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Una vegada hagis llegit aquest Butlletí, no el llencis; dóna’l a un altre veí.

EDITORIAL

Quin ha de ser el destí del nostre barri? Aquesta és la gran qüestió que inaugura
aquest nou butlletí. Des de l’Associació de Veïnes i Veïns sempre ho hem tingut
clar: volem un barri per viure-hi, al servei de les persones. Però front aquest
desig, poderosos interessos el volen configurar com una mena de parc temàtic
adreçat a un turisme massificat i depredador. Hi ha massa indicis que apunten
en aquesta direcció com us expliquem en aquestes pàgines. Tanmateix, també
hi ha sortosament altres realitats més agradables que amb no pocs esforços van
treient el cap. Aquest és el cas de Can Roger, que ja està en marxa. En el
butlletí hi podreu trobar una entrevista amb qui ara n’és el seu president. Tant
una cosa com l’altra, lluitar per evitar allò que no volem pel barri com treballar
per aconseguir el que sí volem, requereixen esforços i cooperació. Des d’aquí
volem aprofitar un cop més l’oportunitat per demanar la teva col·laboració. Ja
saps on trobar-nos. Tots plegats ens ha de ser més fàcil aconseguir els nostres
propòsits.
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PORTADA

Sagrada Família: un barri per viure-hi.
Què som i què volem ser
El barri Sagrada Família està situat en una zona
cèntrica de la ciutat de Barcelona i es travessada per
vies importants de comunicació, urbana i interurbana, que condicionen la seva morfologia: els
carrers Aragó, València, Mallorca i Rosselló son les
vies més denses en direcció est-oest i els carrers
Sardenya, Marina, Padilla i Castillejos en direcció
nord-sud. L’avinguda Diagonal, entre Nàpols i la
Plaça de les Glòries delimita el barri amb el Fort
Pienc, el carrer Dos de Maig, a l’est delimita amb el
Clot-Camp de l’Arpa i el carrer Pare Claret amb el
baix Guinardó.
Aquesta morfologia situa al barri com un espai
amb una gran densitat de trànsit, pròpia del conjunt de l’Eixample i amb una contaminació
ambiental i acústica important, els efectes negatius
de les quals recauen sobre la salut dels seus habitants.
Sagrada Família es un barri relativament petit en
extensió, 1,1 km², però amb una de les densitats de
població més altes de Barcelona, 50.000 habitants
per km². Aquestes dades mostren la crua realitat de
l’especulació immobiliària que durant molts anys
el barri ha patit i encara continua patint. La febre
constructora s’ha anat menjant les zones verdes.

Només ens queda l’esperança del futur Parc de les
Glòries.
A partir dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 es
comença a fer palès la contradicció que envolta i
condiciona la vida del barri i que podem formular
de la manera següent: Quin ha de ser el destí d’aquest barri: el d’un parc temàtic adreçat a un
turisme massificat i depredador del territori o el
d’un barri de la ciutat de Barcelona per viure-hi
i gaudir de l’entorn?
O dit d’una altra manera: ha de ser un barri al
servei del poderós lobby turístic de la ciutat o un
barri al servei de les persones que hi viuen.
El difícil equilibri entre ambdues concepcions te
com actor principal a l’Ajuntament de Barcelona,
per posar-hi ordre i seny i fer factible un model de
turisme cultural, respectuós amb la convivència
veïnal.
Malauradament, l’Ajuntament ha pres el camí de
la massificació. Malgrat intenta fer equilibris a la
corda fluixa, sempre, fins ara, acaba inclinant la
balança del costat dels poderosos. Aquests son
poca gent, però disposen de molts mitjans, estan
ben organitzats i tenen fil directe amb la plaça de
Sant Jaume, a un i altre costat.

Turisme massificat: negoci per a uns pocs
En convertir la Basílica de la
Sagrada Família en la icona turística de la ciutat, l’Ajuntament de
BCN ha aconseguit que 3’2
milions de turistes visiten el
Temple. Aquests turistes graviten però, sobre una zona molt
restringida
envoltada
pels
carrers
València,
Lepant,
Rosselló i Sicília. En aquesta
zona, un 20% del territori, es
concentra tot el turisme. Però el
problema més gran no son
aquests 3’2 milions sinó els més
de 5 milions de turistes addicionals que “venen a fer-se la foto”.
La gran majoria d’ells estan
controlats pels operadors turístics que des del Maresme fins a
la Costa Daurada, organitzen

excursions exprés, de curta durada. Com a ramats, inunden el
barri una estona i marxen a gastar els calés fora, on lògicament
els operadors treuen la seva
comissió.
D’aquesta manera, amb aquest
model, els que fan el negoci fàcil
son els tour operadors, la Junta
del Temple, les cadenes de menjar ràpid i les botigues de souvenirs. De les repercussions del
turisme al barri i els condicionants que implica per a la convivència ciutadana, ningú se’n
recorda. En el balanç de Turisme
de Barcelona de l’any 2012, un
document de 50 pàgines, no hi
ha una sola línia on aquests
temes s’esmentin.

El pla estratègic del Turisme
2010/2015 contempla referències explicites per reduir els
impactes del turisme en la convivència veïnal. Però el balanç desprès de quatre anys es decebedor:
totes les expectatives dels que
fan negoci s’estan complint amb
escreix mentre que les mesures
per minvar l’impacte del turisme
als barris, s’han quedat en declaracions de bones intencions.
De la taxa turística que els
establiments hotelers cobren als
turistes per cada pernoctació,
només tenim noticies de la seva
utilització, per part de la
Generalitat, per promocionar el
turisme de Catalunya a nivell
internacional.

PORTADA
i veïnes de Sagrada Família,
Ciutat Vella, El Born, la
Barceloneta o el Parc Güell que
es fotin!
El més greu de tot és que el
model de turisme massificat i
depredador, del que se’n beneficia una minoria, encara vol mes:
volen els ciutadans se’n vagin

dels llocs on viuen i que
l’Ajuntament elabori o modifiqui normatives per fer-les a la
seva mida. El nostre barri no es
aliè a aquesta realitat, com a
continuació podrem comprovar.

Butlletí 92

El mateix podem dir dels
guanys del Bus Turístic, pel que
fa a la promoció del Turisme que
l’Ajuntament fa de la ciutat de
Barcelona, mentre els problemes
de mobilitat als barris mes afectats no milloren i els diners van
als de sempre: als que fan el
negoci amb el turisme. Els veïns
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Ordenació de l’entorn del temple
zona de transformació urbana
(14a) una figura urbanística en
la que hi caben, des de petites
remodelacions a la transformació total.
Finalment existeix una tercera
afectació sobre la majoria dels
habitatges del carrer Aragó, entre
Sardenya i Marina, ja que els
habitatges sobresurten de l’alineament establert al carrer Aragó.
De les previsions de l’any 76
fins a l’actualitat han passat
moltes coses. Fem un breu
resum:
• Les immobiliàries han fet el
que han volgut al nostre
barri i a l’entorn més proper
del Temple. El cas més conegut és l’edifici de Nuñez i
Navarro al carrer MallorcaPassatge Font. N’hi ha uns
quants més, que han especulat, han fet trampes o s’han
saltat a la torera el planejament urbanístic.
• Tampoc l’Ajuntament ha destacat pel seu rigor, a l’hora de
permetre edificacions amb
fondàries o alçades per sobre
del que la normativa permet o
no exigir llicència per la construcció de la Basílica.
• El Temple per la seva banda no
només construeix sense llicència, tampoc assumeix els costos de la mobilitat generada
per l’explotació del negoci
turístic, incomplint greument
la llei 9/2003 de mobilitat de
Catalunya.

• La construcció del propi Temple ha generat al llarg del temps
fortes controvèrsies, entre la
professió dels arquitectes i els
urbanistes de la ciutat i de fora.
• Des de l’any 76 han estat centenars, per no dir milers, les
modificacions que s’han dut a
terme del PGM i que lògicament també caldrà fer a l’àmbit dels entorns del Temple,
des d’una visió global i actualitzada de la realitat, respectant
els legítims interessos dels
veïns i veïnes afectats i del
propi barri.
• En temps més recents i en converses de despatx, la Junta del
Temple i l’Ajuntament s’han
anat trobant, oblidant-se de la
part mes important, les persones que hi viuen.
Això esta canviant. A finals de
gener i principis de febrer han
decidit organitzar-se.

Fotografies: Eduard Tudela

Fins ara quan es parlava de la
futura ordenació del Temple, es
feia com a una possibilitat remota, llunyana en el temps.
Quan el model de turisme
massificat s’està implantant
arreu de la ciutat, el final de la
construcció del Temple es perfila
a poc mes de 10 anys vista. A ciutat Vella ja hem conegut episodis
on el negoci turístic expulsa a les
persones residents al barri.
No és cap bajanada pensar que
els lobbys poderosos del turisme
estiguin planificant la mateixa
jugada al barri Sagrada Família.
Que se’n surtin o no amb la
seva, dependrà en bona mesura
del grau de resistència dels veïns
i veïnes afectats així com dels
ciutadans del conjunt del barri i
de la ciutat.
El PGM (Pla General metropolità) de l’any 1976, va preveure
l’afectació de les dues illes d’habitatges que es troben a la part
sud del Temple. Aquests habitatges, situats entre València i
Mallorca, Marina i Sardenya,
incloent el Passatge Font, pel
que fa a l’illa mes propera al
Temple i la illa conformada per
València, Aragó, Marina i
Sardenya estan afectades de la
manera següent:
El tram central de 60 metres
d’amplada es previst de transformar-lo en zona verda, a tota la
llargada de les dues illes. Els
extrems edificats dels 4 carrers
estan qualificats pel PGM, com a
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El solar d’Aigües de Barcelona
En els números 420-424 del
carrer Mallorca, la societat
Aigües de Barcelona és propietària del solar que ocupa 60 metres
de façana, amb una edificació en
planta baixa i pràcticament tot
l’interior de l’illa que, durant les
obres de l’AVE, va llogar a
l’Ajuntament de Barcelona com
a magatzem de materials.
Actualment no es desenvolupa
cap activitat.
En el mes de desembre de
2013, l’Alcalde Trias fa unes
declaracions públiques, instant a
la Junta del Temple a pronunciar-se sobre la ordenació futura
de l’entorn. Dies desprès la
Comissió d’Hàbitat Urbà, a ins-

tàncies del Partit Popular, va
aprovar fer gestions, conjuntament amb el Temple, per tal
d’adquirir el solar d’Aigües de
Barcelona per a un possible reallotjament dels veïns afectats.
Aquest tipus d’operacions,
sense un pla concret sobre el
futur de l’entorn plantegen interrogants que generen mes
inquietud entre els afectats i la
pròpia associació. Actualment el
solar d’Aigües esta qualificat
com a zona per a futurs equipaments del barri, que la associació
fa molts anys que ha reivindicat,
perquè aquest és pràcticament
l’únic indret de unes certes
dimensions que resta al barri.

Això vol dir que si no es modifica el PGM, aquesta peça no pot
servir per a un hipotètic reallotjament de veïns, degut a la seva
qualificació urbanística. En l’hipotètic cas que fos una peça
important per a una solució pactada sobre la futura ordenació,
l’Ajuntament hauria de concretar a quin indret o indrets del
barri ubica els 8.000 m² de sostre
d’equipaments que no es poden
perdre ni marxar del barri, com
va succeir en part a l’illa de la
Myrurgia.
Una peça que podria jugar un
paper important és el cine Niza,
a Provença amb Plaça de Sagrada
Família.

trist final que acabi els seus dies
com pretenen el Districte i els
seus propietaris. Que el cine Niza
ja no tornarà a ser una sala d’exhibició de cinema tothom ho te
clar, però, podria ser el lloc ideal
per acollir l’Ateneu del Poblet,
un equipament cultural necessari en un barri de 53.000 habitants que no te cap sala d’actes
mínimament condicionada i per
a les arts escèniques i musicals.
Un equipament que per cert
l’associació el tenia previst al
solar d’Aigües de Barcelona, com
a una part del complexe d’equipaments previstos en el carrer
Mallorca, ara en suspens per la
reordenació del Temple.
El projecte de supermercat al
cine Niza es troba actualment
la fase d’informació pública,
abans de la seva aprovació
definitiva. Diferents entitats
estem treballant per presentar
al·legacions a un projecte que
l’Ajuntament hauria d’aturar.
Algú s’ha parat a pensar que,
en un indret on es mouen 8,5
milions de turistes l’any, amb

30.000 visitants diaris a l’estiu,
es barregin en el carrer
Provença-Plaça Sagrada Família,
amb 4.000 clients diaris del
supermercat?
O pot ser, l’objectiu dels promotors es també captar com a
clients als turistes per forrar-se
de diners?
Senyors de l’Ajuntament,
siguin rigorosos amb les normatives del comerç i de la mobilitat
i aturin aquest despropòsit. Als
interiors d’illa, espais de lleure
públics i equipaments per al
barri. De cap de les maneres
negocis privats.

Salvem el cine Niza
Paral·lelament als fets que
s’estan produint en torn a la
futura ordenació del Temple, el
Districte de l’Eixample ha arribat
a un acord inicial amb els propietaris del solar del cine Niza
per a reconvertir-ho en un
supermercat, de 1500 m² de la
cadena Mercadona.
A ningú li passa per alt que l’apertura d’aquest nou supermercat, en el bell mig de la zona
turística, trencarà la precària
situació del comerç al barri, en
detriment del Mercat Municipal
i la seva zona de influència, articulada en l’Eix Comercial del
carrer Padilla.
També els altres eixos comercials i les botigues de proximitat
es veuran afectats, en un
moment especialment delicat,
quan al barri hi ha a prop de 700
botigues tancades. La guerra
entre les cadenes de supermercats i amb el comerç del barri
està servida.
El cine Niza ha estat una
icona de la cultura i la relació
social al barri i ens sembla un
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La dita de feta la llei, feta la
trampa, pot ser perfectament
aplicable a dos dels fenòmens
turístics que incideixin al barri
de manera notable: les línies
regulars dels busos turístics, una
municipal i l’altra privada i les
botigues de souvenirs.

El decret fantasma
dels busos turístics
El 14 de desembre de 2012 es
publica el decret d’Alcaldia que
regula la mobilitat dels busos
turístics a l’entorn del Temple,
motivat pel trasllat de les parades del carrer Sicília-Plaça
Sagrada Família, al carrer Sardenya, desprès de les fortes protestes del veïnatge de la Plaça.
Aquest nou decret que substitueix a l’aprovat al juny de 2012
introdueix algunes modificacions per tal de permetre als
busos turístics arribar a la nova
ubicació del carrer Sardenya. Des
de principis de gener de 2013
comencen les noves rutes, respectant la resta d’itineraris de les
zones d’exclusió, és a dir els llocs
que va establir el decret inicial
com de prohibició de circulació,
que bàsicament afectaven al

Carrer Marina i a Sardenya.
Doncs bé, el 22 d’abril de
2013, amb nocturnitat, premeditació i traïdoria, els esmentats
busos comencen a circular pel
carrer Marina, entre Mallorca i
Rosselló, trencant la zona d’exclusió i canviant les rutes. Canvi
que afecta negativament a escoles integrades al programa del
Camí Escolar. Mesos després
també van trencar la zona d’exclusió de Sardenya, entre
Mallorca i València.
Malgrat les nostres protestes,
fins a mitjans de juliol no tindrem la reunió amb el regidor
del Districte i els directius de
TMB que reconeixen que la nova
ruta és més atractiva per als
turistes i més rendible per a la
companyia ja que, sense baixar
del autobús, poden contemplar i
fer les fotos de les dues façanes
del Temple. El Districte no dona
importància al fet de no respectar un decret de l’Alcaldia, cosa
que a nosaltres ens sembla especialment greu.
Als pocs dies proposem una
ruta alternativa que respecti la
zona d’exclusió del carrer Marina i les molèsties a les Escoles del
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Normatives sobre els busos turístics
i les botigues de souvenirs

Camí escolar. No només no hem
rebut resposta, el Districte nega
reiteradament i amb vehemència que es trenqui la zona d’exclusió. En el plenari del mes de
setembre presenten un informe
dels serveis jurídics on pretenen
avalar la seva posició. El problema d’aquest informe és que està
mal fet.
Al dia següent vàrem demanar
còpia d’aquest informe i tot i
haver insistit reiteradament i per
escrit, encara no se’ns ha lliurat.
Paral·lelament vàrem denunciar el cas a la Síndica de
Greuges de Barcelona que amb
els seus propis ulls va veure
com els Busos Turístics circulaven per la zona d’exclusió.

PORTADA
gut que els hi pertoca, respectant la zona d’exclusió que, per
cert, va ser la mesura estrella
amb que l’Ajuntament va presentar la campanya de pacificació del trànsit als voltants del
Temple.
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Les botigues
de souvenirs
La sorpresa més gran encara
estava per arribar. A finals de
gener de 2014, una Consellera
del Districte ens comunica de
l’existència d’un nou decret, que
fins ara ningú en coneixia i que
reiteradament s’havia negat la
seva existència. El que és curiós
és que està datat en febrer de
2013, fa mes d’un any, i apareix
ara, com caigut del cel.
Aquest decret fantasma diu
que, es va fer arran d’un informe
de la Direcció General de mobilitat del 23 de febrer de 2013, proposant noves mesures de mobilitat que només afecten als busos
turístics. Crida molt l’atenció
que només 15 dies desprès d’entrar en vigor el nou recorregut
dels busos turístics, la Direcció
General ja proposi canvis, però,
encara és més sorprenent que
aquests canvis es duguin a terme
el 22 d’abril de 2013, data en la
que comença el trencament de la
zona d’exclusió.
Les coses no quadren i des de
l’associació no pararem fins
que es reconegui la veritat i els
busos turístics facin el recorre-

Paral·lelament a les mesures
per pacificar el trànsit, l’Ajuntament va ampliar la zona de la
moratòria per evitar la proliferació de les botigues de souvenirs,
que inunden els voltants del
Temple. Mesos desprès, a l’estiu
de 2012, l’associació va fer un
cens d’aquests tipus de botigues,
per que sospitaven que havia
truncat.
A l’estiu de 2013 vàrem detectar l’existència de noves botigues i vàrem alertar al Districte
sobre aquest fet. El resultat és
que s’han obert 6 expedients,

però, les botigues continuen
obertes i així continuaran si no
hi ha ningú que empenyi, perquè s’acompleixi la legalitat.
De manera similar al cas dels
busos turístics l’Ajuntament incompleix les seves propis normatives per acontentar i fer la
vista grossa a les pressions dels
sectors del turisme. Fa pena
caminar pel carrer Marina, cantonada Besòs, i veure riuades de
turistes inundant la vorera en
mig de 6 botigues de souvenirs i
de 5 terrasses.
A les hores centrals del dia
els veïns tenen serioses dificultats per entrar i sortir de casa
seva. Mentrestant les companyies que porten els turistes en
els autocars que aparquen a la
Diagonal, fan el que els hi dona
la gana, en relació amb els recorreguts recomanats, per evitar el
col·lapse dels carrers que els porten al Temple.

Volem un barri per viure-hi
Els ciutadans de Sagrada
Família ja patim prou, com la
resta de ciutadans dels barris
populars de Barcelona, els efectes de la crisi econòmica, sense
ser-ne responsables. Prou que
patim els efectes de les retallades

a la sanitat, l’educació i el serveis
socials per pagar les malifetes de
la banca i la corrupció. Hem de
lluitar contra tot tipus d’injustícies com a ciutadans responsables i també hem de lluitar pel
nostre barri, un barri de les per-

sones que hi viuen, un barri acollidor i solidari, on tothom té
dret a viure. En definitiva, UN
BARRI PER VIURE-HI.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

GENT DEL BARRI

Juan Martínez, President de l’espai Can Roger i Pastor
de l’Església Bíblica Ebenezer: “Can Roger ha unit les
entitats del barri”
El solar del carrer Roger de Flor
217 canviarà la seva imatge i acollirà un menjador social, un hort
urbà i un espai d’art. Des de fa
anys es reivindica la necessitat de
construir una residència per a la
gent gran en aquest terreny, però
la falta de fons de l’Ajuntament de
Barcelona ha fet impossible fer
realitat aquesta demanda dels
veïns. Malgrat tot, el Pla BUITS,
en que l’Ajuntament cedeix solars
a entitats sense ànim de lucre per
tal que duguin a terme projectes
amb rerefons social, ha posat en
marxa Can Roger. Lluitant contra el temps i les dificultats per trobar diners, s’espera que entre abril i maig
els tres serveis principals estiguin a disposició del barri. Parlem amb Juan Martínez, pastor de l’Església
Bíblica Ebenezer, que assumeix la presidència del projecte.

Com neix Can Roger?

a principis d’abril per a activitats infantils extraescolars, que inclouran berenar dels nens. A principis
de maig es preveu que la funció de menjador social
estigui en marxa.

A partir del Pla BUITS vam tenir l’oportunitat de
presentar aquest projecte que va resultar l’escollit.
Ens vam unir l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família, que se n’ocupa de la tresoreria, la
Fundació Claror, que se’n fa càrrec de la secretaria,
el Banc del Temps Sagrada Família, la parròquia de
la Sagrada Família i la de Sant Ignasi de Loiola,
l’Associació Cultural Difusor i l’Església Bíblica
Ebenezer, que se’n responsabilitza de la presidència. Junts vam presentar el projecte de Can Roger.
En la resolució de l’octubre passat s’estableix que
l’Ajuntament de Barcelona ens cedeix l’espai
durant tres anys per dur a terme el que vam dissenyar: menjador social, hort urbà i espai d’art.

Diverses empreses del barri s’hi han involucrat
amb donatius. L’Ajuntament no té més recursos
econòmics. Ha facilitat que puguem agafar l’aigua
i llum, però la instal·lació i el consum mensual
l’hem d’assumir nosaltres. Entre les entitats ens
ajudem mútuament. També esperem recollir donacions a través de la pàgina web que s’ha dissenyat
per tal de donar a conèixer el projecte.

En quin estat es troba actualment el solar?

Com s’organitzarà el menjador social?

La setmana passada hi vam col·locar la llosa per
preparar el terreny per posar les instal·lacions
damunt. Estem a l’espera de muntar la casa prefabricada de fusta que un membre de la nostra congregació ens ha donat. Però per treure-la de la seva
ubicació i tornar-la a aixecar a Can Roger calen
6.000 euros en total. A la casa hi annexarem diferents mòduls per als lavabos, per a la recepció i per
al magatzem. A més, també ens falten les
instal·lacions d’aigua i llum. Un cop acabat, el procés haurà costat 53.000 euros. Esperem obrir l’espai

Servirà 100 àpats diaris. La nostra aposta és involucrar els restaurants i hotels de la zona amb la finalitat que la seva donació sigui en forma d’àpats. Els
usuaris vindran derivats per l’assistenta social del
barri. No volem que si ve algú puntualment es
quedi sense menjar, però el recorregut establert és
passar primer per l’oficina de Benestar Social del
barri. Cal destacar que la idea del menjador neix a
partir de la nostra experiència al banc d’aliments,
que ens ha demostrat que hi ha veïns que no poden
cuinar ja que els han tallat el gas.

Amb quines fonts econòmiques
compten?

Fotografia: Àlvar Andrés
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L’Església Ebenezer ofereix un servei de
banc d’aliments. Es continuarà oferint un
cop el menjador social de Can Roger
s’obri?
Sí, una cosa és independent de l’altra. La nostra
església des de fa sis anys té aquest servei que organitza en col·laboració amb el Banc d’Aliments de la
Creu Roja, l’Associació de Veïns de la Sagrada
Família i sis supermercats de la zona que ens donen
aliments. Actualment repartim menjar a 120 famílies derivades de Benestar Social. L’únic canvi serà
que a principis d’abril l’església estrenarà nova seu,
just al costat de l’actual, així que seguirem al
Passatge Gaiolà.

Per últim, es pot afirmar que Can Roger
ha unit diverses entitats de signes
diferents?
Ens hem avingut molt bé amb les diferents associacions i entitats. És un procés molt engrescador.
Val la pena lluitar per Can Roger i no hi ha barreres que ens separin. El nostre objectiu és combatre
les necessitats del nostre entorn. Hi ha moltes persones sense treball, famílies desestructurades...
situacions desesperades per les quals tots ens hem
d’unir.
Àlvar Andrés Elias
Per a més informació:
http://assoccanroger.blogspot.com.es/

Serveis
• Acollida veïns immigrants: Cada dimarts i dijous de 18,30 a 20h (preguntar per Margarita Mas)
• Serveis a les persones: Cada dimecres de 18:00 a 20:00 h (preguntar per Maria Lluïsa Longan)
• Urbanisme, Mobilitat, Medi Ambient: Cada dijous de 19:00 a 20:00 h (preguntar per Joan Itxaso)
• Informacions classes castellà i català: Cada dimarts i dijous de 18,30 a 20h (preguntar per Margarita Mas)
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VIURE L’ENTORN

Butlletí 92

De Reus al “dique flotante” i ara al carrer Grassot
Em rep a casa seva i ho fa dedicant-me el millor
dels somriures. És baixeta i amb un encant especial. Porta els cabells molt curts, de color cendrós
natural: “Així me’l rento sovint i no em cal perruqueria, si no és per tallar”
Mentre parlem, gaudeixo de l’entorn. “És un pis
petit, força aprofitat”, em comenta; “no em cal
més. En el meu interior, penso, que els records, per
íntims que siguin, o infinits, tenen cabuda a qualsevol lloc per reduït que sigui”. Amb la seva mirada tant viva, acompanya la força de les seves paraules mentre diu: “Em va criar una tieta, germana de
la meva mare, aquesta va morir quan era jo molt
petita”. Se li ennuvolen els ulls quan ho recorda.
“Sempre he cosit de sastressa. De ben petita vaig
aprendre l’ofici. Li he dit que vaig néixer a
Barcelona, a l’Hospital Clínic, l’any 1932?”, –puntualitza– “ I vaig viure al carrer Rocafort. Al morir
la meva mare, amb el meu pare ens vam traslladar
a Reus. Què maco és Reus, oi?.” Li contesto: “Fa
poc el vaig visitar per segona vegada...”. Emprèn de
nou la conversa iniciada: “ A Reus ja cosia i quan
vaig venir a Barcelona a viure, em vaig col·locar al
“DIQUE FLOTANTE”, al Passeig de Gràcia”, matisa,
força cofoia.
La conversa, molt fluïda, cada cop és més íntima
i personal, oberta i directa. “Viure sol no és sempre
sinònim de sentir-se sol. No em sento pas sola”.
Mentre diu això assenyala amb la seva petita mà
bellugadissa, un reguitzell de fotografies dels seus
pares, nebots, cosins... i de la seva estimada tieta, la
que la va criar, insisteix. “No m’he casat mai, tot i
que vaig festejar més de cinc anys. No ens deuria
convenir a cap dels dos, val a dir, doncs, que no
gaudeixo d’allò que en diríem, parents directes.
Vaig perdre tant aviat la mare”, –torna a dir, amb
melangia; però reacciona ràpid i remarca: “la tieta
em va estimar com una mare i jo a ella com una
filla”. Se li torna a ennuvolar la mirada.
“Visc de lloguer, no massa car pels temps que
corren; encara que per mi signifiqui una fortuna. La
pensió que cobro és petita, després de treballar més
de 45 anys no tinc cap propietat, però sóc mestressa dels meus actes i dels meus sentiments”. Em diu
que està força reconeguda als Serveis Socials perquè
l’ajuden en el més bàsic i també a algun Servei de
Voluntariat que l’acompanya quan ha d’anar al
metge. És feliç, o és resignada?, em pregunto.
A requeriment meu, em contesta que va sola pel
carrer i dóna algun que altre passeig; que va a Missa
a la Sagrada Família i que te com bon amic, Mn.
Lluís, el Rector, i que va a comprar al Mercat del
carrer Provença, –el que té la biblioteca– diu. Li

comento que té més a prop el de la Travessera, però
diu que l’altre li agrada més. Té una vitalitat a
envejar. Mentre parlem, continuo gaudint de l’ambient. La miro i penso que m’hagués agradat tenir
una germana gran com ella. Uns drapets fets a ganxet em recorden els que també feia la meva mare, i
unes fundes fetes de roba estampada per cobrir els
radiadors de la calefacció –per que no se m’omplin
de pols, diu, tampoc els faig servir..., remarca, perquè el gas és molt car.”
Passem al dormitori amb dos llits individuals,
abillats amb uns cobrellits força vistosos, que ella
mateixa ha cosit. “Aquí dormíem la tieta i jo.” Em
fixo en els capçals fets de disseny per un ebenista i
li faig menció. I diu: “Temps era temps, teníem un
fuster conegut i els va fer. No em puc queixar de res,
–va repetint– em sento molt estimada, sap? Al
carrer Grassot, a l’Obra Social on vaig a dinar cada
dia i per molt pocs cèntims, comparteixo taula amb
persones amb les quals puc parlar de moltes coses i
així no menjo sola. Estic molt agraïda a l’Obra”.
Anem fins a l’habitació de cosir, per cert, em diu
que s’està confeccionant una jaqueta, i es posa
molt contenta quan jo esmento que abans també
havia tingut una màquina de cosir “REFREY” com
la seva. Un Crist presideix la cambra de feina.
“Quan el miro em sento protegida, li dono el “bon
dia” quan em llevo i “bona nit” quan me’n vaig al
llit; i les gràcies per permetre’m viure i ajudar-me
a... sobreviure”. Em fixo que en el llenç de puresa
que cobreix la part més intima de la imatge, al costat esquerra, llueix de manera discreta una agulla
com de guarnir una solapa de senyora: “Era de la
tieta, quin millor lloc per conservar-lo?”.
Abans d’acomiadar-nos, torna a parlar de Reus i
li explico que fa poc vaig anar a Riudoms, ella em
mira i diu “no el conec, no hi estat mai”. “Vostè no
ha estat mai a Riudoms?, no coneix el Mas de la
Calderera?, ningú no l’ha portada mai?” I li dic,
“Ai, si jo l’hagués coneguda abans!” Remarco que
no m’ho puc acabar de creure. Parlem d’una amiga
comuna que em va comentar que la coneixia i no
sé de quantes coses més. El meu cervell estava al
Mas de la Calderera.
“Ara, quan marxi, –diu, mentre m’abraça– vagi
en compte al sortir de l’ascensor, hi ha set graons
abans d’arribar al vestíbul”. La miro, admirant-la,
gairebé no sé que m’està dient. És tant cortès, la
seva educació per sobre dels bens materials i efímers, és innata.
Quedem citades per un altre dia. “Es clar que ens
tornarem a veure! –li dic– com bé és diu a la Missa:
és just i necessari”.

VIURE L’ENTORN

El Grup de Gent Gran amb el suport
de l’Obra Social de “la Caixa”
Butlletí 92

La persona que ha motivat i autoritzat aquest
escrit es diu Amàlia Gaudí. És neboda néta de l’arquitecte universal que identifica aquest barri i
conegut arreu. Exemple de modèstia i humilitat.
“Sentir-se estimada és gaudir de la major de les fortunes i encara més ser estimada per ser una mateixa i no per cognoms heretats”. Segur que en tot té
raó; acceptar la vida que et toca viure és la més
gran de les riqueses, sempre és just, però... Algú, en
una frase cinematogràfica ben cèlebre, va dir:
“Sempre ens quedarà Paris”, i jo afegiré:...i l’esperança de conèixer Riudoms... algun dia?
M. Lluïsa Longan
NOTA: La senyora Gaudí ha estat escollida per unanimitat pels membres de la Junta de la nostra
Associació i col·laboradors, VEÏNA D’HONOR ANY
2014 i en el decurs de la Festa d’Homenatge a la

Gent Gran que es durà a terme dins el marc de la
Festa Major, el dia 28 d’abril, i que organitza cada
any l’Entitat, li serà lliurat el reconeixement que
ho acredita.

Assemblea anual. Nova junta directiva
El passat 24 de març es va celebrar en el local de l’Associació de Veïnes i Veïns Sagrada Família l’assemblea anual, on després d’explicar les principals activitats desenvolupades, rendir comptes i aprovar la gestió i els pressupostos, es va escollir per unanimitat la nova junta directiva. De fet, es va presentar únicament una llista, els membres de la qual ja formaven part de la junta anterior. Únicament
hi hagut alguns canvis en els càrrecs. La composició de la junta actual és la següent:
■
■
■
■
■
■
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Marina Comellas Fernández com a Presidenta
M. Lluïsa Longan com a Vicepresidenta i Vocal de l’Àmbit del Servei a les Persones i la Cultura
Joan Itxaso com a Tresorer i Vocal de l’Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient
Margarita Mas com a Secretària
Xavier Pedrol com a Vocal de l’Àmbit de Comunicació
Eduard Tudela com a Vocal de l’Àmbit d’Organització
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PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
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Caminar, un compromís amb la salut
L’activitat física al llarg de la
vida és, segons l’Institut d’Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’eina més eficaç, que coneixem en aquests
moments, per a mantenir un
envelliment saludable, i evitar o
retardar el deteriorament funcional sobretot a nivell físic però,
també a nivell cognitiu i social.
Davant l’increment de l’esperança de vida, cal promoure activitats que garanteixin l’envelliment saludable per augmentar
l’esperança de vida lliure de discapacitat, promocionant la salut
de les persones grans per tal que
puguin viure amb autonomia i
aportant a la societat.
Sovint, però, topem amb
alguns inconvenients. Les barreres amb les que ens trobem freqüentment per dur a terme una
activitat física son la manca de
temps, motivació, suport so cial
i/o instal·lacions, el tipus de treball, els estils de vida i de lleure i
l’estat de salut.
Per tots aquests motius, l’any
2009, vàrem dissenyar i posar en
marxa el projecte: CAMINANT
FEM SALUT. RUTES DE SALUT
PEL BARRI SAGRADA FAMÍLIA.
CAMINANT FEM SALUT, és
una iniciativa de la Taula de
Salut, un espai de treball i coordinació, impulsat pel Pla de
Desenvolupament Comunitari
Sagrada Família.
En l’actualitat, participen activament en el disseny, organització i seguiment del projecte
Caminant fem salut. Rutes de
salut pel barri Sagrada Família les
següents entitats i serveis de la
Taula de Salut, que s’ha constituït
com a Comissió Rutes de Salut:
Agrupació Excursionista de
Catalunya, Fundació Claror, Cap
Roger de Flor, Cap Sagrada
Família & Centre Salut Mental
(CSM-Eixample).

Les caminades de salut es plantegen com a sessions d’introducció i formació en la pràctica de
l’exercici físic. Es tracta d’un conjunt de caminades que es realitzen en grup i guiades per un
monitor expert amb l’objectiu de
promoure la pràctica regular d’activitat física entre la població del
barri que pateix hipertensió, diabetis o dislipèmia i té hàbits de
vida sedentaris.
Des del seus inicis fins a l’actualitat, s’han fet 23 cicles i s’han
dissenyat 12 rutes diferents la
majoria de les quals recorren el
barri i els seus entorns. Els itineraris estan pensats per introduir
les persones participants en la
pràctica del caminar com a forma
natural de fer activitat física, tot

descobrint els indrets més emblemàtics del territori. Aquest redescobrir el barri, resulta un element
molt motivador per als/les participants, ja que a banda de practicar esport, redescobreixen el barri
i districte en el que viuen.
Aconseguir un millor benestar
implica un enfrontament als nostres hàbits sedentaris. Aixecar-se
del sofà és l’exercici. Sortir de casa
és el repte. Caminar és una de les
garanties de salut més senzilles
que tenim al nostre abast.
Per a més informació:
Pla de Desenvolupament
Comunitari Sagrada Família
c/Padilla, 208-210 baixos
Tel. 932 653 645
pcsagradafamilia@gmail.com

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

15

El projecte Canòpia Urbana,
presentat per la UTE de l’arquitecta catalana Ana Coello i
l’Agència TER de Paris, ha estat
la guanyadora del Concurs
Internacional del Parc de les
Glòries
La seva proposta ha estat escollida per unanimitat, entre els 10
finalistes que el jurat, presidit
per Jaime Lernier, arquitecte i
exalcalde de Curitibia (Brasil), va
seleccionar entre els 57 projectes
presentats. El pressupost del Parc
s’apropa als 30 milions d’euros.
La canòpia és el cobricel arbori (l’hàbitat que compren les
copes superior dels arbres d’un
bosc) i representa una aposta
ferma per reintroduir la natura a
la ciutat, per tal que les Glòries
sigui un espai per a les persones
i no per als cotxes com ha succeït fins ara.
El projecte planteja un parc
verd continu, sense trànsit privat en superfície, concentrant el
transport públic i les bicicletes a
sota del museu del disseny i preveu una futura connexió amb el
Trambaix.
Els eixos verds s’articulen a
l’entorn de la Diagonal i de la
Carretera de Ribes - El Clot se-

Obituari

guint el camí del Rec Comptal
que ha d’unir l’eix verd entre el
Parc de la Ciutadella i la Trinitat.
A la banda sud es situa l’intercanviador del transport públic,
metro, tramvia i busos, en un
entorn de vegetació. Al nord, la
vegetació es va obrint, definit un
àgora verda extensa, per desenvolupar tot tipus d’activitats que
estaran emmarcades per un gran
balcó urbà, entre el Camí del rec
Comtal i el carrer Consell de
Cent, límit de la part nord del
Parc.
La Diagonal travessa el Parc i
es transforma en un passeig,
envoltat de vegetació, per a vianants i bicicletes, creuant-se
amb la Meridiana verda en el
bell mig del Parc.
A l’est i l’oest, s’ubiquen els
equipaments i els habitatges
pactats en el Compromís per
Glòries a l’any 2007. El projecte
Canòpia Urbana te a més la virtut de ser l’únic que recull tots
els equipaments previstos en el
Compromís.
Les Associacions de veïns de
l’entorn valorem molt positivament la decisió del jurat i considerem que suposa un pas important, per tirar endavant la fase

decisiva del projecte: la construcció del túnel i dels equipaments, com a pas previ, per a la
construcció definitiva del Parc.
L’inici dels túnels es previst al
primer trimestre de 2015 i la
seva finalització a l’any 2018.

Aprovada la licitació
de l’escola dels Encants
Pocs dies desprès de fer-se
públic el resultat del concurs
internacional, l’Ajuntament de
Barcelona va anunciar la licitació de les obres per a la construcció de la nova escola dels
Encants, actualment en barracons, a la cruïlla de Consell de
Cent amb Cartagena.
L’inici de les obres es previst
per a l’estiu d’enguany i la seva
finalització a la tardor de l’any
2015. Una decisió molt esperada
i desitjada per la Comunitat
Educativa i pel barri.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

La Sra. Carme Agustí Badia, vídua del Sr. Josep Maria Ainaud de Lasarte, va
morir el passat dia 8 de març. Físicament ha deixat d’estar entre nosaltres, en el
record hi serà sempre. Feliç esposa del Sr. Ainaud, sempre al seu costat, estimant-se. La Carme sempre lluïa afabilitat i un somriure en el seu rostre i la mirada plena de simpatia tant si era amb un interlocutor, com amb el veí que trobava passejant amb en Josep Maria. La Carme ha mort envoltada del carinyo
dels seus familiars i amics.
Se’n va anar sabent que ben aviat la Biblioteca Sagrada Família portaria el
nom del seu marit. Ara de nou amb ell, en un món que tot és possible gaudiran
del fet quan aquest arribi, i el més important, rauran junts per sempre, escoltant la cançó de bressol que tant els agradava. Així sia.
Associació de Veïns Sagrada Família
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Ja tenim guanyador del concurs del Parc de les Glòries!
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Els carrers del nostre barri (VII)
Al nostre darrer escrit hem presentat l’avinguda Gaudí com un
espai harmoniós i tranquil, apte
per passejar-hi a l’ombra dels
til·lers a l’hora del sol i a la mitja
claror del crepuscle, reforçada per
la il·luminació dels imposants
fanals, obra de Pere Falqués. Però,
a més, té una característica que la
fa única, ja que serveix per unir
dues de les obres més importants
de l’arquitectura modernista
catalana. En un cap la basílica de
la Sagrada Família, l’obra cabdal
d’Antoni Gaudí i a l’altre l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
l’obra magna de Lluís Domènech
i Montaner, Patrimoni de la Humanitat.
D’una part, l’Església, l’obra
monumental que ha esdevingut
la icona principal de la ciutat que
visiten milions de turistes d’arreu
del món, així com desenes d’estudiosos d’un art singular. De l’altra part, el conjunt arquitectònic
de l’Hospital, que ha deixat de
ser-ho i avui acull en els seus
pavellons entitats de renom universal. El nou hospital de construcció recent continua l’obra
benèfica iniciada fa més cinc
segles.
Al llarg dels articles publicats,
hem pogut comprovar que els
noms dels carrers del nostre barri,
es refereixen a països i institucions que conformen l’època més
esplendorosa de la nostra història. El pas següent que podeu fer,
és interessar-vos per conèixer què
hi ha darrere de cada nom. Si us
fixeu en el carrer de Nàpols,
sabreu que no es refereix només a
la ciutat sinó a un regne que
comprenia tot el sud d’Itàlia i formava part de la Confederació
catalano-aragonesa, fins l’extrem
que el rei i compte de Barcelona,
Alfons IV, el Magnànim hi establí
la seva cort.

Si us pregunteu per què figura
en el nomenclàtor dels carrers de
Barcelona l’illa de Sardenya, és
perquè fou conquerida pel rei
català Pere III, raó per la qual, a la
ciutat de l’Alguer encara ara, al
cap de set segles es parla català.
Per recordar la Catalunya Nord,
tenim els carrers de la Provença i
del Rosselló, que ens donen idea
de quins eren els confins del
regne.
I per recordar que la nostra
gent ha estat un poble coratjós,
emprenedor i creador de riquesa
tenim el carrer de la Marina,
dedicat a la marina catalana que
creà el primer Consolat de Mar i

va permetre establir tractes comercials amb el diversos pobles
de la mar Mediterrània i el carrer
de la Industria que manufacturava els articles que les naus transportaven arreu i les Taules de
Canvi negociaven.
Aquest és el darrer article de la
sèrie i seria bo que haguessin servit per adonar-vos que el nostre
barri, fins i tot, guarda en els seus
carrers una bona part del llegat
històric.
Antoni Navarro Monteys

COL·LABORACIONS I OPINIONS
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Gràcies a totes aquelles dones
treballadores d’una fabrica que
van morir defensant uns drets
que no els reconeixien l’any
1911.
Gràcies a totes aquelles dones
que defensen un sou igual i uns
drets laborals no masclistes.
Gràcies a totes aquelles dones
que lluiten contra la violència de
gènere.
Gràcies a totes aquelles dones
“il·luminades” que defensen la
paritat, més enllà de fer servir el
masculí juntament amb el femení. Exemple: home / dona, Sr. /
Sra....
Gràcies a totes aquelles dones
que han aconseguit ser empresàries i conferenciants i responsables de congressos i polítiques.
Gràcies per aconseguir que la
dona no hagi de signar les seves
obres literàries amb nom d’home.
Gràcies per aconseguir que les
dones puguin ser mestresses dels
seus diners.
Gràcies per haver iniciat un
camí capaç de conciliar la vida
laboral i familiar.

Avui és un dia per reflexionar,
però, cal afegir:
Cal no defallir i lluitar perquè
en un esdevenidor proper la dona
sigui també valorada per aquella
tasca que no te preu; aquella
tasca que la dona només ha dut a
terme per l’instint innat de ser
mare, filla, germana. Aquella
voluntat innata que la impulsa a
l’ajut en qualsevol terreny –moral
i físic– que lluita contra tot per
una causa digna i encara que
sigui sense recursos. Cal lluitar
perquè tot això algun dia sigui
reconegut com es mereix.
Per últim, gràcies també a tots
aquells homes, exemple a valorar, que ajuden a que la igualtat
existeixi, que ajuden a la dona en
la seva lluita diària per créixer als
llocs de feina i també a tots
aquells que no tenen massa
escrúpols en ajudar a canviar bolquers o explicar contes als fills
perquè s’adormin.
Queda molt per fer, però molt
s’ha aconseguit. La veritable paritat no està només en la gramàtica... demostrat està... fa temps,

molt de temps que per moda o
comoditat les dones també ens
vestim pels peus, o no?
M. Lluïsa Longan

Activitats setmanals de l’Associació
Dilluns
Matí

Dimarts

Grup Gent Gran
Gimnàstica Dolça

Tarda

Dimecres

Dijous

Divendres

Grup Gent Gran
Gimnàstica Dolça
Repàs
Gent Gran
Patchwork

Vespre

Manualitats

Tall i confecció

Curs Castellà bàsic

Activitats mensuals de l’Associació
Activitat

Dia de la setmana

Periodicitat

Xerrades sociosanitaries

Dimecres

Una o dues al mes
(depenent de la disponibilitat dels metges)

Tertúlies (grup Gent Gran) (reservat als socis)

Dissabte

Últim dissabte de cada mes
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Reflexions en el dia de la dona treballadora.
8 de març de 2014
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UN ALTRE MÓN
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Qui incompleix la llei?
Segons dades del Institut Nacional d’Estadística
(2011), hi ha en el territori espanyol uns 3,4 milions
d’habitatges buits, dels quals un nombre considerable (entre 800.000 i un milió) pertanyen a entitats
financeres o grans promotors. Una bona part son el
resultat de desnonaments, això és, de drames
humans: persones que s’han quedat sense ingressos
i que es troben, de sobte, sense sostre i endeutats.
Sovint, aquests pisos desocupats es deterioren amb
el pas del temps per la manca d’ús. Les entitats
financeres en molts d’aquests casos se’n desentén i
ni tan sols paguen les despeses de la comunitat. El
Col·legi Professional d’Administradors de Finques
ha publicat que el deute de 2012 de les entitats
financeres per aquest concepte pujava a uns 250
milions d’euros.

Front a aquesta escandalosa situació, sorgeixen
una sèrie d’interrogants: en què ha quedat la funció
social de la propietat establerta en la constitució? No
està prohibit l’ús especulatiu i anti-social de la propietat privada? No està sancionat en el Codi Penal
“qui destrueixi, inutilitzi o causi dany a una cosa
pròpia d’utilitat social”? Una vegada més, es comprova que hi ha una legalitat pels amics i una altra
per la resta de mortals. Front aquesta situació, sortosament, alguns ajuntaments han començat a reaccionar, atrevint-se a posar algunes multes als bancs.
En tot cas, però, tan sols la pressió social de la ciutadania mobilitzada pot acabar amb aquesta injusta
realitat.
Xavier Pedrol

RACÓ DE POESIA

Joan Vinyoli
El guany
(De Vent d’Aram)

Mai no et rendeixis.
Gira’t del costat
on abans veies el penell
que et feia creure en l’últim crit
del gall dels boscos.
Entra
mar negre endins i baixa al fons.
Quan pugis, coraller, i t’hagis tret
el feixuc escafandre,
t’hauràs guanyat una mar llisa
i el vol del gavià.

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