICIONS DE VIDA DEL
BARRI
* La proposta de construir el nou CAP al CUB -annex al Macba- és una mala
solució per a la salut del barri, que perdria una de les poques zones verdes i de
ventilació que té.
* El CAP a la Capella de la Misericòrdia i l'ampliació del Macba, aprofitant el
pàrquig de la Plaça dels Àngels, és l'opció amb què hi guanyaria tothom.

El Raval necessita un espai que permeti la immediata construcció d'un nou CAP i que
respecti l'entorn del barri. Aquest espai és la Capella de la Misericòrdia, la millor opció
per a construir-hi el CAP del Raval Nord. I el MACBA, si cal, es podria ampliar aprofitant
el pàrquing de la plaça del Àngels (una proposta que està sobre la taula, però de la qual
ningú no en parla). Aquesta sí que és la solució amb què tothom hi guanyaria, els veïns
del Raval, el museu i la salut de tot un barri.

Però no, els polítics volen blindar la Capella de la Misericòrdia per al MACBA i això els
porta a proposar espais alternatius per al CAP que són o un despropòsit o un menys
teniment a les veritables necessitats dels veïns del Raval. El barri necessita un CAP, un
bon CAP que no empitjori les condicions dels veïns del barri. Per això és inacceptable
la darrera proposta: construir el nou CAP en l'anomenat CUB, un espai annex al MACBA,
una actuació agressiva en una de les poques zones verdes del Raval, una de les poques
zones 'oxigenades' en un barri densament poblat i amb pocs espais oberts. El CUB és
una mala proposta urbanística, impacta negativament en la salut del barri i augmenta,
encara més, les desigualtats.

Per això la Plataforma Raval Nord Digne s'hi oposa i no accepta aquesta proposta que
alguns partits polítics sembla que volen imposar des dels despatxos, sense tenir en
compte la situació social i ambiental del barri, i d'esquenes a la voluntat dels veïns del
Raval i les treballadores del CAP, que van presentar una Iniciativa Ciutadana (avalada
per més de 6.500 signatures i aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Barcelona) en què
s'insta al consistori a revocar el conveni de cessió de la Capella de la Misericòrdia al
MACBA per poder-hi construir el nou CAP. Això és el que vol el Raval. No volem ser
víctimes d'un joc que mira pels interessos partidaris i dels poders econòmics de la ciutat
i no pel bé comú.

Demà divendres, en el Ple de l'Ajuntament, els partits polítics tenen l'oportunitat
d'atendre els veïns als quals serveixen i revocar el conveni amb el MACBA i possibilitar
una bona solució per a tothom, o poden decidir continuar ajornant la resposta a la
demanda urgent d'una millor assistència sanitària per al barri i seguir avantposant els
interessos del museu als dels veïns, com hem vist que s'ha fet en els darrers anys en
detriment d'altres equipaments com la Biblioteca de Sant au-Santa Creu del Raval i del
Centre de Serveis Socials del Raval Nord.

No ho acceptarem resignats: els Centres d'Atenció Primària de Barcelona s'aturen
aquest migdia en solidaritat amb el CAP del Raval Nord i a les 7 de la tarda,
manifestació.

I si demà, la decisió que prenen els polítics ens ignora, que siguin conscients que tindran
en contra el barri del Raval, que no s'atura: #JaAlaMisericòrdia

COL.LECTIUS QUE DONEN SUPORT A LA PLATAFORMA CAP RAVAL NORD
DIGNE:
ABS Raval Sud, Acció Lancaster, Acció Raval, Acció Reina Amàlia, Acció Riera
Baixa, AFA Escola Vedruna Àngels, Àgora Juan Andrés Benítez, Arran Ciutat
Vella, Assemblea Llibertària UB Raval-FEL, Associació Catalana per la defensa de
la sanitat pública, Associació Dones Marroquines a Catalunya, Associació
Treballadors Pakistanesos a Catalunya, Associació Amical d'Immigrants
marroquins de Catalunya, Ateneu del Raval, Ateneu Rebel, CAP La Pau, CAP Sant
Martí de Porvençals, CAP Casc Antic, CAP Poble Nou, CAP Besós, CAP Ramon
Turró, Casa de la Solidaritat, Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella,
CATAC-CTS, CDR Gòtic Raval, CGT atenció primària Barcelona, Comunidad de
Vecinos Joquín Costa, 38, Coor. Entitats SAP Muntanya, Equip Pediatria
Drassanes, EAP El Clot, Eix Comercial del Raval, El Lokal, Espacio del immigrante,
Ex-Menas, Fem Raval, Federació d'Associacions de veïns i veïnes de Barcelona,
Gimnàs Social Sant Pau, Guerrilla Raval, IAC, Iaioflautas, La Galera, Marea Blanca
de Catalunya, PAICAM Maresme, Putas Libertarias, Raval Rebel, Rebel·lió Atenció
Primària Safari Raval, SEPC UB-Raval, Sindicat d'Habitatge del Raval, Sindicat de
Manters, Stop Deshaucios, Tancada Migrant, Tanquem els CIE, Teatre Pa'Thotom,
Xarxa de cures, Xarxa veïnal del Raval.
http://www.mesraval.com/11anysesperant.html @NordRaval

