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El barri
es mobilitza

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

EDITORIAL
La manifestació del passat 17 de setembre va tenir la virtut d’expressar al carrer el
descontent que viu el barri, resultat de la inacció i l’autocomplaença d’un Districte de
l’Eixample que és incapaç de solucionar els problemes que amb el pas del temps comencen
a ser insuportables per a molts del veïns i veïnes.
El turisme massiu creix any rere any sense que ningú s’aturi a pensar que ens hem
passat sobradament de la capacitat que els entorns del Temple tenen per acollir turistes.
Per contra, els efectes d’aquest model de turisme cada cop son més greus: s’han multiplicat
els pisos turístics dins de les comunitats, les cues al Temple envaeixen les voreres dels
voltants, no es fan els equipaments acordats fa 15 anys i, a sobre, al cinema Niça, en lloc
d’un equipament cultural volen posar un Mercadona, tot desconsiderant com afectarà al
Mercat Municipal i sense tenir en compte el fet de que en el barri ja han hagut de tancar
700 botigues en el curt espai d’uns anys.
Podríem seguir amb el llistat de greuges que anireu descobrint al llarg d’aquest butlletí.
Com veureu el barri està emprenyat, reclama solucions i ofereix alternatives. Però, per què
no es duen a terme? L’Ajuntament-Districte encara no han respost. Potser és per
incapacitat o tal vegada per raons més inconfessables: perquè defensen els interessos
particulars d’uns pocs, en contra del interès general del barri.
En tot cas, la manifestació també va permetre, atès l’important ressò mediàtic que va
tenir, posar al nostre barri sobre el mapa dels grans problemes a resoldre en la ciutat.
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El barri es mobilitza
La manifestació del 17 de setembre va marcar un
punt d’inflexió en les mobilitzacions del nostre
barri. Representa el cansament del barri front a l’acumulació de problemes i la manca de resposta
satisfactòria per part de l’administració.

Assemblea d’octubre
al barri
L’1 d’octubre es va omplir de gom a gom el local
de l’Associació de veïns i veïnes arrel la convocatòria d’una assemblea per tal de valorar la manifestació del dia 17 i debatre el camí a seguir en els propers mesos.
Desprès d’un debat intens sobre les diferents
manifestacions que el turisme massiu ha pres en el
barri, es van prendre els acords següents:
• Interposar procediment contenciós-administratiu contra la decisió de l’Ajuntament de
Barcelona d’aprovar el PMU del cinema Niça, per
ser contrari a la legalitat urbanística i de mobilitat.
• Donar suport junt amb els veïns i veïnes de les
comunitats de l’entorn a la concentració prevista
pel dia 6 d’octubre a la cruïlla dels carrers AragóLepant, exigint la paralització de l’aparcament
d’autocars turístics, a una part del solar de la
Plaça de la Hispanitat, qualificat actualment com
a zona verda.
• Convocar al veïnatge del barri perquè el dia 15
d’octubre assisteixi al Plenari Extraordinari del
Districte de l’Eixample, que tractarà, com a únic
punt de l’ordre del dia, sobre les problemàtiques
del barri Sagrada Família.
• Fer una acció de denuncia contra el projecte del
Mercadona al cinema Niça, el dia 18 d’octubre.
• Convocar una assemblea del barri el primer
dilluns de cada mes, fins al mes de maig de 2015,
per anar seguint l’evolució de tota la problemàtica i acordar les mobilitzacions del mes següent.

Concentració veïnal
contra l’aparcament de
zona verda
El 6 d’octubre de 2014 els veïns i veïnes de les
comunitats de l’entorn d’Aragó-Lepant, el recordaran com el dia que varen sortir al carrer per paralitzar l’intent de l’Ajuntament de Barcelona de fer

un aparcament d’autocars turístics, a l’espai que va
ser ocupat per una concessionària de cotxes, a la
cruïlla d’aquests carrers amb la Plaça de la
Hispanitat i que ara es propietat de l’Ajuntament.
S’ha de recordar que la Plaça de la Hispanitat va
ser una conquesta veïnal dels anys 70, en un indret
especialment conflictiu per la densitat de trànsit
existent, amb uns dels nivells més alts de contaminació ambiental i acústica de la ciutat.
De l’intent de construir aquest aparcament, els
veïns es van assabentar el dia 17 de setembre, arran
d’unes declaracions del Regidor del Districte de
l’Eixample, amb motiu de la manifestació convocada per aquest dia per l’Associació i la Plataforma
veïnal Salvem el Niça.
Als pocs dies, els veïns de l’entorn es mobilitzen
demanant el suport de l’Associació de Veïns
Sagrada Família, per esbrinar en quins termes s’havia donat aquest ordre i si la construcció d’un aparcament en zona verda requereix d’algun tipus de
tramitació administrativa. Efectivament, cal com a
mínim l’elaboració d’un projecte d’urbanització
amb el període d’informació pública corresponent
que permeti la presentació d’al·legacions.
Davant del silenci de l’administració als dos
requeriments anteriors i coincidint amb la finalització de l’enderroc de la finca expropiada, es va
decidir fer una concentració dels veïns de l’entorn
amb el suport de veïns del barri per al dia 6 d’octubre a les 19 hores.
Posteriorment l’Ajuntament va informar a
l’Associació de veïns i veïnes Sagrada Família que.
de moment, no hi ha cap projecte en el solar enderrocat i que, en tot cas, abans de prendre una decisió sobre el seu ús es parlarà amb les comunitats de
l’entorn.

Crònica del plenari en
el districte de l’Eixample
A les sis de la tarda d’un 15 d’octubre de 2014,
un nombrós grup de veïns i veïnes del Barri
Sagrada Família es troben a la porta de l’associació,
al carrer València 415.
Han quedat per anar junts al Plenari extraordinari del districte de l’Eixample que s’ha convocat
per analitzar i solucionar les problemàtiques del
nostre barri. Des de la manifestació del 15 de
setembre s’ha fet palès la mala maror que existeix
entre el veïnatge, motivada fonamentalment pel
model de turisme massiu que impera arreu de la

ciutat i per la passivitat o connivència de l’administració.
Dues generacions animen el grup, que camina
compacte cap al carrer Aragó. Veïns i veïnes de les
comunitats de Sardenya i Marina, de Lepant-Aragó,
del Mercat Municipal, dels Encants Nous de 2 de
Maig, petits comerciants, pares i mestres d’escoles
publiques i joves, que per primer cop assisteixen a
la seu institucional més propera, teòricament, al
veïnatge.
A les 18’30 h., moment d’inici del plenari, d’altres veïns vinguts directament des de la feina, els
esperen. Els consellers dels diferents grups municipals van omplint les seves places de forma rutinària i quan la sala és plena de gom a gom, el president obre la sessió.
Els grups municipals d’ERC, ICV-EUiA i PSC, presenten una proposta d’acord al plenari, inspirada
en el manifest de les entitats veïnals, que el govern
de CiU i el Grup Popular l’han volgut aigualir, en
un document de bones intencions.
Les entitats veïnals han anat preparades, conscients de la seva responsabilitat, i desgranen, amb
claredat i fermesa, la situació d’un barri que lluita
contra les injustícies i en defensa de la seva identitat, que es veu en perill per la invasió descontrolada de riuades de turistes que, diàriament,
visiten el Temple. El negoci del turisme massiu,
amb visites exprés i en ramats de 50 persones, no
disposa de les infraestructures adequades i només
beneficia a una minoria mentre deixa totes les
deixalles sobre el veïnatge del barri.
Així comença la primera intervenció d’en Joan
Itxaso, el veterà membre de l’AVV, que denuncia a
més l’incompliment per part de l’Ajuntament-

Districte de les seves pròpies normes, fins arribar al
llindar de la prevaricació. Posa com a exemples la
pizzeria de Provença amb el carrer Dos de Maig i la
botiga de souvenirs del Barça. A continuació desgrana una cronologia de fets que descriuen l’evolució de les problemàtiques durant els 7 últims anys.
En Xavier Monge, portaveu de la Plataforma
Recuperem el Niça, planteja la necessitat de posar
a debat públic i a negociació el conjunt de problemàtiques del barri, a partir d’una reducció del
nombre de visitants. Reclama la constitució d’una
taula de negociació, amb participació veïnal i de
l’Ajuntament de Barcelona, per abordar els efectes
del turisme, la mobilitat, l’ús de l’espai públic, els
entorns de la Basílica, els equipaments, els usos i
les activitats…
Aquesta Taula ha de ser l’espai en que es defineixen els objectius a llarg termini pel barri i les mesures necessàries per assolir-los, així com les mesures
provisionals o de transició idònies per tal de minimitzar les problemàtiques existents reclamades reiteradament pel veïnatge del barri.
La Marta Fradera, una dona amb empenta i
serenor, representant dels concessionaris del mercat municipal Sagrada família, pregunta al Regidor
del Districte: “què pensa fer l’Ajuntament amb el
model de Mercats Municipals que ha estat una
referencia en el model de comerç alimentari de la
ciutat i que, fins i tot, es ven a l’exterior com a un
model a implantar arreu? Què pensen fer si no
paren d’instal·lar supermercats que, cada cop més,
no fan més que crear barreres al seu entorn?
L’Enric Miret, representant de les comunitats
de veïns i Veïnes dels carrers Marina i Sardenya,
denuncia el poc interès del Districte en les conver-
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ses amb l’Ajuntament per a la futura reordenació i
la conseqüent modificació del Pla General
Metropolità.
D’altra banda pregunta al Regidor, sobre què
pensa fer amb el trànsit dels Turistes que inunden
Marina i Sardenya, impedint literalment sortir de
casa als veïns amb mobilitat reduïda? Els guies
turístics han de parar al mig dels carrers farcits de
terrasses i botigues de souvenirs?
La representant de les comunitats de veïns i veïnes de Lepant-Aragó exposa enèrgicament el punt
negre de contaminació acústica i atmosfèrica d’aquest indret de la ciutat on viuen. A més d’estar en
un dels punts amb mes trànsit motoritzat de la ciutat hem de patir als autocars turístics amb els
motors encesos i aparcats il·legalment, sense que la
Guardia Urbana faci res per a impedir-ho.
Els veïns no volem cap aparcament en superfície,
perquè els autocars turístics aparquin a la zona
verda de la plaça de la Hispanitat. No volem mes
contaminació, volem un espai verd i veïnal.
A continuació s’obre el torn d’intervencions de
les persones que directament han registrat la seva
petició de paraula. Son veïnes i veïns del barri que
des de fa temps es queixen que l’Ajuntament no fa
cas a les seves peticions.
Una mare d’escola, implicada en el programa del
Camí Escolar, denuncia que, amb el canvi de ruta
dels busos turístics, cinc escoles del barri han de
patir els sorolls que provoquen les arrancades dels
motors, quan paren al seu costat i encara no entén
com no s’han variat les rutes, desprès de les últimes
converses, abans de les vacances.
Un altra mare d’escola denuncia que la recollida
de contenidors a la seva escola es fa en horaris
inapropiats pels sorolls que generen.

Una veïna de Mallorca-Sardenya exposa que des
de fa anys s’aixeca amb els sorolls de les obres del
Temple. Les denuncies comprenen un període dilatat, des de l’època de l’Imma Mallol com a regidora fins ara. La seva percepció és que la Junta del
Temple fa el que li ve en gana davant de la passivitat del Districte.
Un veí de la plaça Sagrada Família denuncia la
passivitat de la Guardia urbana davant del fenomen de les bicicletes que circulen per les voreres.
En el carrer Sicília és un perill sortir de casa com a
conseqüència d’aquesta pràctica.
Desprès de les intervencions dels veïns toca el
torn dels grups polítics. Son intervencions, en
general, amb molta xerrameca però poca concreció, destacant, per la seva vesant negativa, les
següents:
La picabaralla entre els portantveus dels grups
d’ERC i PSC, arran del posicionament diferent de
cada grup, amb el cinema Niça.
La barra de la portaveu del grup Popular que,
desprès de lloar i fer la pilota als veïns, i posar a
parir a l’equip de govern per no resoldre els problemes, va votar junt amb el govern, facilitant així
que la proposta d’acord, sobre les mesures urgents,
fos rebutjada.
La prepotència de la portaveu del grup de CiU
que, amb la seva intervenció va venir a dir que els
problemes no eren per tant i que, en tot cas, s’havien pres mesures per solucionar-los.
El regidor del Districte va intervenir al final del
plenari per desmentir algunes de les afirmacions
dels veïns i concloure amb les següents compromisos: 1) Analitzar algunes de les mesures proposades
per estudiar una resposta en les properes setmanes;
2) Fer una crida al Temple per que incrementi el
seu compromís; 3) Formar una comissió de diàleg
amb les entitats veïnals.
A la sortida del plenari, vora les nou del vespre,
la sensació entre els veïns era agredolça. Agria per
que els grups polítics no van estar a l’alçada de les
circumstàncies, especialment els que varen vetar la
proposició, i dolça, perquè els veïns i veïnes del
barri vàrem donar una lliçó de saber estar i del que
es la democràcia participativa, amb propostes tan
raonables que acabaran per imposar-se pel seu
propi pes.

Sol·licitud als veïns-veïnes i/o socis-es
Necessitem voluntaris per tasques d’atenció general!
• Interessats passeu per carrer València, 415 baixos i demaneu per Maria Lluïsa Longan.

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 i demaneu per Margarita Mas.
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Intervenció de Joan Itxaso, representant
de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Barcelona no te la capacitat ni les infraestructures, per absorbir el nombre de turistes que
cada any ens visiten. Els veïns i veïnes de
Sagrada Família, pensem fermament que s’ha de
treballar i planificar amb escenaris d’un 20%
menys de turistes.
L’associació de veïns s’ha posat al davant de les
protestes veïnals del barri, en contra d’una situació que considerem totalment injusta, i amb un
abús continuat de poder per part del govern del
Districte, per tal d’afavorir als poderosos i ficar
tota la brutícia del turisme massiu sobre el veïnatge del barri.
Vostès creien que traslladant els autocars de
Marina i Sardenya a la zona de Diagonal, el problema estava resolt i des de un bon principi, ja
els hi vàrem dir que això era insuficient i que
eren necessàries altres mesures, per part del
Districte i també per part del Temple, que fa i
desfà com l’hi dona la gana i, a sobre, no paga ni
un euro a les arques municipals, quan ingressen
al voltant de 50 milions d’euros l’any.
Però, es que, a mes a mes, vostès incompleixen
les seves pròpies normatives i els casos mes flagrants els tenim a les botigues de souvenirs i al
canvi de ruta dels busos turístics. Es a dir, en les
poques mesures preses que poden afavorir una
convivència entre el veïnatge i el turisme, vostès
fan cas omís de les seves pròpies normes i, per
activa o per passiva, actuen en connivència amb
els que no acompleixen fins arribar, en alguns
casos al llindar de la prevaricació. Esmento dos
casos, la Pizzeria de Provença-2 de Maig i la botiga del Barça.
Una situació similar trobem quan parlem d’equipaments, millora del comerç o millora de
l’espai públic. No només continuen incomplint
els acords de Myrurgia, 15 anys desprès,estan
posant en perill tres icones del barri: El Mercat
municipal, el cinema Niça i el comerç de proximitat.
Cometen un greu error en menysprear al barri
i a les seves entitats. La seva manca de sensibilitat envers les problemàtiques del barri esta contribuint a que les lluites dels veïns i veïnes pel
seus drets i la seva dignitat, s’escampi arreu del
barri, posant en alerta a les comunitats que treballant per construir un barri digne, viu i per
viure. Vostès son el obstacle no pas la solució.
En aquest plenari escoltaran una mostra representativa del que s’està couen al barri. Prenguin

bona nota i estiguin tots a l’alçada de les circumstàncies, encara son els nostres representants.
Per tal d’emmarcar la situació, hem fet una
breu cronologia que creiem ens ajudarà a tots a
situar-nos.

Cronologia de fets del barri
de la Sagrada Família
2007-2008
Diagnosi del barri, que descriu les necessitats
bàsiques d’equipaments, mobilitat i espai
públic.
Procés participatiu sobre mobilitat i espai
públic, amb recomanacions i propostes. A dia
d’avui la majoria no han estat ateses.

2010-2011
Tancament de l’Hotel Hesperia Barri de la
Sagrada Família, per infringir la legalitat urbanística.
Manifest de l’AAVV Sagrada Família sobre una
solució integral a les problemàtiques del barri. Es
presenta al conjunt de les forces polítiques
municipals del Districte, davant de les properes
eleccions municipals. Totes manifesten estar d’acord amb mes del 80% del text.
Primera concentració contra el turisme massiu
al carrer Marina
Visita del Papa, amb gran repercussió mediàtica internacional que va propiciar un increment
substancial de visites, així com una notable
pujada de preus de les entrades a la Basílica. Les
dues coses a la vegada.

2011-2012
El president de l’associació de veïns i veïnes
del barri, en la seva salutació al nou Regidor del
Districte, fa un resum de les problemàtiques i
reivindicacions pendents, entre les quals està el
cinema Niça
Trasllat dels autocars turístics a la zona de
Diagonal. L’Associació aplaudeix la mesura però
la troba insuficient. A més dels xamfrans demana també l’ampliació de les voreres i altres mesures per posar-hi ordre. Les propostes no son ateses.
Trasllat dels busos turístics regulars al carrer
Sicília, amb l’oposició de l’Associació i dels veïns
de l’entorn.

Presentació del document sobre la mobilitat a
l’entorn del Temple, elaborat per l’Associació de
veïns i la Plataforma pel Transport Públic (PTP).
Amb un seguit de propostes i recomanacions a
mig i a curt i mig termini, tampoc han estat ateses.
Primeres denúncies sobre pisos turístics. El
butlletí de l’Associació publica un reportatge
complert sobre el tema.

2012-2013
Canvi de ruta dels busos turístics trencant la
zona d’exclusió anunciada al 2011. Malgrat les
reiterades denúncies de l’Associació i la resolució
del plenari del Districte de maig de 2014, el problema continua sense solución.
Denúncies de 7 botigues de records i souvenirs
als carrers de Marina i Sardenya, dins de l’àmbit
de la zona de moratòria, en que están prohibides. La primera denúncia es va fer a l’agost de
2013. S’han obert expedients peró no hem vist
cap canvi i si noves apertures.
L’Associació fa públic el seu balanç de la temporada turística 2012/2013, denunciant un clara
reculada de l’Ajuntament-Districte envers les
mesures per harmonitzar el turisme amb la vida
quotidiana, davant una creixent massificació
que sembla il·limitada.

2013-2014
A finals de desembre de 2013, la comissió
d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament acorda realitzar,
conjuntament amb el Temple, les gestions
necessàries davant de la Companyia d’Aigües de
Barcelona, per adquirir el solar del carrer
Mallorca, entre Lepant i Marina, com a reserva
pels reallotjaments que es puguin derivar de la
futura ordenació del Temple. S’ha de dir que
aquest solar té una qualificació urbanística de
17/7, la qual cosa significa que aquest sostre d’equipament s’ha de traslladar, obligatòriament, a
un altre solar del barri Com, per exemple, el
solar del cinema Niça
Denúncia: Nova botiga de souvenirs a la plaça
Sagrada Família, dins de la zona de moratòria.
Es crea la comissió de seguiment i la comissió
de treball sobre la futura ordenació dels entorns
del Temple de la Sagrada Família, amb la participació dels afectats, de l’Associació i dels grups
polítics municipals. La Junta del Temple declina
participar-hi, amb la qual cosa les converses es
difícil que puguin fructificar.
L’Associació presenta, junt amb dues associacions de comerciants, les al·legacions a l’aprovació inicial del PMU, promogut per CEL URBÂ SL
i MERCADONA, amb el suport municipal.

Nosaltres entenem que el pla aprovat es contrari a les normes urbanístiques i de mobilitat.
Plenari del Districte del 5 de maig de 2014,
aprovant que el govern del Districte i
l’Associació trobin una alternativa al recorregut
dels busos turístics. Només una trobada a finals
de maig. L’Associació planteja l’alternativa de
Padilla. Encara no hem rebut resposta.
El 10 de juliol de 2014 concentració veïnal enfront del cinema Niça, convocat per la
Plataforma veïnal Recuperem el Niça.
El 22 de juliol de 2014 i desprès de la vista i
l’anàlisi de l’expedient, l’Associació alerta al
Districte sobre la implantació d’una botiga de
souvenirs camuflada, al número 406 del carrer
Mallorca. Es una botiga del Barça disfressada
d’espai museístic. Tot i així la llei limita la superfície de vendes en aquests tipus d’establiments a
un màxim del 5% del total de la superfície construïda. La pròpia lletrada del Districte fa aquest
mateix advertiment, segons consta a l’expedient. Com era d’esperar, la Botiga del Barça
entra en funcionament a la tornada de les
vacances, amb el vist i plau del Districte.
El 25 de juliol de 2014 el plenari de
l’Ajuntament aprova el PMU del cinema Niça,
amb el suport dels grups municipals d’ERC, PPC
i CiU, rebutjant totes les al·legacions presentades per les Entitats veïnals, PSC, ICV-EUiA i
Caprabo.

Últims fets
L’associació de veïns i veïnes i la Plataforma
Recuperem el Niça decideixen instar el contenciós administratiu contra l’aprovació per
l’Ajuntament del PMU del cinema Niça.
El 17 de setembre es fa la manifestació per
recuperar el barri del turisme massiu.
L’1 d’octubre es fa l’assemblea del barri exigint
solucions i acordant un calendari d’assemblees i
d’accions fins a la primavera.
El 6 d’octubre el veïnatge de Lepant-Aragó es
manifesta en contra del projecte de fer un aparcament d’autocars turístics a la zona verda de la
Plaça de la Hispanitat, anunciat per sorpresa pel
regidor del Districte de l’Eixample.
Per si tot això fora poc, una plaga de pugó té en
alerta a les comunitats de veïns de Cartagena
Independència. Ja fa dos estius que pateixen aquesta situació i la resposta de l’administració es anar
donant llargues. Sembla que l’origen té que veure
a que fa mes de dos anys que els arbres plataners
no es poden.
Barcelona 1 d’octubre de 2014
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
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Set mesures urgents
De les propostes presentades per les entitats veïnals, en el plenari del 15 d’octubre n’hi ha 7
que son factibles d’executar de forma immediata si existís voluntat política per part
de l’Ajuntament-Districte de l’Eixample. Son les següents:

1. Peatonalització de Marina i Sardenya
• Ampliant les voreres entre Diagonal i el
Temple, sense més terrasses ni botigues de
souvenirs i tancant les obertes en frau de llei.
• Prohibint la circulació de vehicles de motor
entre Aragó i Provença, excepte transport
públic, emergències i residents.
• Control i vigilància d’agents a tota la zona i
radars de control.
2. Fora pisos turístics de les comunitats
• Abolició d’aquesta figura legal dins de les
comunitats de veïns, si així ho decideix la
majoria. Simplificació dels tràmits
burocràtics.
• Destinar els pisos al lloguer social.
• Es pot contemplar la figura de
bed&breaskfast si es regula adequadament.
3. Tancament de botigues de souvenirs
il·egals
Al barri existeix una normativa que prohibeix
l’apertura de noves botigues de records i
souvenirs. Malgrat la prohibició, des de l’any
2012, s’han anant obrin noves botigues que
han estat denunciades al Districte. L’actuació
del Districte ha estat de connivència total amb
els infractors i l’exemple mes recent ha estat
la botiga del Barça, al carrer Mallorca 406.
Exigim el tancament immediat de totes les
botigues que no acompleixen la normativa.

4. Stop a les cues del temple
Les cues de visitants per entrar al Temple
col·lapsen, des de fa anys, les voreres dels
carrers Provença, Sardenya i Marina, fent
impossible la mobilitat dels vianants. Els
gestors del Temple han demostrat la seva
total inoperància en aquesta qüestió quan en
d’altres indrets monumentals la tenen
perfectament resolta. La manca de diligència
de l’Ajuntament es l’única explicació a que
aquesta qüestió no estigui resolta.
Exigim que les cues per accedir al temple
es facin dins del seu recinte. Mentre no ho
faci, ha de pagar la taxa d’ocupació de la via
pública, com ho fan, per exemple, les
terrasses dels establiments de restauració.

5. Stop a l’aparcament a la plaça
de l’Hispanitat
A mitjans de setembre d’enguany el Regidor
del Districte de l’Eixample va anunciar que en
una part de la Plaça de la Hispanitat, a
Lepant-Aragó, es faria un aparcament per a
13 autocars de turistes. La ràpida reacció dels
veïns i veïnes de l’entorn va impedir-ho.
L’exigència és el rebuig a l’aparcament a la
zona verda i l’habilitació d’un espai veïnal a
l’espai enderrocat.

6. Fora busos turístics del carrer Marina
A la principis del 2012 l’Ajuntament estableix
la zona de prohibició de la circulació para els
autocars i els busos turístics, al voltant del
Temple. Un any desprès, els busos turístics
trenquen la zona d’exclusió per tal que els
turistes puguin fer la foto sense baixar del
bus, establint unes noves rutes que afecten
negativament a cinc escoles del barri. Per ferho, l’Ajuntament dicta un decret “clandestí”
per amagar les seves vergonyes. Davant de
les reiterades denuncies de l’AVV,
l’Ajuntament, fent malabarismes a la corda
fluixa, i es veu obligat a dictar 3 decrets per
tal d’anular el primer.
Exigim un carrer Marina lliure dels busos
turístics i que, la parada de Sardenya, es
reubiqui quan s’executi la peatonalització
dels entorns.
7. Aturar el Mercadona del Niza
El cinema Niça és una peça fonamental per a
resoldre el dèficit d’equipaments al barri. Això
el Districte ho sap fa anys. Tot i així,a l’any
2013, pacten amb Mercadona una operació
urbanística per tal d’ocupar els baixos del
carrer Provença, amb un supermercat de 1500
m², que el barri no necessita. Una operació de
més que dubtosa legalitat urbanística i de
mobilitat, clarament favorable als interessos
de la cadena d’aliments, i perjudicial per al
Mercat Municipal i per al petit comerç del
barri, amb 700 botigues tancades.
El cinema Niça ha de formar part de la
futura reordenació urbanística dels entorns
del Temple, com a equipament per al barri.

Assemblea veïnal
del mes de novembre
El dia 3 de novembre va tenir lloc la segona
assemblea del barri. Es va valorar positivament les
actuacions d’Aragó-Lepant, que va finalitzar amb
el tall durant ¼ d’hora del trànsit del carrer Lepant
i el compromís de l’Ajuntament de paralitzar l’aparcament d’autocars turístics; així com la resposta
dels veïns al plenari extraordinari del Districte tot i
que els grups polítics municipals, especialment
CiU i el PPC, no van estar a l’alçada de les circumstàncies.
Es valora negativament l’acció del dia 18 que per
errors de planificació va ser suspesa.
Pel que fa a les accions a portar a terme durant
les properes setmanes s’acorda:

• Convocar una roda de premsa davant del cinema
Niça un cop s’hagi presentat el contenciós administratiu per donar a conèixer la complicitat
entre l’Ajuntament i Mercadona, en contra de
l’interès general del Barri. Donar la màxima difusió a l’acció a través dels mitjans i de l’edició de
cartells i suports escrits així com la col·locació de
llençols a les balconades
• Convocar una manifestació, pels carrers cèntrics
del barri, sota els lemes: STOP AL TURÍSME MASSIU I VOLEM UN BARRI PER VIURE-HI.
• Convocar un acte festiu reivindicatiu a la Plaça
de la Hispanitat, per reivindicar, d’acord amb les
comunitats de veïns de l’entorn de Aragó-Lepant,
la creació d’una zona lúdica i recreativa en el lloc
que s’havia previst pels autocars turístics.
• Es convoca la següent assemblea del barri per l’1
de desembre, primer dilluns d’aquest mes.

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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Sembla que les úniques bones
noticies per al barri provenen
del futur Parc de les Glòries. A la
construcció de l’Escola dels
Encants cal afegir, toquem fusta,
l’aprovació executiva dels túnels
soterrats per la Gran Via, que
travessaran el Parc, entre els
carrers Castillejos i Ciutat de
Granada.
En una segona fase successiva
el túnel es prolongarà fins a la
Rambla del Poblenou, connectant en superfície els barris de
Poblenou i Clot-Camp de l’Arpa.
El Projecte dels túnels va ser
aprovat pel plenari de l’Ajuntament del mes d’octubre amb el
vot favorable de CiU, el PPC i UpB
i l’abstenció de PSC i ICV-EUiA.
El túnel soterrat serà una gran
obra d’enginyeria que passarà
per sota de les línies de ferrocarril i de metro existents, la qual
cosa complica singularment

aquesta obra i el seu cost. La
inversió total del tram sota la
Plaça s’ha pressupostat en 98
milions d’euros i el tram cobert
fins a la Rambla de Poblenou 70
milions d’euros.
Els treballs s’han d’iniciar en
el primer trimestre de 2015 i tindran una durada global de 4
anys. Els primers 2 anys quedarà
enllestit el tram sota la Plaça,
fonamental per construir a sobre
el Parc, i els dos següents el tram
fins a la Rambla de Poblenou.
D’altra banda, a l’assemblea
veïnal que va tenir lloc el 29
d’octubre de 2014, els veïns i les
associacions de l’entorn van
celebrar la noticia recordant,
però, que les actuacions van
molt endarrerides, ja que 2014
era l’any que s’havia previst per
finalitzar les obres.
Igualment van recordar que
encara queda molta feina per fer,

a mes del Parc, per al proper
mandat municipal:
• Els equipaments de barri compromesos.
• Els habitatges, dels quals el 50
% han de ser de protecció.
• La reducció del trànsit privat i
l’impuls del transport públic,
amb la potenciació del tramvia
perquè connecti amb la ciutat,
tan per la banda de l’Estació
del Nord, com per la banda de
Diagonal.
De totes aquestes qüestions
anirem parlant en propers
Butlletins, perquè des de les
associacions veïnals, estem treballant de valent per que la
transformació complerta de les
de les Glòries la puguem tenir
enllestida abans de l’any 2020.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

Botiga del Barça. La fiscalia hauria d’intervenir
A l’anterior número d’aquest
butlletí, denunciàvem la instal·lació d’una botiga del Barça,
en el número 406 del carrer
Mallorca, on hi havia un negoci
de rentat de cotxes. Aquest
indret es troba dins de la zona de
prohibició que estableix el Pla
Especial per a les botigues de
records i souvenirs de la ciutat de
Barcelona.
A finals d’agost d’enguany
obria al públic l’esmentada botiga, sota el format “d’espai museístic al voltant del món del
Barça”. La norma estableix que,
per aquest tipus d’establiments,
la superfície de vendes de records
o souvenirs es limitarà al 5% de
la superfície total construïda. El
mateix promotor reconeix que la
botiga ocuparà un 25% de la

superfície. En realitat és més.
Al juliol de 2014 l’Associació
de veïns va alertar al Districte
d’aquest incompliment, per que
inspeccionés les obres i adoptés
les mesures cautelars adients.
Al setembre i principis d’octubre vàrem tornar a expressar
directament aquesta greu irregularitat a responsables del Districte
i d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament.
Finalment en el mes d’octubre
vàrem denunciar formalment
l’actuació de l’Ajuntament per la
concessió de la llicència.
Han passat més de dos mesos
des que la botiga va obrir i
l’Ajuntament no dona senyals de
vida, pel que fa al cas.
Entenem que l’AjuntamentDistricte de l’Eixample esta
incomplint la legalitat, en ator-

gar aquesta llicència, i es per això
que creiem que, en cas que
l’Ajuntament no ordeni urgentment l’acompliment de la legalitat i si cal el tancament de la
botiga, la Fiscalia hauria de intervenir i delimitar les responsabilitats de les persones que han permès aquesta arbitrarietat.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient
Fotografia: Associació de Veïns i Veïnes

Butlletí 95

Les Glòries. Aprovat el projecte dels tunels
i assemblea veïnal

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

13

Volem expressar el nostre agraïment amb aquestes línies a totes aquelles persones, conegudes i
anònimes que en resposta a la nostra petició d’ajuda pels més desfavorits del barri, ens fan arribar
articles de primera necessitat per repartir entre les famílies del nostre entorn que tant ho necessiten.
Ho volem agrair primer en nom de tots els receptors i després com entitat, per que amb la seva
resposta humanitària demostren creure amb nosaltres, i la nostra integritat moral per dur la tasca
social que ens hem imposat en benefici del patidors d’aquesta maleïda crisi.
Gracies de nou per AJUDAR-NOS A AJUDAR
M.Ll.L.
Àmbit de Servei a les Persones i Cultura

Capta solidaria per Can Roger
Donat que aquest butlletí esta a punt d’entrar a
impremta em limito a fer una petita nota informativa, curta en línies, però gran, molt gran, en sentiments i que necessitarien mig butlletí per ser
expressats.
En aquest mateix butlletí es fa esment de la solidaritat que en qualsevol àmbit social demostra el
nostre veïnatge, i en el grup dels que donen i es
donen, cada dia es descobreixen més i més persones que ofereixen la seva col·laboració pels que
més ho necessiten. Així la Lali, el Gerard i la Mara
el dia 7 de novembre es fan afegir al grup de
col·laboradors en les activitats socials. En concret
ho van fer amb la finalitat de recollir uns diners
destinats al menjador social del barri “CAN
ROGER” i que començarà a donar àpats el proper
mes de gener després de festes.

El recital ofert va ser força variat: la Lali va retre
homenatge a la cançó espanyola, recordant els
temps de post guerra -75 anys del seu final- i la
Mara amb una veu prodigiosa ens va portar a
Chicago i als anys 30, i a New York i al món de
Woody Allen, i perquè no podia faltar res, el
Gerard, al piano, ens va emocionar amb peces de
música clàssica i amb bandes sonores tant preuades
com la de la pel·lícula Amélie.
Veí, quan passes pel carrer i et trobes amb tanta
gent diferent, en mig del brogit propi d’un barri
amb tanta vida, para’t a pensar que hi ha aquells
que no fan soroll i que viuen entre nosaltres, i que
com el Gerard, la Lali i la Mara ens AJUDEN A AJUDAR.
M.Ll.L.
Àmbit de Servei a les Persones i Cultura

Activitats setmanals de l’Associació
Dilluns
Matí

Dimarts

Grup Gent Gran
Gimnàstica Dolça

Tarda

Dimecres

Dijous

Divendres

Tall i confecció

Curs de dibuix
i pintura
(18 a 20h)

Grup Gent Gran
Gimnàstica Dolça
Repàs
Gent Gran
Patchwork

Vespre

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

Butlletí 95
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Carta per en Joaquim Llop
Aquesta carta va dirigida a un espai infinit on rauen els homes i dones de bona voluntat on no
cal més adreça perquè arribi, que el millor dels records
Estimat Joaquim,
Els teus amics de l’Associació m’han demanat que sigui jo la que et faci arribar aquestes línies per
recordar amb agraïment el teu pas per la nostra entitat... feliç record, eres sempre tan donat a tots!
Ara em ve a la memòria els més de 10 anys que vàrem col·laborar plegats conscienciant els escolars
del barri en temes socials en diferents camps. Jo els parlava del barri, tu del tema central. El programa es deia “On vivim? Amb qui vivim?”. Si es pot estar orgullós d’alguna cosa, nosaltres ho estàvem i molt, de les fites aconseguides, tant en nombre de participants com en qualitat dels treballs.
Eres un entusiasta, i molt més quant parlaves de tot allò en el que creies i et motivava, un home
exemplar en qualsevol tasca soci-humanitària que demanés la teva ajuda. Son tantes les entitats que
en poden donar fe!
Recordo un viatge a Gandesa, Batea..... et vaig cedir el micròfon i les teves explicacions sobre el
paisatge i la historia d’aquelles terres van deixar boca badats els ocupants del autocar. La teva
muller, la Mª Teresa, ara tu puc escriure, em feia senyes per que et prengués el micròfon, començaves ja a no mesurar massa el temps. Òbviament no et vaig fer callar.... eres feliç, com quant parlaves del mar i de Sant Feliu de Guíxols i dels teus estius amb els fills i els nets. Has estat sempre un
home de família, ara quant rebis aquest carta comprendràs quant t’estimàvem..... tots. Saps
Joaquim, el dia 15 d’octubre, dia de Sta. Teresa es diu que un núvol, com passa sovint a la tardor,
va deixar caure una mica d’aigua dolça, com un plor, al mar de Sant Feliu aquell que tu tant estimaves. Just quant tu iniciaves un viatge de durada eterna.
Quan es veiem Joaquim, sigui quant sigui, comentarem aquest reguitzell de frases sortides del cor
i continuarem la conversa per sempre.
M.Ll.L.
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Campanya recollida d’aliments i joguines
A la parada nº 52 del Mercat es durà a terme com cada any la recollida d’aliments i joguines em benefici dels més desfavorits.

Recollida d’aliments

Repartiment de joguines

Dilluns, 15 de desembre

Muntar parada

Dilluns, 29 de desembre

Muntar parada

Dimarts, 16 de desembre

Recollida matí i tarda

Dimarts, 30 de desembre

Recollida matí i tarda

Dimecres, 17 de desembre Recollida matí i tarda

Dimecres, 31 de desembre Recollida fins migdia

Dijous, 18 de desembre

Divendres, 2 de gener

Recollida fins migdia

Divendres, 19 de desembre Recollida matí i tarda

Dissabte, 3 de gener

Recollida fins migdia

Dissabte, 20 de desembre

Recollida matí

Dilluns, 5 de gener

Recollida i repartiment

Dilluns, 22 de desembre

Recollida i repartiment

Recollida matí i tarda

AJUDAN’S A AJUDAR!
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

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.

CRÒNIQUES
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Cloenda del XVII Concurs Literari
Butlletí 95

musicals que ella sap triar molt bé per tal que
siguin pròpies de l’època que reflecteix l’obra de
l’autora recordada. El president del Jurat qualificador, Antoni Navarro, en un breu parlament glossà
la figura de Mercè Rodoreda en el seu aspecte
humà, de compromís amb el país i autora d’un
tipus de literatura amb què, sobretot les persones
grans ens sentim identificats i potser alguns, fins i
tot, reconeguts.
Va tancar la vetllada, l’actuació de la Polifònica
Sagrada Família amb una selecció de peces seleccionades del seu extens repertori.
Un any més ens sentim contents per l’acollença
que té entre la nostra gent el Certamen Literari.
Ens retrobarem l’any vinent en el XVIII concurs.
Gràcies a tothom.
A. Navarro
Comissió de Cultura

Fotografies: Associació de Veïns i Veïnes

El passat mes d’octubre tingué lloc a la Sala
d’Actes de l’ Hospital de Sant Pau, que any rere any
ens cedeix gentilment la gerència, l’acte de cloenda del XVII Concurs Literari per tal de fer públic el
veredicte del Jurat qualificador dels treballs de
prosa i poesia presentats per persones de diverses
edats. Cal dir que és un goig poder premiar tant un
infant com una persona de 90 anys, com així ha
estat.
Un cop acomplerta l’agradable tasca de lliurar els
premis als guanyadors, l’acte continuà amb la
intervenció de les rapsodes Carme Garcia i
Montserrat Garriga que van recitar fragments d’
obres de Mercè Rodoreda, a qui enguany hem dedicat la vetllada. Tots els que habitualment ens
acompanyen saben que és preceptiu dedicar la nostra festa literària a un personatge important de les
lletres catalanes,
La pianista Herminia Carbó membre da
l’Associació i bona amiga, ens oferí diverses peces

GENT DEL BARRI
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Fotografia: Àlvar Andrés
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Marta Fradera, concessionària d’una botiga al Mercat:
“L’Ajuntament fa bandera del model de comerç de
proximitat, però després no el protegeix”
És vàlid presentar la Marta Fradera
com una supervivent? Va iniciar la
seva carrera com a mestra, però va
deixar-la per dedicar-se a la gestió
cultural. Li ha anat bé fins que en
la redistribució provocada per la
crisi s’ha optat per reduir els recursos al seu àmbit (com ha passat
amb la sanitat i l’educació) en
detriment d’altres. Fa tres anys,
amb la seva germana, ha obert una
parada al Mercat Municipal de la
Sagrada Família. La Marta no serà
presentada amb l’èpica reservada
als supervivents, perquè això pressuposa que el pitjor ja ha passat, però les dificultats, malauradament, continuen. Superada, amb prou feines, la cançó que repetia que el poble ha viscut per sobre de les seves possibilitats, ara cal procurar no caure
en altres tòpics. L’estat actual del mercat i l’amenaça d’obertura d’un nou Mercadona a l’espai de l’antic
cinema Niza fa que la situació de la Marta s’assembli poc al refugi que mereix tot supervivent.

S’obrirà el Mercadona?

equipaments. Si bé es volia dedicar el solar d’Aigües de
Barcelona al carrer Mallorca,
entre els números 424 – 342, per
aquesta funció, ja sabem que en
principi no serà així. Perquè
quan es demoleixin els edificis
que formen les illes dels carrers
de Mallorca fins a Aragó, per
crear un passeig que connecti la
façana de la Glòria de la Sagrada
Família amb la Diagonal, els
veïns seran reallotjats als edificis
que es construiran en aquest
solar. De manera que proposem
que l’Ajuntament compri l’espai
de l’antic cinema Niza per dedicar-lo a equipaments.

No hi ha cap necessitat d’un nou
supermercat de més de 1.500
metres quadrats de superfície.
Això no només és una amenaça
pel Mercat Municipal, sinó per a
tot el petit comerç de la zona. És
una llàstima que l’Ajuntament
fa bandera del model de comerç
de proximitat, però després no el
protegeix. Sóc conscient que les
lleis europees són neoliberals i
dificulten la intervenció de l’administració, però calen mesures
per part de l’Ajuntament per afavorir un model de comerç en
perill d’extinció.

Què més argumenteu?

La nova superfície serà
una amenaça pel Mercat
Municipal?

És una zona de gran moviment de turistes i no s’ha estudiat l’impacte que tindrà el tràfic
de persones i vehicles que comportarà la gran superfície. A més,
ja hi ha 23 supermercats al barri,
n’estem servits, el que cal són

Sens dubte, i més quan ja hi
ha un Mercadona al carrer
València entre Dos de Maig i
Cartagena, un altre al carrer de
la Indústria, entre Lepant i
Padilla, i un més al carrer
Sardenya amb Consell de Cent.

Com a vocal de l’àrea de promocions de la Junta de
l’Associació de Comerciants del
Mercat de la Sagrada Família puc
afirmar que volem actualitzarnos i apropar-nos als nous
temps. Els clients poden fer ús
del pàrquing o comprar per telèfon, entre d’altres millores, però
hem detectat que l’horari del

Hi ha mobilització per evitarho, aquest estiu s’ha creat la
Plataforma Recuperem el Niza. Al
març ja vam presentar al·legacions a l’Ajuntament de Barcelona. A més d’assenyalar el mal
que farà al Mercat Municipal,
hem argumentat que la gran
superfície no seguirà la normativa vigent [Decret 378/2006 d’equipaments comercials] en aspectes com el fet que la construcció
no tindrà pàrquing o que no s’ha
realitzat un estudi de mercat analitzant la viabilitat del projecte.
Al setembre l’Ajuntament va
refusar les al·legacions i ara hem
presentat un recurs contenciós
administratiu.

Com es troba el mercat
actualment?

mercat és obsolet, ja que no s’adapta als ritmes de la vida diària,
així com també caldria fer el salt
a Internet, tot i que això és molt
complicat. El problema amb què
ens trobem és que el mercat viu
una situació d’impàs. S’ha de
remodelar, ja que ara és molt
gran i hi ha moltes parades tancades. Es farà més petit i, per
tant, es redistribuirà l’espai. Això
és molt necessari, ja que millorarà la visió per part de l’usuari

alhora que, esperem, el mercat
deixarà de ser el laberint que és
ara.

Quan es prendran
aquestes mesures?
No se sap... Aquest mercat es
va reformar fa 21 anys, pensant
que podria ser una gran àrea
comercial, va ser pioner en moltes aspectes, però passats els
anys no s’ha aconseguit el que es
volia, només cal veure el pis

RACÓ DE POESIA

Blai Bonet
Foc d’aucell
La llibertat és una cantata a la llibertat.
Si es creu, o mana creure que és més que un cant,
és perquè tan sols no és un càntic.
La llibertat també ha de ser una cançó de poble.
La llibertat no és, just dura el temps en una rosella dels Segadors.
Qui cala foc a l’aucell del desig és el misteri.
El misteri de l’amor és el temps,
com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant,
perquè l’amor fet i la llibertat són el mateix càntic.
El plaer de l’amor fet és una cantata a l’amor.
No és l’amor. La llibertat és just un himne a la llibertat.
No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què?
Tu voldries ser lliure, però que no et passés res,
i res és massa poc, talment com tot són massa coses...

superior on les botigues gairebé
han desaparegut. Cal una remodelació, és urgent. El fet de no
saber quan es durà a terme fa
que nosaltres, els concessionaris
de les parades, no iniciem nous
projectes, ja que no sabem com
ens pot afectar aquesta reforma
que, insisteixo, és necessària.
Àlvar Andrés Elias
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Carta als Reis d’Orient tot pensant
que encara existeixen
Si de debò es produïssin els miracles voldria tornar
a creure amb els Reis Mags. Voldria, com quan era
petita, no dormir tampoc la nit del 5 al 6 de gener,
perque als patges dels Reis no se’ls podia molestar
quant dipositaven els regals somiats, al saló de la
casa, tot i que, em semblava escoltar sorolls suaus,
trepitjades, i murmuris de veus? Voldria tornar a
creure que els camells pujaven fins els balcons de
tots els domicilis dels nens/es del món, i cansats,
menjaven del plat que els havien preparat i bevien
aigua perquè estaven assedegats. Voldria tornar a ser
ignorant de tot allò que m’envoltava en realitat i
que no fos altre cosa que la il·lusió de viure un any
més una fantasia en la qual encara ara, innocent de
mi!, necessito creure.
Ara, però, i en això els anys no perdonen i el
somn i s’ha quedat en somni i m’envolta una realitat
que tampoc em deixa dormir..... durant tot l’any.
Voldria tornar a creure amb vostès, Reis Mags i fervos una tirallonga de peticions lògiques i necessàries. Demanaria que en el meu barri i la meva ciutat
desapareguessin la fam i la marginació. Que tothom
tingués dret a ser escoltat i que quan ens miréssim
fit a fit amb un interlocutor ens enlluernés la transparència del fons dels seus ulls com a signe de sinceritat. Demanaria que sense més burocràcia la gent
poderosa no tractes al poble, jo sóc poble, amb les
seves arengues triomfalistes pensant que som
gili.....s, i que ens ho creiem tot. És doncs per això i
per si encara estic a temps que els escric aquest
reguitzell de precs Srs. Mags, perquè amb vostès
encara crec, i ho necessito. Vull que la Llei de dependència reviscoli, vull que no sembli tan estrany l’encreuament de cultures. Vull que les notícies no surtin distorsionades si la realitat és diferent al que
pensa la ideologia del director del rotatiu. Vull que
la gent pugui menjar de calent cada dia perquè ha
pogut pagar la factura del gas i del llum. Vull que hi
hagi rebaixes només en els grans magatzems. No les
vull en l’ensenyament ni en la sanitat. Vull que desapareguin els desocupats mentre altres sense treballar disposen de sous amb moltes xifres i targetes
descontrolades. Vull que ningú hagi de patir per
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pagar un lloguer o una hipoteca, mentre indignes de
moquetes preferents els han deixat perduts en un
camí ple d’entrebancs, sense tornada. Vull que els
jutges ho siguin, perquè ho son, i no per decisió
política, vull demanar també que el telèfon aquell
que no deixa rastre i que serveix per denunciar mals
tractaments ja no calgui, i que els infants i la gent
gran deixin de patir sevícia i no visquin, doncs,
mancats d’estimació i de respecte, i vull que desapareguin les guerres tribals per “raons” de creences
polítiques i religioses, alimentant així les fàbriques
d’armaments i les ments retorçades d’alguns.
Perdonin Srs. Reis d’Orient, aquesta somiatruites
encara creu que vostès ho poden tot, i molt em
penso que ja no és així. Tota manera ningú m’impedirà tirar endavant aquesta carta i depositar-la a la
bústia dels miracles i no dormir il·lusionada la nit
màgica del 5 al 6 de gener pensant que en arribar
l’albada el món ha despertat més feliç i esperançat,
que falta fa! En poques paraules, i per acabar, m’agradaria viure al mon de Peter Pan, feliç món imaginari on ningú es fa mai gran i res és impossible, on
a la seva Bandera es llegeixi PAU i LLIBERTAT, RESPECTE i CONCIÉNCIA SOCIAL
Doncs que així sia i per SAECULA SAECULORUM,... o fins l’any vinent!
M. Lluïsa Longan

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