Què passa a Glòries?

Una vegada hagis llegit aquest Butlletí, no el llencis; dóna’l a un altre veí
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Aquest títol no fa referència a la passada Festa Major, malgrat que els Bestialots Espurnats (diables de l’Associació de Veïns) i la colla la Farfolla ens delectessin junt amb les colles invitades d’un magnífic, i per sort no
passat per aigua, correfoc. Ni tan sols anuncia la propera rebuda de la Flama del Canigó al nostre barri en un
dia tan sorollós com el 23 de juny i que per quart any consecutiu gaudirem amb una revetlla com cal.
Els Pim, pam, pad del títol obeeixen a les sigles de Pla d’Inversions Municipal, Programa d’Actuació Municipal i Programa d’Actuació del Districte. Total, quasi res, totes, moltes o poques possibilitats d’actuació en el
municipi durant quatre anys pendents de l’aprovació definitiva en el consistori.
Enmig de l’espera de la presa de possessió de l’empresa de treballadors que gestionarà l’Hospital Dos de Maig
i els CAP de Sagrada Família i Gaudí, prevista per a la primeria de juny, la posada en marxa de les primeres
mesures per començar a regular d’una manera seriosa la problemàtica dels autocars turístics, previstes també
per a juny, l’explicació en Assemblea de Veïns de la problemàtica de les vibracions en el recorregut de la línia 2
(carrer Marina entre Aragó i València) i l’expectació pel seguiment de la resolució, apareixen una vegada més
totes les nostres reivindicacions, tant de temps desitjades i reclamades i que lluiten entre elles per obtenir un
lloc preferent en el PAM, que possibilitin una clara presència en el PAD, això si, amb una partida específica en
el PIM, si no tot seran castells en l’aire al nostre barri.
Fem memòria tot rellegint el document que l’Associació va entregar al regidor del Districte, el senyor Gerard
Ardanuy, en presència dels consellers tècnic i de barri com a participació en la campanya d’aportacions al
Programa d’Actuació Municipal.
Destaquem:
- Centre de dia i residència pública per a gent gran, al carrer Rosselló-Roger de Flor
- Habitatges dotacionals per a gent jove a Sant Antoni Maria Claret-Jardins de la Indústria
- Compliment del compromís per Glòries en general i construcció de l’Escola Els Encants en particular.
Quant a les prioritats, recomanem primer les de caire social, sobretot tenint present la greu situació econòmica de moltes persones i un nivell d’atur intolerable; els equipaments compromesos que no s’han acomplert
i que depenen bàsicament de la Generalitat, en el sentit de reclamar-ne sense dilació la construcció; definir el
Pla d’Equipaments del barri fins al 2020; conservar, recuperar i ampliar l’espai públic i millorar la mobilitat al
centre del barri; acomplir les mesures de pacificació del trànsit al voltant del Temple i aprofundir-hi i recuperar
el Pla de Mobilitat per millorar l’espai públic al centre del barri.
Esperem ara, aviat, i no el dia 22 de desembre, la resposta a les nostres sol·licituds per no quedar-nos amb
cara de 28 de desembre (dia dels innocents). Que la fe i l’esperança és l’últim que hem de perdre.
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El futur de Glòries.
El futur de la plaça de les Glòries segueix obert i incert
Redacció
L’arquitecte i urbanista Manuel
de Solà-Morales, que morí sobtadament el passat 27 de febrer, escrivia
en un article reproduït a títol pòstum en el diari Ara el dia següent de
la seva mort: “El dibuix d’Idelfons
Cerdà de la plaça de les Glòries s’ha
anat convertint amb els anys en un
forat immens i indesxifrable. El que
havia de ser el gran centre de la ciutat futura s’ha anat convertint en
un enorme forat mental d’incògnites sense resposta”.
No li mancava raó. El lloc estratègic i privilegiat que ocupa la
plaça de les Glòries l’ha fet objecte
de successius projectes, sobre els
que, encara avui, planeja una gran
incertesa. Què passa a Glòries?

Dóna’t a conèixer
anuncia’t a L’independent
Periòdic setmanal
del barri de Gràcia

692 901 263

Breu cronologia dels fets. El
‘compromís de Glòries’ de 2007.
L’any 2007 tots els grups polítics
van votar a favor d’un pla de reformes per la plaça, que comptava amb el consens de les diverses
associacions veïnals dels barris
implicats. Aquest pla, ara per ara,
encara vigent, és el famós “Compromís per Glòries” del qual ja hem
celebrat el 5è aniversari, tot i que
el termini d’execució de les obres
previstes en aquest pla inicial era
en un principi l’any vinent.
Com ja es conegut, el projecte
preveia la demolició de l’anell vi-

“El que havia de ser el
gran centre de la ciutat
futura s’ha anat convertint en un enorme forat
mental d’incògnites sense
resposta”
ari elevat i la transformació dels
seus entorns en una àmplia zona
verda flanquejada per diversos
equipaments. El futur traçat es
plantejava, per una banda, amb
el trànsit d’entrada i sortida de la
ciutat soterrat i, per altra banda,
connectant en superfície els barris de l’entorn. En concret, es contemplava un túnel d’entrada a la
ciutat per la Diagonal, un túnel de
sortida per la Gran Via i una via
perimetral amb un traçat rectan-

gular de diversos carrils, un dels
quals, separat, estava previst per
bicicletes. En aquest pla inicial es
preveia també el cobriment de la
Gran Via entre la Plaça de les Glò-

La nova ubicació dels
Encants Vells i la demolició de l’anell viari han estat postergats una i altra
vegada.
ries i la rambla del Poblenou. Més
de 100.000 m2 conformaven el
gran parc urbà de les Glòries amb
una forma ortogonal que comprenia tot l’àmbit format per l’anell
viari i la zona verda interior.
Amb aquest projecte s’aconseguia almenys una de les antigues
reivindicacions dels barris de la
zona, com era, d’una banda, frenar
el increment del trànsit viari, que
provocava tot sovint col·lapses,
i d’altra banda, afavorir la interconnexió entre els districtes i els
barris afectats.
Primers problemes.
El projecte consensuat va començar a tirar endavant. Però aviat sorgeixen els problemes. Mentre que l’edifici del Disseny HUB,
conegut popularment com ‘la grapadora’ i considerat per molts un
projecte costós i menys necessari
que altres previstos, aviat va estar

PORTADA

acabat, la resta d’allò planificat
va començar a patir un endarreriment evident. Així, la construcció
en la nova ubicació dels Encants
Vells i la demolició de l’anell viari,
per exemple, han estat postergats
una i altra vegada.
Però apart del endarreriment i
de les discussions originades per
la prioritat que s’estava donant i
calia donar a tot allò projectat, el
problema principal va aparèixer
amb la construcció del túnel. A
l’hora de la veritat, els serveis tècnics van qüestionar la possibilitat
de fer-lo passat per sota dels túnels de Renfe tal i com estava previst. En lloc d’això, van proposar
que el túnel anés per damunt, la
qual cosa, però, va comportar més
problemes. Si el túnel anava per
damunt les vies, la plaça prevista
com una superfície essencialment
plana, esdevenia, per manca d’espai entre els túnels de tren i la superfície, un turó, les vessants del
qual originaven en la sortida del
túnel una mena de fossar que desfigurava el disseny de la plaça, tot
impedint el trànsit veïnal entre els
barris del cantó Eixample. A més,
la sortida més propera a la plaça
del túnel de Diagonal feia que es
perdés gran part de la zona més
pacificada de la Diagonal actual
(és a dir, del carrer Cartagena fins
al carrer Marina).
Nou govern municipal del
2011: trontolla el consens.
Amb aquests problemes damunt
la taula es troba el nou govern municipal sorgit desprès de les eleccions del 2011. El nou equip de go-

vern presenta un nou projecte. En
aquest projecte, d’entrada, el túnel
previst de Diagonal queda suprimit,
deixant únicament el de Gran Via,
però més curt. D’aquesta forma –es
defensa– la plaça pot quedar totalment plana, tal i com figurava en el
compromís de 2007. Alhora, però,
amb el nou projecte s’incorporaven tota una sèrie de novetats. La
més significativa és el bloc de noves
edificacions en la banda de mar de
Consell de Cent, entre els carrers
Cartagena i Independència. La
construcció de noves edificacions
en aquesta zona comportava una
modificació del Pla General Metropolità, la qual cosa donava lloc a un
endarreriment entre 18 i 24 mesos
(sempre i quan no hi hagués contenciosos que podrien endarrerir uns
18 o 24 mesos més).
L’altra novetat important era
la concentració dels equipaments
dels barris en tres àrees, Clot, Poble
Nou i Sagrada Família-Fort Pienc.
Atès que la responsabilitat de la
construcció d’aquests equipaments
era de diferents administracions
–uns de la Generalitat i els altres
del Ajuntament–, i donat la manca
de recursos actuals de la Generalitat, la possible actuació del Ajuntament quedava hipotecada.
En tot cas, aquest nou projecte
presentat per l’equip municipal
d’en Xavier Trias, lluny del anterior consens, queda en minoria. No
obté el suport de cap altre partit.
Per la seva banda, la posició del
moviment veïnal en aquesta nova
conjuntura ha estat una clara aposta per la recuperació del consens,
l’obertura a discutir possibles millores, sempre que no suposin més
endarreriment de les obres i la possibilitat de reduir els costos sempre
que no afectin els acords bàsics obtinguts en el consens de 2007.

La situació actual.
A principis del mes de maig, els
diferents partits polítics van tractar
d’arribar a un acord sense èxit i en
una reunió posterior van convocar
als representants veïnals. El moviment veïnal va sortir força decebut
d’aquella reunió. A banda d’evidenciar la ruptura del consens del
compromís de Glòries, van constatar la manca d’estudis fefaents
de viabilitat de les diferents idees
exposades i una manca d’informació sobre dades i xifres concretes.
El moviment veïnal, front aquesta situació, tan plena d’incerteses,
intenta elaborar un posicionament
conjunt. Aquest és a hores d’ara el
seu principal objectiu.
En tot cas, a l’espera d’aquest
consens, els eixos principals, en
concret, de la posició de la nostra
associació són els següents. En
primer lloc, evitar qualsevol modificació del Pla General Metropolità com la que comportaria la
construcció dels habitatges abans
esmentada. En segon lloc, la nostra
associació es partidària de donar
prioritat al inici de les obres del túnel per evitar la seva eterna postergació. Tot i que entenem que no és
possible la construcció simultània
de tot el projecte i que caldrà fer-ho
de forma esglaonada, considerem
que el inici de les obres del túnel
almenys suposa un grau més alt de
compromís en la seva realització.
Per últim, pel que fa als equipaments, reivindiquem especialment
la construcció de l’escola dels Encants i seguim lluitant pel projecte
que millor garanteixi la possibilitat
de gaudir dels equipaments contemplats en el compromís de 2007
quan abans. En aquest sentit, preferim evitar la concentració dels
equipaments que contemplen les
darreres propostes.
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El moviment veïnal
no vol trencar amb els
acords bàsics obtinguts
l’any 2007.
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L’escoltisme, amenaçat

El cau Terranova ens recorda que “el mon del lleure és
com l’oxigen; no es veu, però és vital”
La permanència del cau Terranova està en perill. Segons els
seus caps, el rector de la parròquia de Sant Ignasi de Loiola,
Xavier Morató, ha declarat que
els vol fer fora dels locals que
utilitzen des de l’any 1976 perquè són una associació laica.
Aquesta noticia ha estat una
enorme decepció per Terra-Nova. No només els afectaria a ells
com a institució, ja que es troben
en el moment de màxim nombre
d’infants i joves en la història de
l’agrupament, sinó també als nens
que no podrien continuar assistint.
Els nens perdrien tots els valors
que aprenen al cau, que tant enriqueixen la infància i que no podran
trobar enlloc més. Un Agrupament
Escolta com Terra-Nova és una
entitat educativa amb voluntat
de continuïtat en el temps. Però
aquesta continuïtat requereix disposar d’un mateix local, donat que
és amb el temps com les activitats
acaben vinculant el barri, el cau i
els infants i joves entre ells. Forma part de la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge, que aplega
l’escoltisme català i el representa a
nivell nacional i internacional.
Originalment, quan es va començar a utilitzar el local per
a les activitats de Terra-Nova,
la parròquia els cedia l’espai de
forma gratuïta. Més endavant,
però, es va començar a fer una
“donació voluntària irrevocable"
de 20€ que, amb el temps, poc a
poc va pujar a 30€ i finalment a
100€. Això sí, a condició de tenir

la total possessió de dues sales
pels nens (“Raiers” i “Pioners”),
que fins llavors eres compartides amb catequesis. Tot i així,
a finals de 2011, l’actual rector
va voler crear un contracte escrit demanant 500€ de mensualitat, a més de tornar a treure’ls
la possessió de les sales de “Raiers” i “Pioners”. Un preu, a totes
llums, impossible de pagar per al
cau. Després d’uns mesos durant
els que el cau tractava d’explicar
l’absurd que suposava exigir-los
aquesta quantitat, el rector va
expressar les seves vertaderes
intencions: fer fora l’associació
del local pel fet de ser laics i no
confessionals, segons expliquen
els caps de Terra-nova.
“A Barcelona hi ha un problema d’espais molt gran. Hem parlat amb el regidor de l’Eixample

i tenim l’opció d’anar a la Casa
Groga de Marina”, explica Oriol
Garcia, cap del cau. Però això
no significaria pas el final dels
problemes: molts infants i joves
sortirien perjudicats pel canvi de
barri, i a més a més haurien de
compartir el local amb un equip
de bàsquet i un esplai.
Terra-Nova no és l’únic grup
escolta que es troba en aquesta
situació. Segons expliquen els
seus caps, parròquies a tota Barcelona estan fent fora als caus
dels seus locals, tant les organitzacions confessionals com les
laiques. Si existeix un motiu darrera de tot això, encara es desconeix, i els rectorats no volen fer
declaracions al respecte.
Verónica Hernández
i Paul Sánchez
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El Mercat de Sagrada Família va celebrar el 19è Aniversari de la seva inauguració el passat 21 d'abril
amb una festa infantil amb pallassos i música en la seva terrassa interior, un lloc ideal per a relaxar-se
mentre els vostres fills juguen en les seves instal·lacions i a la vegada poden gaudir de la vista del conjunt del Mercat com si d'un aparador es tractés. Fem Mercat!
Associació de Venedors Mercat SF
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Hospital Dos de maig: cap a la nova gestió.
L’hospital Dos de Maig avança amb pas ferm però amb incertesa respecte als terminis previstos.
Daniel Rodríguez, director del
Consorci Sanitari Integral, empresa actual gestora de l'Hospital
Dos de Maig, i gerent de la empresa Gaudí Salut (futura empresa gestora) ens ha confirmat que
encara estan tractant d’arribar a
temps a la data 1 de juny, darrer termini previst per finalitzar
el traspàs de la gestió. Al•lega,
tanmateix, que encara no està
en condicions de garantir que
aquest traspàs pugui ser efectiu en aquesta data donat que
els tràmits burocràtics són més
lents del que els agradaria.
A mitjans de març, la direcció
va acordar amb el Servei Català
de la Salut (CatSalut) la data en
què l'empresa d'autogestió Gaudí Salut -integrada pels mateixos
treballadors- es faria càrrec del
centre, que la Conselleria de Salut de la Generalitat va amenaçar
amb tancar per una falta d'acord
amb Creu Roja -propietaris de
l'immoble-.
En aquests dos mesos, la direcció ha estat fent els "tràmits

burocràtics i la subrogació de
contractes" pertinents, tenint en
compte que es desvincularan del
Consorci Sanitari Integral (CSI)
-que fins ara gestionava el centre- i acordaran un preu de lloguer amb Creu Roja.
Convençut que el cost del lloguer del local partirà de criteris
d'absoluta comprensió, el director del centre ha explicat que ja
tenen un pla de viabilitat que garanteix l'activitat de l'hospital a
l'Eixample dret de Barcelona, i el
lloc de treball dels 400 treballadors del centre, després de traslladar-ne una trentena a altres
llocs del CSI.
Les retallades sanitàries van
impedir l'any passat a la Conselleria de Salut comprar l'immoble de l'hospital a Creu Roja
-com preveia el departament en
el passat-, cosa que va fer plantejar-ne el tancament.
Al principi, els directius van
acudir a l'Institut Català de Finances (ICF) per demanar un
crèdit i costejar els 30 milions

d'euros que costava l'edifici que
Creu Roja planejava vendre, fet
que va alentir l'operació.
La voluntat dels treballadors
del centre de mantenir l'activitat
assistencial i un acord posterior
amb Creu Roja per llogar l'immoble, en lloc de comprar-lo, han
permès que la nova gestió pugui
ser ben aviat una realitat.
Cal esperar pel bé de tots,
doncs, que la nova gestió de
l'Hospital Dos de Maig de Barcelona iniciï formalment el seu
camí a primers de juny com estava previst amb un nou pla de
negoci que preveu invertir entre
quatre i cinc milions d'euros en
cinc anys.
De tota manera, el futur sembla encara força incert. El senyor
Daniel Rodríguez ens informa
que no està descartat per part de
la direcció que l'immoble pugui
ser adquirit per un grup immobiliari i la gerència continuï treballant amb l'ICF.
Jaume Torrens

Àmbit de cultura
El passat dia 23 de març vam celebrar la nostra assemblea anual i com a element a potenciar per la nova
Junta Directiva hi ha el nostre àmbit de cultura.
Des de ja fa molt temps, l'Associació ha cuidat la cultura amb actes d'una categoria significativa. Aquest
any celebrarem la XV edició del Certamen Literari en
Llengua Catalana i la XXIV Mostra d'Art i Artesania.
En un altre aspecte més popular, aquest any hem
participat en la XXXIII Festa Major del barri que
l'Associació va instaurar l'any 1979, i serà el quart
any que tornem a celebrar l'arribada de la Flama del
Canigó i la revetlla. També participem i impulsem
les festes de tardor, que estem celebrant els últims
cinc anys.
En el capítol de les llengües, fem cursos de català
Bàsic 1 i Bàsic 2 i sessions de conversa anomenades
Xerrem.
De tota manera, creiem que la cultura, en totes les
vessants, cal que sigui, en el si de l'Associació, un
àmbit potent a on majoritàriament participin veïns i
veïnes d'una franja d'edat dels 35 als 50 anys interes-

sats en la lectura, la música, el joc com a eina de desenvolupament cultural i intel·lectual, les visites, les
xerrades culturals, els debats d'actualitat i la formació en tecnologies de la informació i la comunicació.

Què volem fer aquest any?
Cursos d'escacs per a nens i nenes, classes de castellà per a persones estrangeres, presentacions de llibres, audicions musicals, taules rodones sobre temes
d'actualitat, xerrades formatives, reforç escolar per
a nens i nenes, etc., i totes les coses que vosaltres,
veïns, veïnes, associats o no, vulgueu plantejar i desenvolupar amb nosaltres, tots plegats.
Ah!, ens n’oblidàvem: els de l'àmbit de cultura ens
trobem el segon dijous de cada mes a les 19,30h.
Sol·liciteu la vostra inclusió a l'àmbit a l’adreça
avvsagrada@gmail.com i indiqueu-hi les vostres dades i el telèfon de contacte.
Us hi esperem!
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Coincidint amb la Festa Major
del nostre barri, el passat dissabte, dia 5 de maig, es va inaugurar
oficialment el nou Camí Escolar de la Sagrada Família-Camp
d'en Grassot-Gràcia Nova, del
que es beneficiaran directament
set escoles: Encants, Fructuós
Gelabert, Immaculada Vedruna,
Marillac, Ramon Llull, Sagrada
Família i Tàbor.
El camí escolar és una iniciativa, de la que el districte de
l’Eixample va estar pioner, que
tracta de facilitar que els infants
puguin fer el camí cap a l’escola,

a partir de certa edat, de forma
autònoma, sense l’acompanyament de cap adult i sense córrer
riscos.
Aquest nou camí escolar comprèn bàsicament els principals
carrers al voltant d'aquestes escoles: Indústria, Sardenya, Provença, Cartagena i part de Dos de
Maig. En tots ells serà ben visible
des d’ara l’onada verda en el paviment dels passos de vianants
indicant la proximitat d’una escola així com el distintiu verd en
alguns establiments o comerços
indicant que es tracta d’una ‘botiga amiga’. Aquestes ‘botigues
amigues’ son un element essencial per al bon funcionament del
camí ja que permeten als infants
disposar de punts de referència
on poder adreçar-se en cas de
necessitat alhora que suposa un
enfortiment del vincle entre l’escola, el barri i les famílies.
La festa d’inauguració es va
iniciar amb una cercavila des de
cadascuna de les set escoles en
direcció a la plaça Sagrada Família. Els globus verds que portaven els nens donaven el color
a la festa mentre que la participació dels grups de percussió
Sambao i Trastokats, el grup de

gralles i tabals Dotze Torres i la
colla de gralles Sagrada Família,
hi posaven el ritme i la música.
En arribar a la plaça, una pallasa va anar donant la benvinguda
a les escoles, cadascuna de les
quals era portadora d’una peça
del trencaclosques, que un cop
acabat, va conformar un mapa
de grans dimensions del camí escolar. I va arribar l’hora dels discursos. A més dels representants
institucionals i Jaume Torrents,
president de la nostra associació,
també van participar en els parlaments la directora de l'escola
Marillac, Marta Pérez, i el president de l'AMPA Immaculada Vedruna, Jordi Sagué així com alguns infants de diferents escoles
del barri. Tots ells van coincidir
amb la oportunitat que representava aquesta iniciativa per
l’enfortiment dels vincles entre
les famílies, les escoles i el barri.
En acabar, es va oferir una xocolatada pels més petits.
Àmbit Mobilitat, Urbanisme i
Medi Ambient.

REVETLLA DE SANT JOAN
El 23 de Juny a les 20,30 h Arribada de la Flama
del Canigó i benvinguda per les entitats del barri
Sopar de germanor al carrer! Baixeu-vos el sopar i sopem plegats.
Espectacle i encesa de la foguera
Ball de revetlla amb l'orquestra Cova&Negra
Servei de barra amb entrepans, begudes, coca i cava.
Lloc: Carrer Marina entre Mallorca i Provença
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La festa major en imatges.
S’ha dit moltes vegades que una imatge és millor que mil paraules. Aquí teniu, doncs, algunes de les escenes que ens ha deixat la festa major d’enguany. Certament, no hi son totes; ben segur en trobareu a faltar.
Malauradament, no hem aconseguit reunir totes les fotografies que voldriem. En tot cas, però, les que oferim
ens donen ja un quadre fidel, per bé que inacabat, del esperit viscut en les nostres festes. És aquesta pretensió la que ens ha portat a voler deixar aquest modest testimoni.

Festa major
2012...Viscuda de
molt a prop

L’ASSOCIACIÓ INFORMA
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Dia 26 d’Abril .- Pòrtic de Festa Major
Es va dur a terme una Taula Rodona d’informació
sanitària, concretament sobre la diabetis, amb el suport d’especialistes de l’esmentada patologia i la col·
laboració de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
L’assistència, força contrastada, tant de pacients com
familiars, va rebre resposta a totes les seves preguntes sobre la malaltia per part dels professionals que
formaven la mesa; tots ells caps de departament.
Dia 28 d’abril.- Concert de música clàssica
Va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’Hospital de Sant
Pau, a càrrec de professors i alumnes de l’Escola Accent del nostre Barri, que ens van obsequiar amb
una variada interpretació de peces clàssiques i també amb uns espirituals negres interpretats pel Cor
de Dones de l’escola.
Dia 3 de maig.- Festa de la Gent Gran
Un any més els avis/es del nostre Barri van rebre el seu homenatge en forma de festa. Enguany, el
grup de teatre Il·lusió de l’àmbit de Gent Gran del
Centre Cívic, va fer “més gran” a la Gent Gran amb
la seva acurada interpretació. Més de 135 persones
van assistir a la Festa, on es van lliurar els premis
destacats a l’avi/a de més edat i al matrimoni que
porta més anys de casats.
Dia 5 de maig.- Desfilada de models solidària
Un any més, i és el tercer, es va dur a terme la
Desfilada de Models Solidària a càrrec de la gent
més gran de l’Associació, la majoria components del
grup de voluntaris. Tot un èxit de públic i d’espontaneïtat per part dels assistents.
Agraïments: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau;
Escola ACCENT; Grup de Teatre IL·LUSIÓ; Centre
Cívic; Botiga Vent (Carrer Padilla); Parades de les
rodalies del Mercat: Marga, Sita, Lali, i José Luis;
senyora Hermínia Carbó i en especial, a la Parròquia de la Sagrada Família per la missa exequial
dels difunts del barri i l’eucaristia de cloenda de la
Festa Major.
M.LL.L.
Àmbit de Serveis a les Persones i Cultura
i Grup de Voluntariat Social

VIURE L’ENTORN
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És bo o dolent el que fem, tot i pensant que ho fem
bé? No és tal vegada misèria a la misèria aquesta
caritat organitzada que de la manera més racional
possible, això sí, reparteix ajuda segons nombre de
membres, edats i situacions entre els més desvalguts i
estranyats per una societat?
Hom dirà: menys és res, quelcom els beneficia, però
els que ens movem en aquest món de marginats i febles ens preguntem: en aquest moviment creixent de
pobres declarats i molt més creixent de pobresa amagada, creixeran igual els recursos d'ajuda canalitzats a
la vegada amb prou criteri i quantitat de mitjans per
part de I'Administració per facilitar un més bon passar
als que més ho necessiten? Tindrem la gent gran assegurada una vivenda digna, la certesa de menjar un
plat calent al dia en companyia, i rebrem I'assistència
sanitària deguda sense llistes d'espera i sense haver de
recórrer a I'argúcia de les urgències hospitalàries?
Paguem els nostres impostos, és de llei i obligat.
Confiem doncs amb una adient distribució social, respectuosa amb els més elementals Drets Humans. Són
aquests anys de crisi de treball, de corrupció manifesta, són èpoques aquestes abocades a altres de pitjors,
allunyades cada cop més dels valors ètics i morals, de
I'estima al nucli familiar, del respecte entre les races
humanes? No n’hi ha prou doncs amb les grans trobades a manera de congressos per a debatre idees prenyades de bones intencions si aquestes no es duen a
terme. No ens consola doncs que hi hagi cada cop més
persones que reben ajudes per part de les assistències socials. Ens neguiteja, això sí, que encara hi hagi
gent que necessiti I'almoina d'un escàs lot de menjar,
mentre espera allò que mai no arribarà o arribarà tard
per culpa de la burocràcia establerta, darrera d'uns
balcons tancats amb el telèfon tallat per no poder
pagar la factura i amb I'amenaça d'un desnonament,
envoltada d'una solitud ja més que desconfiada, i amb
I'anima més marcida que la seva pròpia vida, esperant amb els ulls vidriosos I'arribada d'un voluntari
que li doni la ma i I'escolti. Cal reflexionar i molt. La
gent ens fem cada cop més gran. Als nostres avis no
els calen ponències i taules rodones que els ensenyin a
viure millor la jubilació. Als nostres avis els cal la seguretat d'un envelliment digne i una mort més digna
encara. Ens cal la confiança en la estima i el respecte
guanyat per tants i tants anys de lluita anterior. Són
molt maques les frases fetes, n'hi ha més d'una que
ha sentat càtedra. És clar que els fills són els responsables dels seus propis pares en el decurs del temps.

Mal fill el que així no pensi i pitjor si tenint recursos
econòmics els abandona. Desgraciat fill d'altre banda
el que pateix I'atur i la malaltia i tenint el cor amb els
pares té la ment ocupada en com sortir-se'n.
No ens enganyem apuntalant les vides que s’enfonsen com fem amb les cases afectades d'aluminosi, és
una ajuda momentània i inútil.
La pròpia degeneració els vencerà a la fi. Aprofitem
els recursos interns i equilibrem els externs de la manera més justa, escoltant la veu callada dels que tant
ho necessiten i no perllongant d'altra banda el “silenci” sorollós que a res condueix com no sigui al desencís total per la majoria de gent gran que espera dia
rere dia que es produeixi un miracle.
NOTA: Aquest escrit es va publicar al nostre butlletí:
fa ara ja divuit anys. Desprès de defensar en el darrer
Congrés de la Gent Gran, gairebé el mateix que denuncio en I'article, me n'adono que malauradament
no ha perdut actualitat. El torno a publicar: fins quan
haurem de cridar en el desert? Això sí, continuarem
treballant, continuarem fent sentir la nostra veu i
continuarem confiant. Els que ara ja som grans i altres molt més ens queda el consol de pensar que la
nostra lluita beneficiarà als més joves. La realitat es
així de dura, és la que hi ha. No dir-ho em restaria credibilitat i així ho escric, agradi o no agradi. A alguns,
segur, no els agradarà, no tenen per que compartir la
meva opinió. Tal vegada, com passa sovint, la veritat
és massa dura.
Desprès de divuit anys ens amenacen amb un copagament sanitari, la llei de dependència està aturada,
el nivell d’atur entre els que estant en edat de treballar, és esgarrifós, les pensions fan figa, i perquè no
falti res els més joves viuen sense esperança de futur...
Segueixo? Cal reflexionar!
Maria Lluïsa Longan

Grup de Gent
Gran amb el suport
de l’Obra Social
de “la Caixa”
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Coordinadora d’Entitats,
Pla de Desenvolupament Comunitari i Espai 210
Us comentàvem en el darrer butlletí uns esdeveniments que influïen decididament en el
futur de la Coordinadora d’Entitats de Sagrada
Família. I pels fruits que han donat, ja estem
en condició de valorar la seva tasca en l’organització de la Festa Major que acabem de passar al nostre barri.
Ha estat una organització que ha superat de
molt les anteriors edicions, tant en eficàcia,
puntualitat, imatge, etc. Des d’aquí els felicitem i desitgem que en les properes festes de
tardor i edicions de la Festa Major continuïn
aquesta tasca de millora contínua.
Pel que fa al Pla de Desenvolupament Comunitari, l’Associació ja ens hem fet càrrec totalment de la gestió i pretenem continuar els

èxits en la creació de xarxa i millorar-ne les
finances i l’organització.
Quant a la gestió de l’Espai 210 i després de
la celebració de dues assemblees de grups i entitats usuaris, s’ha creat una Comissió Per la
Gestió formada per l’Associació Hèlia, la Fundació Aroa, el grup d’avituallament ecològic El
Guaret i l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família, que han estat treballant en el projecte
i les normes de funcionament i han establert
contacte amb el Districte per aconseguir la signatura d’un conveni que faci possible gestionar-la per entitats del barri.
Jaume Torrens

Nou servei d’atenció als més petits.
A partir del mes de setembre, la psicòloga Yolanda Salvatierra oferirà els seus serveis a les famílies que tinguin
infants amb dificultats. Es podrà tenir una primera trobada gratuïta per els socis que ho desitgin al local de l'Associació a una hora convinguda i després es podrà continuar amb visites domiciliaries a preus especials.
Per reservar hora truqueu al 93 459 31 64 o envieu millor un correu a avvsagrada@gmail.com.

COL·LABORACIONS I OPINIONS
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Quan se’ns pregunta on vivim
el més normal és que responguem: al carrer tal, sense preguntar-nos què hi ha al darrere
del nom, a part de servir per
localitzar el domicili dels ciutadans i dels establiments comercials. Mai no ens hem proposat
esbrinar quin fet rellevant de la
història, quins personatges benemèrits o populars hi són perpetuats o a quina circumstància
es refereix el fet de figurar en
el nomenclàtor dels carrers que
formen la xarxa viària de la ciutat. Creiem que pot ser interessant que coneguem una mica la
història que s’amaga darrere el
nom dels carrers del nostre barri. Intentarem fer-ho en successius articles.
Tots sabem que a mitjan segle
XIX es va planificar l’Eixample
de Barcelona. Malgrat que inicialment molts carrers traçats
només existien als plànols, calia
donar-los un nom que els identifiqués. La persona encarregada
de fer-ho va ser Víctor Balaguer
i Cirera (Barcelona, 1824 – Madrid, 1901), polític, historiador,
poeta i dramaturg. Com a historiador fou un divulgador romàntic del passat històric de Catalunya i va aprofitar l’ocasió de
donar nom als nous carrers que

s’anaven obrint per rememorar
persones i fets de la nostra història.
Ja ho anirem explicant encara
que no en un sol butlletí. Cal dir,
però, que cap dels carrers que
formen el teixit viari del barri,
llevat de l’avinguda de Gaudí,
comença i acaba dins del seu perímetre.
Molts dels noms més representatius de la història de Catalunya, a l’alta edat mitjana i
a l’edat moderna, travessen el
barri de nord a sud i d’est a oest.
Al límit sud del barri trobem la
Gran Via de les Corts Catalanes,
el carrer de la Diputació, que es
refereix a l’antiga Diputació del
General de Catalunya del segle
XV i del Consell de Cent, que encara que pertanyin al barri del
Fort Pienc, cal citar-los perquè
formen el conjunt d’institucions
cabdals tant del país com de la
ciutat. Si continuem pujant trobarem els carrers d’Aragó, de
València i de Mallorca, els tres
regnes que junt amb el Principat
de Catalunya formaven el territori de la Confederació catalanoaragonesa, és a dir: el regne
d’Aragó.
El que trobarem després són
els carrers de la Provença, del
Rosselló i de Còrsega, territoris

que havien pertangut als comtes sobirans del Casal de Barcelona. El carrer de Nàpols limita
el barri de la Sagrada Família
pel costat oest. A continuació
trobem els carrers de Sicília i
Sardenya. Són noms que corresponen a territoris estretament
vinculats a la història de Catalunya, com a conseqüència de la
política d’expansió mediterrània que propiciaren els sobirans
catalans del Casal de Barcelona
i els seus successors: la dinastia
castellana dels Trastàmara.
Tocant al carrer de la Marina,
Víctor Balaguer escriu: “Calia
que hi hagués un carrer el nom
del qual commemorés les glòries
tan brillantment assolides per
Catalunya, tant amb la seva marina mercant com amb la marina militar”.
En successius articles anirem desgranant la història que
s’amaga darrere els noms citats
i altres que hi afegirem, el significat dels quals ja no es correspon amb la idea inicial, i també
la de les places i la dels vint-i-un
passatges que componen la xarxa viària del barri de la Sagrada
Família.
Antoni Navarro
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Roser Pujol, presidenta de l'Associació de Comerciants
dels Encants Nous: “Als Encants Nous s’hi forma una comunitat entre clients i comerciants”
L'any 1931 comerciants provinents de la fira de
Bellcaire (Encants Vells) van començar a establir les
primeres parades al solar on havia estat el camp de
futbol del Martinenc, així van iniciar-se els Encants
Nous. Trenta anys després es construiria el bloc de
pisos de l'illa, donant a les galeries la seva peculiar
fesomia, el seu caràcter laberíntic; els passadissos
on de petits tots hem pensat que ens perdríem si ens
despistàvem un moment de la mà dels nostres pares.
La màgia dels números –tot queda més bonic si acaba en zero– no ha coincidit amb aquesta entrevista,
però es pot fer una excepció i celebrar el 81 aniversari d'aquest centre comercial que, si bé s'ha modernitzat, manté el seu alè peculiar. No cal preguntar a
la Roser Pujol, l'actual presidenta de l'Associació de
Comerciants dels Encants Nous, si de petita jugava a
perdre's entre els passadissos, atès que ella pertany
a la tercera generació al capdavant d'una de les botigues del Encants Nous.
És habitual que hi hagi néts encarregant-se de la
botiga de l'avi?
Han vingut molt comerciants nous, però no és
estrany trobar casos de terceres generacions. Com
tampoc no és estrany que néts que venien amb els
seus avis a comprar continuïn venint. És normal,
aquí es forma una comunitat, uns amics amb els
quals creixes... És com una comunitat de veïns. Es
crea un fort vincle comú, també entre clients i comerciants.
Els botiguers han sabut estendre aquest lligam
amb el client?
Considero que sí, que és el que ens fa diferents,
que no ens assemblem a un gran centre comercial. El client coneix els venedors, cada botiga té uns
responsables visibles i això ens fa ser un comerç de
proximitat, de barri. I és aquí on nosaltres podem
ser més competitius. Els Encants Nous, per exemple, no tenen aparadors al carrer i les campanyes de
publicitat son costoses, així que la nostra opció és el
servei eficient de cara al client. Som botigues petites
que assessorem els clients, no ens podem permetre
el luxe de mentir-los.
A diferència d'altres centres semblants, els Encants Nous no s'especialitzen en un tipus determinat de productes.
És cert i és positiu, ja que som un comerç competent on el públic tant pot trobar joies, moda, llen-

ceria... L'objectiu és que et puguis equipar completament la casa, pots arribar-te a fer el lavabo...
També és cert que hi ha tot un sector de mobles que
té molta fama i rep clients fins d'altres barris. Amb
tot, potser caldrien més botigues de roba juvenil, un
aspecte que es troba a faltar.
El descens de consum provocat per la crisi és
perceptible en algunes zones interiors amb més
botigues tancades.
Més aviat crec que la crisi ha fet evidenciar alguns
fets, com ara la manca de recanvi generacional d'algunes botigues. Com que som botigues molt concentrades, si s'acumulen dues de tancades una al costat
de l'altra, pot donar la sensació que hi ha passadissos
amb menys botigues, però el balanç és positiu, en els
dos últims anys s'han obert diverses botigues.
A banda de l'exposició fotogràfica, encara vigent, quines actuacions s'han dut a terme pel
80 aniversari.
L'exposició encara continua, ja que estem molt orgullosos de mostrar l'evolució dels Encants Nous a
través de les fotografies dels mateixos propietaris
de les botigues. És bonic poder reconèixer les arrels.
A banda d'això, la nostra millor manera de celebrarho és treballar per tal que el nom dels Encants Nous
sigui conegut. I és per això que en els propers mesos renovarem la pàgina web. A més d'altres accions
com ara promocionar els locals buits, tot buscant
que s'obrin comerços nous. Actualment hem de resistir la crisi, i ja farem una festa ben grossa pel 90
aniversari. 						
		
							
Àlvar Andrés Elias

APUNTS PERIÒDICS DE POESIA
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Desert d'amics
Desert d'amics, de béns e de senyor,
en estrany lloc i en estranya contrada,
lluny de tot bé, fart d'enuig e tristor,
ma voluntat e pensa caitivada,
me trob del tot en mal poder sotsmès,
no vei algú que de mé s'haja cura,
e soi guardats, enclòs, ferrats e pres,
de què en fau grat a ma trista ventura.
Eu hai vist temps que no em plasia res;
ara em content de ço que em fai tristura,
e los grillons lleugers ara preu més
que en lo passat la bella brodadura.
Fortuna vei que ha mostrat son voler
sus mé, volent que en tal punt vengut sia;
però no em cur, pus hai fait mon dever

amb tots los bons que em trob en companyia.
Tots aquests mals no em són res de sofrir
en esguard d'u qui al cor me destenta
e em fai tot jorn d'esperança partir:
com no vei res que ens avanç d'una espenta
en acunçar nostre deslliurament.
Poema de Jordi de Sant Jordi interpretat per Raimon
Jordi de Sant Jordi
(1395?-1424)

Activitats setmanals de l’associació.
Dilluns
Matí

dimarts

Grup gent gran		
Gimnàstica dolça		

dimecres

dijous

divendres

grup gent gran
Gimnàstica dolça		

Tarda		
		
		

Repàs
Gent gran
Patchwork

Vespre
Curs Català B-1
		

Xerrem
Curs Català B-1
(conversa en català)

Manualitats

tall i confecció

Activitats mensuals de l’associació.
Activitat		

Horari				

Periodicitat

Xerrades sociosanitaries
Dimecres Tarda			
								
					
Tertúlies (grup gent gran)
Tarda últim dissabte de mes
(Reservat als socis)

Solicitud als veïns-veïnes i/o socis-es
Necessitem voluntaris per tasques de manteniment de webs
Gent gran, gent jove, amb ganes i constància. Per
aprendre una tasca d’avui i viure l’AVV d’aprop
Interessats passeu per carrer València, 415 baixos demaneu per Margarita Mas
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Una o dos al mes			
(Depenent disponibilitat metges)
Una al mes

Taller d’escacs.
A partir del mes d’octubre, l’Associació te la
oportunitat d’organitzar en el nostre local un taller d’escacs adreçat a nens i nenes de 8 a 12 anys
per aprendre o millorar l’estratègia en aquest joc.
El taller tindria una periodicitat trimestral i constaria de 10 sessions. Les famílies interessades podeu escriure a la següent adreça electrònica: avvsagrada@gmail.com
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UN ALTRE MÓN
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Qui son els realistes?
Els qui manen diuen que no hi ha alternativa. Que
la política impulsada per fer front a la crisi és la única
possible. I anomenen a aquesta perspectiva ‘realista’. Però el cert és que la política sense alternativa és
impossible. Únicament pot semblar que no hi ha cap
alternativa perquè qui mana ho repeteix una i altra
vegada en tots els medis de comunicació. Perquè tota
veu discordant que gosa dir el contrari, per moderada
que sigui, és immediatament menystinguda, ridiculitzada o simplement ignorada. Així, tota alternativa a
l’actual política sembla topar contra un mur de ferro
forjat. La victòria, tanmateix, d’aquesta política sense
alternativa no pot tenir lloc, és irreal: ni el franquisme, ni el nazisme, ni el feixisme, ni l’estalinisme... cap
règim polític, per molt que ho hagi pretès, ho ha aconseguit mai.
Sempre han existit alternatives. Però quan sorgeixen, quan altres veus, malgrat tot, fan sentir altres
propostes, aleshores sovint es parla d’utopies, això és,
de coses no realitzables en aquest món. Ara bé, si les
propostes alternatives, prenen força social i amenacen en concretar-se, es passa ja a parlar de irresponsa-

Trobades i serveis àmbits.
Servei a les persones: 2ons dilluns de cada mes
a les 19:30 h.
Acollida veïns immigrants: cada dimarts i dijous
de 18,30 a 20h. (Preguntar per Margarita Mas)
Serveis socials: cada dimecres de 19:00 a 20:00
h (preguntar per Maria Lluïsa Longan).
Urbanisme, mobilitat i medi ambient: 3ers
dimecres de cada mes a les 19:00 h.
Per consultes: cada dijous de 19:00 a 20:00 h.
(Preguntar per Joan Itxaso).
Cultura: 2ons dijous de cada mes a les 19,30 h.
Inscripcions classes català i xerrem (conversa): cada dimarts i dijous de 18,30 a 20h. (Preguntar per Margarita Mas)

bilitat. I si tenen un bon suport al carrer, fins i tot, de
perill per la seguretat. Dels copets a l’esquena que rep
el suposat utòpic es passa a cops de porra si el suposat
utopisme comença a reunir gent a les places.
Les alternatives s’ignoren, es menyspreen i, arribat
el cas, es silencien, es reprimeixen. Aquesta és la realitat. La utopia es pensar que es pot mantenir l’actual
política sense respostes. Pregonar l’actual política de
retallades com l’única possible, per més vegades que
es repeteixi, no és realista. Els fets, tossuts, ho neguen.
L’amenaça real prové de la política actual. Aquesta és,
sens dubte, la font més gran d’inseguretat: augment de
l’atur i la precarietat laboral, nombre creixent de desnonaments, allargament de les llistes d’espera a la sanitat, major nombre de casos d’ansietat, de suïcidis... Cal
identificar bé als qui manen, els qui prenen decisions,
els responsables. No son els realistes. Son els qui creen
la inseguretat. No ens deixem confondre. Hi ha alternatives. Busquem-les. Parlem-ne. Sortim al carrer.
Xavier Pedrol

Atenció als socis-es,veïns-veïnes
Secretaria: (afers administratius)
Cada dimecres de 18,30 a 20h (preguntar per
Maria Bosch)
Atenció gral. (Recepció): cada dia de dilluns a
divendres de 18,15 a 20,30h.

Solicitud als veïns-veïnes i/o socis-es
Necessitem voluntaris per tasques d’atenció
general
Atenció gral. (Recepció): cada dia de dilluns a divendres de 18,15 a 20,30h.
Interessats passeu per carrer València, 415 baixos (demaneu per Margarita Mas).
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Telèfon 93 459 31 64
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