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Balanç de
legislatura

Dins d’aquest Butlletí hi trobareu
el programa d’actes de la Festa Major del barri.

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

Doncs sí, ho hem aconseguit!! El 18 d’abril inaugurem el projecte Can Roger, menjador+hort+art i el mes
de maig comencem a donar àpats al migdia.
Comencem poc a poc, amb pocs àpats que és el que podem garantir durant un any pel finançament que
tenim. Però el més important és que NOMÉS en un any hem convertit el projecte en una realitat. I diem
NOMÉS perquè un any esdevé un temps record per haver fet tot el que hem fet: formar una nova associació,
Associació Can Roger, adequar un espai de 1.700 m2, construir i cultivar un hort, promoure intervencions
artístiques, engegar la roda de voluntaris i, sobretot, haver aconseguit el finançament per pagar tota la
infraestructura necessària (escomeses, llosa, infraestructura com ara tres mòduls prefabricats, sanitaris i
casa!) i que encara tinguem romanent per començar els dinars.

Un projecte de tots
I el més important, bonic i il·lusionador del projecte de Can Roger és que NOMÉS en un any ha esdevingut
un espai de coresponsabilitat entre veïns i veïnes, entitats i empreses. I aquest és el gran secret de Can Roger:
l’impuls de les 6 entitats que formem l’Associació i la implicació de moltes persones i entitats del barri que
s’hi han engrescat. Gràcies a tots els qui ho he fet possible!

El repte de futur

SUMARI

Amb la inauguració comença el repte més difícil: poder ampliar els àpats el més aviat possible. Per això
necessitem finançament, que més persones confiïn en el projecte i ens ajudin econòmicament a fer-lo créixer.
La figura dels padrins esperem que sigui clau, ja que podem aglutinar moltes persones que, a partir de 15
euros trimestrals, col·laborin amb nosaltres.
I el veritable creixement de Can Roger també esdevindrà amb la programació d’activitats obertes al barri,
on usuaris i veïns es barregin en activitats conjuntes, es relacionin, participin del projecte sense importar la
seva condició econòmica. Perquè volem que Can Roger sigui un espai participació, de relació, d’implicació
amb el territori on el menjar passi a ser una anècdota per tots.
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Balanç de quatre anys
de legislatura al barri
Introducció
A la primavera de 2011, l’Associació de Veïns i
Veïnes Sagrada Família va convocar a les diferents
forces polítiques del Districte del l’Eixample per
presentar les seves propostes de cara al nou mandat
polític que hauria de sortir de les eleccions municipals previstes pel mes de maig de 2011.
En aquell acte, totes les forces polítiques van
mostrar el seu acord amb més del 80%, de les propostes que l’Associació havia recollit en el manifest
per a una actuació integral al barri Sagrada Família.
Quines eren aquestes propostes que va plantejar
l’Associació?
• Compliment dels compromisos de la Myrurgia:
Residència de Gent Gran-Centre de dia de
Rosselló-Roger de Flor, Habitatges socials per
a joves als Jardins de la Industria i adquisició
de sòl per a les necessitats d’equipaments,
en un barri que n’és clarament deficitari (Acords
de Myrurgia de l’any 2000).
• Adquisició o expropiació del solar de Mallorca,
entre Lepant i Marina, propietat d’Aigües de
Barcelona, que el Pla General Metropolità qualifica com a equipaments.
• Desenvolupament del Compromís per Glòries
que preveu potenciar el transport públic per la
Diagonal, entre Passeig de Sant Joan i Glòries.
• Consolidació del carrer Provença, entre
Cartagena i Passeig de Sant Joan, com a eix cívic
del barri i de l’Avinguda de Gaudi en línia recta
fins a l’Hospital de Sant Pau.
Finalment es van plantejar les propostes per
recuperar el centre del barri pels veïns i
espai lliure de autocars:
• Delimitar una àrea al voltant del centre del barri,
amb senyalització de prohibició d’accés d’autocars.
• Zona Bus de la Diagonal, aparcament exclusiu
d’autocars de dilluns a diumenge.
• Eixamplament de les voreres, als carrers que
faran de nexe d’unió de la zona d’aparcament de
la Diagonal al Temple (Marina, Sardenya i
Lepant) per facilitar el flux de visitants.
• Acabar amb les cues fora del Temple que envaeixen l’espai públic.
• Caps de setmana lliures de cotxes als carrers al
voltant del Temple (Marina i Sardenya)

Eleccions municipals
de 2011
El resultat de les eleccions municipals de 2011
varen donar a CiU com a guanyadora, encara que
en minoria, tant en el global de la ciutat com en
concret, en el Districte de l’Eixample. Tant Trias a
Barcelona com Gerard Ardanuy en el Districte de
l’Eixample van escollir com a socis per poder
governar, al Partit Popular.
En el programa de CiU del Districte es recollia:
• La prioritat és orientar l’activitat del Districte a
les necessitats dels veïns i veïnes dels nostres
barris, cal ser més pròxim i ser més eficaç i ràpid
en la resposta municipal dels problemes de la
gent. Cal un compromís per la transparència, el
diàleg i la voluntat de resoldre els problemes.
• Abordarem finalment les obres estratègiques de
l’Eixample, com la pacificació dels entorns de la
Sagrada Família.
• Pel que fa al barri, el programa de CiU a les passades eleccions municipals recollia els compromisos que es detallen a la pàgina 6.
Tot i l’ambigüitat que envoltava aquests compromisos de CiU, al inici del mandat, en el mes de
juliol de 2011, van anunciar que solucionarien el
caos dels autocars turístics als carrers Sardenya i
Marina, com a primera mesura per pacificar la zona
del turisme massiu. Al novembre del mateix any,
van presentar el pla de mesures del trasllat de l’aparcament dels autocars als voltants de l’Avinguda
Diagonal.
Paral·lelament l’Ajuntament va ampliar l’àrea de
moratòria per a les botigues de souvenirs. Per la
seva banda, el Parlament amb el suport de CiU i PP,
aprovava la llei òmnibus, que donava barra lliure a
la multiplicació d’habitatges d’ús turístic, dins de
les comunitats de veïns.
L’Associació va valorar positivament el trasllat
dels autocars, tot i alertant que era incomplert perquè només contemplava l’ampliació de voreres a
Marina i Sardenya a tocar del Temple i no pas en
els trajectes dels turistes entre l’aparcament de
Diagonal i el Temple, que queda reduït a una
ampliació dels xamfrans, totalment insuficients,
sense cap previsió de futur. De fet, aviat van quedar
ocupats per les terrasses de bars i restaurants.

6

PORTADA

Butlletí 96

Compromisos del programa de CiU a les eleccions municipals de 2011

Passada la temporada d’estiu de 2012, i amb el
balanç sobre les mesures implantades, l’Associació
junt amb la Plataforma pel Transport Públic (PTP),
va presentar un memoràndum complet amb les
propostes que calia prendre perquè el trasllat fos
efectiu.
La resposta oficial al memoràndum mai s’ha produït, malgrat que el regidor Ardanuy va manifestar
reiteradament que si es comprovava que les mesures eren insuficients es prendrien mesures complementàries.
En 2013 i 2014 no se’n va prendre cap, al marge
del canvi de les parades dels busos turístics del
carrer Sicília al carrer Sardenya, que el Districte va
aprofitar per trencar la zona d’exclusió del carrer
Marina i Sardenya. Una de les mesures estrella, que
va anunciar a la tardor del 2011, incomplint el
compromís inicial i fent un recorregut inversemblant, que genera les queixes de les escoles publiques del Camí Escolar.
Tampoc va trigar gaire a deixar en paper mullat
el decret de les botigues de souvenirs a la zona protegida de l’entorn del Temple. A l’estiu del 2013,
l’Associació va denunciar l’obertura de botigues de
souvenirs als carrers Marina i Sardenya. Pocs mesos
després es van obrir de noves a la Plaça Sagrada
Família. La culminació d’aquest despropòsit, però,
va ser l’obertura de la botiga del Barça, al número
406 del carrer Mallorca. L’Ajuntament i el Districte
van permetre una operació que, amb l’aparença de
museu, amaga una botiga de souvenirs de grans
dimensions. De les 9 botigues denunciades, per
incompliment de llei, 5 continuen obertes i la botiga del Barça, que va tancar 20 dies al mes de desembre de 2014 per fer un rentat de cara, va tornar
a obrir.
Les denuncies i protestes veïnals es multipliquen, pel fenomen incontrolat dels pisos turístics,
fins al punt que el Districte ha de crear una unitat
especial per pal·liar un problema que ells mateixos
han fet molt més gran. A la ciutat es decreta una
moratòria que en aquests moments encara continua vigent. Abans de la seva entrada en vigor, es
produeixen centenars de peticions de noves apertures, amb la qual cosa el conflicte futur està servit.
Abans de seguir, farem un parèntesi per dir que a
Glòries, en una actuació que compren a 4 barris,

les coses han avançat en la direcció establerta pel
compromís que a l’any 2007 van signar les forces
polítiques municipals i les associacions veïnals de
l’entorn, anomenat Compromís per Glòries.
Aquest compromís és necessari que continuï
vigent a la propera legislatura, per la magnitud i
diversitat de les actuacions i perquè encara queda
per resoldre quelcom tan important com la mobilitat i la potenciació del transport públic, que té com
a mesura fonamental pendent, la connexió del
tramvia entre Glòries i el centre de la ciutat.
Del compliment dels compromisos de Myrurgia,
ara farà 15 anys, no s’ha fet res, ans al contrari,
l’Ajuntament i el Districte promouen una operació
especulativa, al solar del cinema Niza, que incorpora un supermercat de 1500 metres quadrats de la
cadena Mercadona. Precisament un solar que és
imprescindible si es vol reallotjar als afectats per la
futura reordenació del Temple, en el solar d’Aigües
de Barcelona del carrer Mallorca, entre Lepant i
Marina i si es volen recuperar els equipaments del
centre del barri per als veïns.
A punt de començar la nova temporada turística,
tot indica que el caos pot ser majúscul si no es prenen determinades mesures urgents. Es preveu que
encara es superin els més de 10 milions de visitants
a l’entorn del temple i els 3’2 milions d’entrades
venudes de l’any 2014, sense que els governants
actuals hagin pres les decisions necessàries perquè
el barri visqui amb assossec, l’oportunitat que pot
significar un model de turisme no massificat, més
diversificat i amb més qualitat.
Les inversions necessàries no s’han fet, malgrat les
promeses electorals. Per posar un exemple de com
s’ha discriminat al barri en aquest capítol, únicament cal comparar l’ampliació de voreres a Passeig
de Gràcia i a l’avinguda Diagonal, entre Francesc
Macià i Passeig de Gràcia o l’Avinguda de Josep
Tarradellas mentre que constatem que per ampliar
Sardenya, Marina o Lepant no es destina ni un euro.
Confiem que el nou govern que ens deparin les
urnes, a les eleccions municipals del proper 24 de
maig, sigui capaç de fer-ho, perquè la gestió del que
aviat finalitzarà el seu mandat ha estat nefasta.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

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.

!

7

Butlletí 96

PORTADA

8

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

Butlletí 96

Un nou espai verd a la plaça de la Hispanitat
Era un espai condemnat a ser un aparcament
provisional d’autocars, però la lluita veïnal pot
convertir-lo en un nou espai verd per al barri i els
veïns de l’entorn dels carrers Aragó-Lepant.
Estem parlant del solar situat a la cruïlla d’AragóLepant, a l’àmbit de la Plaça de la Hispanitat, que
el Pla General Metropolità qualifica de zona verda
i que fins ara ha estat ocupat per un concessionari
de cotxes.
En el mandat municipal 2007/2011 es va decidir
la seva expropiació. Pel que sembla, l’anterior
govern municipal volia fer un aparcament d’autocars per donar servei al trànsit dels vehicles grans a
la Basílica. Però en realitat no es va arribar a fer ni
el projecte, suposadament per divergències econòmiques entre l’Ajuntament i la Junta del Temple.
En el mes de setembre de 2014 es va iniciar l’enderroc de la nau del concessionari de cotxes i concretament el dia 17 el regidor Ardanuy va anunciar
que es destinaria a un aparcament provisional en
superfície per als autocars turístics.
La ràpida reacció de l’Associació de Veïns i dels
veïns de Lepant-Aragó va aturar aquest despropòsit. Plegats, els veïns es van mobilitzar reclamant

un espai verd veïnal, tal i com contempla el Pla
General Metropolità.
El 20 de desembre de 2014 es va fer un acte festiu reivindicatiu al solar. El tinent d’alcalde, Sr.
Vives, va confirmar que l’espai es destinaria a zona
verda i es va acordar fer un procés participatiu per
definir l’esquema de continguts d’aquest espai en
un parell de mesos.
Al gener i febrer de 2015 es van celebrar els
tallers de participació veïnal, a l’Espai 210, en els
que es va elaborar la proposta que els veïns han de
lliurar a Hàbitat Urbà, tal com s’havia acordat. El
dia 4 de març te lloc a la seu d’Hàbitat Urbà la reunió entre representants de l’Ajuntament i els veïns
per explicar la proposta.
La impressió inicial va ser positiva i ara,
l’Ajuntament acabarà d’estudiar l’abast i el contingut d’aquesta actuació, per tal de retornar als veïns
una proposta que esperem sigui de consens.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient
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va començar el torn d’intervencions del públic,
sense ordre ni concert i amb un moderador que es
dedicava arbitràriament a donar la paraula com li
donava la gana.
Del barri Sagrada Família hi van haver tres intervencions, criticant durament el boicot del consistori a un veritable audiència publica, exposant la
nul·la receptivitat del govern a les propostes que
des de les entitats veïnals s’estan fent reiteradament fa mes de 10 anys i desmentint les afirmacions de la representat municipal que va dir que a
Sagrada Família s’estaven consensuant mesures.
L’aspecte més positiu d’aquest guirigall van ser
les 10 mesures proposades pel president de la
FAVB, que reproduïm a la pàgina següent.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient
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La Federació d’Associacions de Veïns de
Barcelona (FAVB) després d’un treball intens amb
les associacions de veïns de la ciutat, especialment
dels barris mes turístics que estan patint el fenomen del turisme massiu, va promoure davant de
l’Ajuntament de Barcelona, la celebració d’una
Audiència Pública per presentar el document de
diagnosi del turisme a la ciutat i 10 propostes per
debatre e incorporar-les al pla estratègic 2015-2020
Després de la negativa inicial del consistori,
l’Ajuntament, amb reticències, va convocar finalment l’Audiència el dia 24 de febrer de 2015 a l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster, amb capacitat
per a 240 persones. Tot i haver proposar un mètode per ordenar el debat, l’Ajuntament va preferir
que l’acte es convertís en un pim, pam, pum per tal
de desvirtuar el veritable objecte que tenia: la
necessitat d’un nou model de turisme per a la ciutat, respectuós amb la convivència veïnal i la sostenibilitat de la ciutat.
Per poder accedir a l’Auditori es va formar una
allau immensa de veïns i veïnes de les diferents
associacions de la ciutat, que a més quan van poder
començar a accedir l’Auditori van tenir la sorpresa
de que ja estava mig ple. En general, eren persones
i entitats partidàries i beneficiaries de l’actual
model que pel que es veu havien entrat per “la
porta del darrera”.
Tan aviat varen acabar les intervencions de la
representant enviada per l’Ajuntament (l’alcalde
no es va dignar a venir) i del President de la FAVB,

Fotografia: Associació de Veïns i Veïnes

Audiència pública sobre el turisme a Barcelona

L’ASSOCIACIÓ INFORMA
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A l’espera de...
... les futures i més que properes eleccions municipals, m’atreveixo a recordar a qui correspongui,
el següent:
• Fins quan haurem d’esperar un autobús de barri que faciliti l’accés a l’Hospital de Sant Pau, al
Guinardó?
• Per què els veïns de rambla Volart que van al nou Hospital Dos de Maig reben una altra mena d’atenció per part de l’Administració?
• Per què un autobús petit, de barri, el número 117, fa el servei rambla Volart – carrer Dos de Maig
i el barri de la Sagrada Família no mereix el mateix tracte?
• Tan difícil és posar un altre autobús o racionalitzar el recorregut del ja existent?
Pensin, senyors de l’Administració, en la gent gran i en els malats, usuaris, que en diuen ara.
Estan molt de moda eufemismes, però la realitat s’escriu d’una altra manera i vostès ho saben; realitat és en aquest cas igual a: INÈRCIA, OBLIT I DESCONSIDERACIÓ.
Hem après del Sant Job, el de la Bíblia, a tenir paciència, faltaria mes! Però nosaltres no som sants,
som mortals, amb necessitats humanes i amb limitacions també humanes, perquè de poc serveix
l’esperit si les forces físiques no t’acompanyen. Demanar aquest servei creiem que no és tan difícil
de posar en pràctica. Ho tinguin present si us plau en la seva agenda de bons propòsits de caire electoralista.
Nota: aquesta demanda ja es va fer el mes de desembre del 2011 al Butlletí núm. 83 i hem anat seguint i
seguint escoltant excuses que no duen a res. Paciència i que Déu hi faci més que nosaltres, com hagués dit Job.
M. Lluïsa Longan
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La Plataforma Recuperem el Niza ha engegat una
campanya al barri perquè tots els veïns i veïnes que
vulguin, puguin participar en donar la seva opinió
sobre els equipaments que s’haurien de fer als
entorns del temple, incloent el solar del Niza.
Amb aquesta acció es pretén que el barri pugui
atorgar prioritat entre les múltiples necessitats que
tenim, després de quasi 10 anys de sequera: des de
l’any 2007, no s’ha fet cap equipament, amb l’excepció de l’espai de Cultura Popular, al Passatge
Sant Pau.
De
l’ampli
catàleg
d’equipaments
de
l’Ajuntament de Barcelona el nostre barri n’és orfe.
Som un dels barris més poblats de la ciutat, el 3’3%
de la seva població, i el nostre volum d’equipaments no arriba ni al 60% de la mitjana d’equipaments de la ciutat.
Podem dir que les necessitats estan bàsicament
cobertes en els camps de la sanitat, l’educació primària i els equipaments esportius. Però en tota la
resta som deficitaris: Escoles Bressol, Institut de
secundària, ludoteques infantils, residències de
Gent Gran-Centre de dia, casals de Gent Gran,
Ateneu del barri, Espais per a Joves i un llarg etcètera.
La previsió de l’associació eren les illes de
Myrurgia i d’Aigües de Barcelona. La Myrurgia es va
perdre per una operació especulativa en que
l’Ajuntament va tenir una gran responsabilitat- Tot i
així es van pactar uns equipaments que en una bona
part no s’han fet. Ens referim a la Residència de Gent
Gran-centre de Dia de Rosselló-Roger de Flor i als
Habitatges Socials dels jardins de la Industria.
Una part de la illa d’Aigües de Barcelona es vol
destinar als futurs reallotjaments dels veïns afectats

per el Pla General Metropolità (PGM) de les 2 illes
a sota del Temple. Acceptant aquesta hipòtesi i
tenint present que aquest solar està qualificat com
a equipament, com era el cas de Myrurgia,
l’Ajuntament està obligat a compensar el sostre
que es consumeixi en els reallotjaments, per sostre
per a equipaments i aquí entra en joc el cinema
Niza, perquè no n’hi ha cap altre lloc, al centre del
barri on poder fer-ho. Almenys l’Ajuntament ha
estat incapaç de dir-ho.
És per això que en el procés participatiu del cinema Niza es donen tres alternatives:
• La pròpia del Cinema Niza.
• Una part del solar d’Aigües de Barcelona.
• Als interiors de les illes afectades per la modificació del PGM del Temple.
El procés participatiu s’està desenvolupant en els
mesos de març i abril de 2015 i els seus resultats
seran lliurats a l’Ajuntament de Barcelona i al
Districte de l’Eixample.
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

Fotografia: Associació de Veïns i Veïnes
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Cinema Niza. Iniciem un procés participatiu!

Per tal de poder facilitar informació als nostres socis/es de les principals activitats que du a terme
aquesta Associació (xerrades, conferencies, sortides culturals, reunions...) i qualsevol acte de interès
veïnal, agraïm a l’avançada a tots els interessats que ens facilitin el seu correu electrònic. D’aquesta
manera pretenem que la comunicació sigui més puntual i fluïda i amb prou anticipació a l’acte que
es convida a participar.
Tots aquells socis/es que no tinguin correu electrònic, tanmateix, seguiran sent informats a la
manera clàssica per cartells i programes de mà, que estaran a la seva disposició al local de la nostra
Associació i a l’Espai 210 (c/Padilla, 210), i també a la nostra web que us convidem a visitar.
En qualsevol cas si voleu passar pels nostre local us atendrem personalment molt gustosament

!

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Web: www.avvsagradafamilia.net
Mail: avvsagrada@gmail.com

Vicent
Andrés
Estellés
Propietats de la pena

Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.
I tindràs fam i tindràs set,
no podràs escriure els poemes
i callaràs tota la nit
mentre dormen les teues gents,
i tu sols estaràs despert,
i tu estaràs despert per tots.
No t'han parit per a dormir:
et pariren per a vetllar
en la llarga nit del teu poble.
Tu seràs la paraula viva,
la paraula viva i amarga.
Ja no existiran les paraules,
sinó l'home assumint la pena
del seu poble, i és un silenci.
Deixaràs de comptar les síl.labes,
de fer-te el nus de la corbata:
seràs un poble, caminant

entre una amarga polseguera,
vida amunt i nacions amunt,
una enaltida condició.
No tot serà, però, silenci.
Car diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d'antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat,
com no siga la del teu poble.
Potser et maten o potser
se'n riguen, potser et delaten;
tot això son banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res sino s'és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.
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Entre l’entelequia i la realitat
Plou, la muntanya està mullada i encara regalimen gotes com llàgrimes que cauen dels núvols.
Miro i des de l’alçada veig al fons la Vall del riu
Viru, on uns joves inques mig despullats ballen al
so del flabiol danses ancestrals, els ramats pasturen
en pau i les dones assegudes a la terra humida preparen el menjar, mentre els més petits juguen. Estic
al MACHU PICCHU? Així m’ho sembla.
Continua plovent, el soroll compassat de l’aigua
em transporta en un núvol en forma de catifa. Estic
a Roma i començo a passejar. De cop i volta em
trobo enfront de David, el de Miquel Angel, lluint
la seva bellesa inigualable: home fet de marbre que
ningú millorarà. Serè i estàtic a la vegada, porta a la
ma la fona que va alliberar un poble, te el rostre
mullat per les gotes de pluja que encara cau.
Continua plovent només la pluja trenca el silenci
a Alexandria. Quan pugui penso visitaré la seva
Biblioteca... Tanco el ulls i resto en silenci. És de nit?,
és de dia? Em sento com adormida, al fons s’escolta
Verdi, algun veí te la música molt alta i el VA PENSIERO, de l’opera NABUCCO, s’imposa al suau
soroll de la pluja. Segueix plovent i jo sense mullarme segueixo viatjant. Estic a Síria i també enfront
del mur de les lamentacions a Jerusalem, que
passa? Hi ha gent morta pels carrers, nens mutilats,
i dones que encara conserven al seu rostre la seva
aterrida mirada i el record de la violació patida. En
una plaça pública, s’executen persones de qualsevol
nacionalitat i de la manera més cruel, talment com
a l’edat mitjana. Veig homes cremant llibres a
Alexandria, i altres destruint escultures de milers
d’anys enrere a cops de maç, mentre criden en un
idioma inintel·ligible. No és possible que tot això
sigui cert: estic vivint un malson. L’home no pot ser
un carnisser, ni cap creença ni ideal polític pot ser
excusa de tanta malvestat. L’home del segle XXI és
pitjor que l’home prehistòric que només matava per
subsistir.
— Em vaig revoltar al llit, Deu quin son més
embolicat em digué!.... Em vaig aixecar i encara
entresuada per l’experiència viscuda vaig seure al
sofà del menjador i vaig posar la Televisió. Passaven
un documental sobre Roma i les seves meravelles, i
després en un zoom uns viatgers anaven fins el Perù
per conèixer d’a prop la seva historia de mes de 600
anys enrere. Que era tot allò?, acas el meu malson
era com un fet premonitori del que en realitat estava passant? Perquè de sobte la TV en el canal que
nomes donen noticies va informar amb caràcter
d’urgència “Ha estat destruït el Museu mes

important d’Irak”. Les imatges servides en directe em van fer tremolar, el meu malson havia pres
vida? Fora continuava plovent. Vaig recordar, aleshores, i vaig comprendre que el que jo “havia vist”,
al rostre de David no era aigua de pluja, eren llàgrimes en veure l’art destruït per l’home.
No em podia treure del cap la música de Verdi i el
seu VA PENSIERO, demanant llibertat i no podia deixar de plorar tampoc pensant amb els llibres que
mai més podria reverenciar a Alexandria. No
podia més, em calia comprendre tanta ignorància.
No podia ser cert. Vaig tancar la TV i em vaig refugiar en la lectura. El llibre que em va venir a la ma
era un de poemes de SANTOS CHOCANO.
Casualitat? El poema posava en boca del natiu
peruà, resignat davant de la impotència dels fets que
movien la seva vida i com resposta i de manera repetitiva, sempre QUIEN SABE SEÑOR, vaig tancar
els ulls, vaig tancar el llibre, però jo davant la crua
realitat, nomes podia patir-la, però no acceptar-la
amb la resignació del natiu del poema. Continuava
escoltant Verdi, però ara ja, de dia acompanyat de la
cridòria dels nens/es que anaven a escola. Vaig plorar com David i mirant l’infinit vaig demanar perdó
en nom de tots aquets infants destinats a rebre en
un esdevenidor la historia feta art, i que la ignorància i la maldat d’alguns els havien robat. Sense respectar ni els àmbits més sagrats destruint nomes que
pel plaer de fer-ho i per no ser coincidents en religions, costums i cultures.
QUIEN SABE SEÑOR si podré tornar a ser feliç oblidant la realitat en favor d’una entelèquia?
M. Lluïsa Longan

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

EL PLA COMUNITARI
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Des del Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Família, projecte gestionat per l’AVV
Sagrada Família, conjuntament
amb SOS Racisme i amb el
suport del Programa BCN
Interculturalitat impulsat des de
l’Ajuntament de Barcelona
volem posar en marxa, per la
Festa Major del barri Sagrada
Família, el projecte “LA FAMÍLIA
DEL COSTAT”.
Una iniciativa per organitzar,
el proper 18 d’abril, dinars entre
famílies del barri d’orígens diferents.
“LA FAMÍLIA DEL COSTAT” és
una oportunitat per crear espais
de trobada, en un entorn quotidià, on a través del diàleg i l’intercanvi de sabers i vivències, es
promogui el coneixement mutu
per a una convivència significativa i intercultural.
El coneixement mutu és clau
per apropar-nos i establir vincles
amb altres persones amb les que
coincidim a l’escola, a la botiga
o al replà de casa però amb les
que mai hem parlat. Una oportunitat per a descobrir i/o redescobrir les moltes coses que
tenim en comú, més enllà del
nostre lloc de procedència, cultura o religió.
Perquè... a qui no li agrada
sentir-se estimat? retrobar-se
amb un amic que fa temps que
no veu? o passar una tarda en
bona companyia?

Els moviments humans han
estat portadors de llavors que
han anat arrelant en altres
terres, les cultures son el fruit de
les moltes fusions, la convivència i un mestissatge continuat;
LA FAMÍLIA DEL COSTAT proposa trobar-nos i començar a
sembrar noves llavors.

Com pots participar?
Podeu convidar o ser
convidats a dinar
Si vols organitzar o participar
amb la teva família, companys
de pis i/o amigues d’un dinar
amb la Família del costat omple
el formulari que trobaràs a:
www.lafamiliadelcostat.cat
En el cas de voler organitzar el
dinar, l’important no és preparar
plats molt elaborats, sinó la
companyia, fins i tot podeu
decidir organitzar un dinar on
tothom porti alguna cosa. El
menú és només l’excusa per gaudir de la companyia d’altres persones.

Podeu acompanyar un
dinar
En cada dinar amb la Família
del Costat hi haurà una persona
que farà les presentacions, ajudarà a trencar el gel, dinamitzarà
el dinar i documentarà la trobada. En el cas de voler ser acompanyats ompliu el formulari que
trobareu a: www.lafamiliadelcostat.cat
I si et ve de gust però no saps
com fer-ho, no t’amoïnis per
que s’organitzarà una trobada
amb tots/es els acompanyants
on es donaran eines per fer la
tasca d’acompanyament i resoldre dubtes.
Animeu-vos a participar i
compartir taula, menjar, converses, receptes i rialles amb LA
FAMÍLIA DEL COSTAT!!
Per a més informació:
PLA COMUNITARI
SAGRADA FAMÍLIA
c/Padilla, 208-210 baixos
Tel. 932 653 645
jaharrakpdc@gmail.com
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Hi ha molt d’amor
Tots sabem, i qui ho sap més bé que nosaltres?,
que les persones cada vegada vivim més anys i amb
més bona qualitat de vida. Les xacres que no fa pas
gaires anys es presentaven, gairebé sempre, coincidint amb la seixantena, ara no les patim perquè la
majoria assolim aquesta edat amb plena forma física i intel·lectual, i molts ja l’hem deixada enrere fa
molt de temps, cosa que no vol pas dir més tard o
més d’hora la longevitat no ens passi comptes,
encara que aquesta no és pas una qüestió en què
calgui anticipar-se al temps ni tampoc no és el propòsit d’aquest article
Aquest preàmbul que tots coincidirem a certificar, és una reflexió positiva que molts ens fem, que
no és conseqüència d’una meditació profunda sinó
un pensament que sorgeix espontàniament, com
tants d’altres que romanen o s’esvaeixen. Una d’aquestes reflexions se’m va quedar gravada i m’ha
fet pensar molt positivament quant al valor fonamental de l’amor en la vida de les persones, sobretot quan requereix sacrifici.
Sóc un veí del barri de la Sagrada Família que, en
la meva passejada diària, incloc seure uns estona en
un dels bancs que hi ha a l’avinguda de Gaudí i gaudir del benestar que em produeix estar-hi una estona a l’ombra dels til·lers que, quan n’és el temps,
floreixen i gosaria dir que amb la seva fragància em
desemboiren, em procuren tranquil·litat i em permeten copsar factors de vida sovint emocionants.
M’adono que hi ha molt d’amor en les parelles
de persones grans, quan les observo com aprofiten
l’escalf del sol suau de l’hivern en animada conversa, en què ben segur que hi són presents,
records de joventut i de maduresa, de lluita per
assolir l’estabilitat econòmica necessària per pujar
els fills i les filles i treballar per procurar-se un passar tranquil quan arribi la vellesa. Contents d’haver-ho assolit. Hi ha molt d’amor en aquest repàs
de vivències entranyables.
És entendridor comprovar que hi ha molt d’amor
en les parelles que la salut no ha tractat amb igual
fortuna i que una de les parts ha de tenir cura de l’altra donant validesa a la promesa feta el dia que es
van casar de donar-se mútuament i per sempre, i
viure plegats les penes i les alegries que la vida els
deparés. Hi ha molt d’amor en les parelles que la dissort ha fet l’un depenent de l’altra en tot i per tot.

Hi ha molt d’amor en les persones que seuen
soles en un banc de l’avinguda, però que viuen en
el record les mateixes sensacions que les parelles
que mantenen presents els temps joiosos de joventut i maduresa o les que tingueren cura mentre visqué l’home o la dona amb qui compartiren la
vida. També hi ha molt d’amor en aquestes persones malgrat l’absència de l’ésser estimat perquè
només moren definitivament les persones que es
deixen d’estimar i s’obliden.
Tot això em passa pel pensament, però no voldria pas que fos un cant a la nostàlgia ni un
lament permanent, sinó des del meu tranquil i
còmode observatori, deixar córrer la imaginació, i
atorgar un plus d’amor, tant als passejants com als
sedents, que viuen una vellesa en plenitud, en una
simbiosi de voluntats i estimació mútues, que els
anys han soldat com un tot.
Hi ha molt d’amor. Si en faig esment amb insistència en els primers paràgrafs d’aquest escrit és
perquè la relació familiar fonamentada en l’amor
és el que ens ha donat coratge per fer front a les
adversitats i fer el que cal fer, no com una obligació rutinària en què l’hàbit supleix l’amor sinó
amb la dedicació afectiva corresposta. És molt cert
que les estructures familiars han canviat però el
sentiment de pertinença a una família es desdobla
més enllà de l’amor de parella. Estic convençut
que encara que els hàbits canviïn, mentre els sentiments romanguin l’amor prevaldrà.
Vejam si no: veure passar una avi passejant
orgullós un nadó, tal vegada el seu primer nét o
néta. Hi puc afegir pel meu compte que, mentrestant, l’àvia ha anat a l’escola a recollir-ne un o una
més grans, Algú pot objectar que això és fa per
necessitat, però no es fa a desgrat, també es fa per
gaudir del goig de tenir-los mentre els pares treballen.
Mai no m’havia fixat tant en les criatures, pot
ser perquè ja sóc molt gran i això m’acosta a ells o
perquè veig molt d’amor en els infants – el més
net i sincer – quan en arribar a l’avinguda, el nen
o la nena es deixa anar de la mà de l’avia, arrenca
a córrer i es llança en els braços de l’avi. L’àvia amb
pas més tardà, mira l’interior del cotxet i acarona
l’infant. Jo m’ho miro i penso que l’amor més gratificant és el que té retorn.

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.

!

Sóc molt conscient que no és el mateix l’amor
bonic i agraït a què m’he referit fins ara, a una relació afectiva i cordial, que es produeix per simple
empatia, que també pot arribar a produir estimació, valoració personal i és capaç d’oferir calor d’amistat en una relació que podria ser simplement
transaccional. També en aquest aspecte l’avinguda
n’ofereix proves fefaents..
El paràgraf anterior, pot portar-nos a parlar
d’un fenomen que s’ha produït d’uns anys ençà.
No fa pas tant de temps quan una persona tenia
un grau important d’invalidesa, quedava enclaustrada dins d’un món limitat a poder contemplar
el blau del cel des de la finestra o el balcó i conèixer de vista els veïns de l’altre costat del carrer,
sense poder-s’hi relacionar. No vull dramatitzar el
fet, ja sé que si gaudia de bones facultats intel·lectuals, podia millorar la seva situació, però no
compensar la mancança de mobilitat. Només hi

podia ajudar la pròpia acceptació i la dedicació de
la família.
Aquesta situació ha canviat radicalment.
L’avinguda és un bon lloc per comprovar-ho, Les
crosses, el taca-taca, les cadires de rodes, ara ja, fins
i tot motoritzades, l’han convertida en un punt de
trobada i en una recuperació de velles amistats que
ja només es tractaven per telèfon o el mòbil, però
també voldria fer esment que molts i moltes gaudeixen més de la vida gràcies a una plèiade de persones nouvingudes que han adoptat tenir cura de
persones grans com el mitjà per guanyar-se la vida.
Ja sé que només pot ser una relació laboral sense
cap més contraprestació, afectiva, però el tracte
que s’estableix entre elles també pot ser l’embrió
d’integració al país o, si més no, moltes persones,
gràcies a elles, recuperen una mica el goig de viure.
Antoni Navarro

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
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Notícies per avaluar del 10 al 0
Notícia 1
No ens cansarem mai d’agrair a totes aquelles
persones que volent mantenir l’anonimat, periòdicament entren a la nostra Associació per donar-nos
aliments i productes de neteja per distribuir entre
els més desfavorits.
L’única forma que tenim de fer constància veïnal
d’aquest fet és publicar aquest escrit en el nostre
butlletí. Tant de bo totes aquestes persones benefactores ho puguin llegir, rebent així la nostra més
que senzilla mostra d’agraïment, com a portaveus
dels molts conveïns, receptors de l’ajuda.

Notícia 2
Cal fer menció especial a un fet que vàrem viure
aquest Nadal passat que difícilment puc explicar.
Ens va arribar per correu ordinari una nadala sense
firmar, escrita amb una cal·ligrafia impecable
agraint-nos com a receptor d’ajuda d’aliments, el
modest lot Nadalenc que va rebre, per part d’aquesta associació talment com els altres beneficiaris. Fet com aquest escudant-se en l’anonimat, fins
i tot per donar les gràcies, és tan remarcable que ho
he volgut ressaltar. Qui pot ser? Segur que una gran
persona que per no donar-se a conèixer es va gastar en un segell el diner, el que li hagués solucionat, poder comprar una barreta de pa.

També agrair que en el moment de la recollida
de joguines, algú va portar un joc de “peluches”,
per jugar els mes petits, però plens de m....a. Hi ha
rentadores encara! Pura vergonya!
Conec molta gent però a les dues persones
al·ludides en aquest escrit les reconeixeria en qualsevol indret. Amb la primera, serà difícil que torni
a coincidir, però la segona tinc ocasió de repetir-la
moltes vegades, per que ven en un lloc on acostumo a comprar. Les bones maneres estan per sobre
de les enrabiades. Tota manera quan vam passar els
dos fets, un a la pròpia associació i l’altre al mercat
hi havia amb la que firma altres persones que en
poden donar fe. Quina llàstima que hi hagi “persones” que humiliïn amb fets tan baixos la grandesa
de l’ajuda
Comprenen ara, senyors lectors, el perquè del 10 al 0?
Posin vostès la nota a cadascuna de les notícies, no és
difícil, oi?
M. Lluïsa Longan
Àmbit de Servei a les Persones i Cultura

Notícia 3
D’altra banda “agrair” també a aquelles persones
que després d’haver fet un viatge a ves a saber on o
be desmuntant el pis de la iaia que ja ha mort, ens
porten sabonets de l’Hotel? I cremes de mans ja
començades i altres productes per conservar el
cutis a mig gastar. La cara la tenen tan gruixuda
que no l’arregla ni un miracle.

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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