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Can Roger
ja camina...
Per tu veí,
per tu veïna
Una vegada hagis llegit aquest Butlletí, no el llencis; dóna’l a un altre veí.

EDITORIAL
Arriba l’exemplar estiuenc del nostre butlletí, desprès d’unes eleccions que han portat
canvis a l’Ajuntament. L’augment de la participació que s’ha produït en aquesta
convocatòria és una dada positiva, ja que ens indica una renovada confiança de la
ciutadania en la política com un instrument de canvi i transformació i no tan sols un
medi d’acumulació de poder. Està clar que sense aquesta confiança en la política i el poder
de participació de la gent, una societat democràtica no pot sobreviure. Per això, no podem
sinó alegrar-nos les entitats i associacions que portem temps al carrer lluitant per una
millor vida en els barris. I per això també volem confiar en que aquest nou mandat les
normes i òrgans de participació veïnal es millorin i les relacions amb l’administració
siguin més fluides. Per això sens dubte vetllarem.
Aquest nou butlletí s’inaugura amb l’obertura de Can Roger i segueix amb les
informacions sobre l’estat de les diverses lluites i reivindicacions veïnals. Com sempre,
també hi ha lloc per les cròniques i els homenatges i a més a més, en aquest número,
també comptem amb noves col·laboracions, que des d’aquí no podem sinó agrair.
Que passeu un bon estiu!
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PORTADA

Can Roger ja camina...
Per tu veí, per tu veïna
Si passeu pel carrer Rosselló al xamfrà del carrer
Roger de Flor, banda mar, veureu un gran espai que
sembla sorgit d’un altre mon, un mon paradisíac,
on no arriba el soroll de la gran ciutat, i on una
casa de fusta, gran casa, serveix com a primer
objectiu per reunir gent d’arreu, veïns del barri, i
per oferir-los un àpat en família, àpat que porta a
la conversa, la convivència, espai per on pots passejar abans o després de l’àpat, espai que volta la
casa, i on hi ha un hort cuidat per voluntaris, gent
experimentada. Les hortalisses de temporada alegren la vista i donen un to bucòlic difícil de trobar
en una gran ciutat.
La Casa, els nens en dirien que era la casa de l’avi
de Heidi, altres podríem ubicar-la en un lloc qualsevol dels EE.UU. inspirador de pel·lícules del sud
de tan gran país..., tot és imaginable en un indret
com aquell, on tot és calma, amb murs que llueixen pintures artesanes... tot és bonic, i si algun problema pot aparèixer en l’esdevenir diari en res
queda, la bona voluntat dels diferents grups
motors, tot ho fa fàcil, tot ho fa planer, com diu
aquell, parlant la gent s’entén, i moltes vegades
també de la discussió surt la llum.
Tots aquells que veien difícil el projecte, aquí el
tenen ja consolidat, tots aquells il·luminats que
sabíem de la dificultat, però que hem lluitat per
aconseguir-ho ens sentim un pel cofois. En som
conscients que hem iniciat un full de ruta amb
carenes plenes de dificultats però també, amb valls

per fer un reses per recuperar forces, amb l’ajuda de
tots i tirar endavant.
Tot va començar amb la anuència dels polítics
del moment que van creure en nosaltres, nosaltres
ara també, creiem amb els bon propòsits dels polítics emergents i els agraïm a l’avançada la seva confiança.
Gracies a tothom, doncs, i a les empreses financeres i veïnals que ens han donat el seu suport, a
tot ells els diem sense defallir malgrat els
esculls, Can Roger ja camina i així volem
continuar.
Associació de veïns/es Sagrada Família
Membre de la coordinadora d’entitats Can Roger
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Hem estat de Festa Major
Només cal començar a llegir el programa de la
Festa Major per la darrera pàgina per adonar-nos de
la gran quantitat d’entitats del barri reunides a la
Coordinadora d’Entitats, de la qual l’Associació és
entitat veterana, que han aportat el seu esforç
entusiasta per tal que la Festa fos un reflexe fidedigne del que és el nostre barri – viu, modern, convivencial– conceptes que també generen problemes com correspon a tot ésser animat. Així és el
barri de la Sagrada Família i del que és i com és ens
en sentim orgullosos.
Aquesta crònica no farà uns repàs exhaustiu dels
actes celebrats perquè el veïnat i els visitants dels
altres barris que si han volgut afegir n’han gaudit
plenament, però en destacarem alguns dels més
importants, sobretot aquells que representen la
voluntat de servir les persones i fomentar la cultura en què, de vegades, la participació ha estat activa, i en d’altres, presencial, però en totes la participació solidària ha estat present.
Una activitat molt valorada de la Festa Major ha
estat la primera exposició d’objectes i documents
de temps passats facilitats per socis de l’Associació.
Com és costum en les iniciatives de la Vocalia de
Serveis a les Persones i Cultura, ha estat un gran
èxit tant de participants com de visitants. Caldrà
que tingui continuïtat.
Un dels actes més sentits fou l’homenatge a
Josep Mª Ainaud de Lasarte, persona benemèrita
per molts conceptes, que no enumerarem, però
podem resumir dient que era una bona persona,
afable en el tracte i ferm en les conviccions.
Nosaltres tenim una bona relació amb l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau i aquesta circumstància
ens permet rebre informació completa sobre temes
que ens afecten. Enguany la dissertació va anar a
càrrec del doctor Domingo Ruiz Hidalgo, cap de la
unitat de Geriatria de l’Hospital, que va dissertar
sobre Adaptació de la gent gran a les noves situacions vitals. És un fet molt positiu que les persones
grans puguin fer consultes directes sobre situacions
personals que els afectin. La justa correspondència
a la gentilesa dels doctors justifica l’assistència del
públic, d’acord amb el que dèiem abans sobre la
participació activa i/o presencial.
També en el marc incomparable de la Sala
Francesc Cambó del recinte Modernista de
l’Hospital de San Pau, l’Escola de música de
l’Eixample Joan Manuel Serrat, va oferir un concert
amb un repertori molt variat a càrrec dels seus
alumnes perfectament conduïts per professors de
la dita escola. El recinte va quedar petit. Un afora-

ment de més de 160 localitats no va ser suficient
per poder acollir les persones que es van quedar
sense poder accedir a la sala.
Associació Can Roger va organitzar un concert
de música clàssica que va tenir lloc a l’Església
Evangèlica. L’Associació Can Roger i, amb ella,
l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família,
estan tirant endavant amb èxit un projecte solidari que respon a la voluntat d’assumir una necessitat veïnal i procurar fer-la viable, que mou la nostra Associació.
No podia faltar l’homenatge a la gent gran que,
cal dir-ho, amb la sala d’actes del Centre Cívic
totalment plena va tenir tot el sabor entranyable
d’una amistat que, en molts casos, va néixer quan
eren infants, fills del barri, i els anys ha mantingut
i consolidat.
No podem deixar de mencionar un acte que ja
ha esdevingut tradicional: la desfilada de models
de roba del fons de l’armari, amb uns participants
que són un exemple de vitalitat que, cal dir-ho,
conserven el saber fer i estar propis de les persones
que ni tan sols els anys han estat capaços de marcir. La segona part de l’acte, cercant una aproximació a altres cultures, les “models” feren una nova
desfilada abillades amb autèntics vestits nacionals
d’altres països de tot el món conegut.
L’acte va estar dedicat a commemorar el 18è aniversari del Programa Arc de Sant Martí, que va néixer per compartir cultures, donant i rebent experiències de convivència sana en pau. Cal dir que
l’entrada tenia un petit cost que estava destinat a
recollir diners per ajudar a tirar endavant el
Menjador socio-familiar Can Roger. Un èxit més de
resposta per part del barri.
Aquesta és, a grans trets, la participació de les
persones grans sigui dit sense desmerèixer cap dels
actes celebrats per altres associacions que amb la
seva participació entusiasta ens han permès celebrar una festa major digna d’un barri paradigmàtic
de la ciutat.
Ara un cop acabats els dies de festa, els nostres
voluntaris tornaran a la seva tasca diària de servir
les persones i fomentar la cultura.
Antoni Navarro
Vocalia de Serveis a les Persones i Cultura
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Com be escriu el nostre estimat col·laborador, Sr. Antoni Navarro en el seu article “Hem estat de
Festa Major”, un acte a destacar pel sentiment que va inspirar a tot un barri i l’afany de col·laboració de totes les entitats convidades, va ser el dedicat a enaltir més si cap la figura del Sr. Josep Mª
Ainaud i la seva esposa Carme Agustí. Una gran dona que sempre va viure al seu costat i que va
morir poc temps després del traspàs del seu espòs. Em va agradar molt el matís d’un dels assistents
a l’acte, que va dir “No es cert que darrera un gran home hi ha una gran dona... esta al seu costat”.
L’acte va començar amb unes paraules del Sr. Gerard Ardenuy, Regidor president del Districte de
l’Eixample (com a representant d’Excel·lentíssim Sr. Xavier Trias alcalde de la ciutat ) que en un parlament força sentit va fer un passeig per la vida de l’homenatjat a recordar. La messa va comptar
també i com representant de la família Ainaud-Agustí amb la col·laboració del Sr. Joan Ainaud i
Escudero que amb les seves paraules plenes de records familiars i de la trajectòria humana del matrimoni, van entendrir més si cap la humanitat que traspuava l’acte.
Un acte ple de sentiments i sobreïxent cultura com no podria ser d’altra manera i que va comptar des del primer moment amb el suport dels familiars dels homenatjats.
La relació de persones que van col·laborar amb les diferents lectures van ser:
Sr. Antoni Viñas, expresident de l’associació de Veïns/es Sagrada Família, responsable en el seu
moment de la cultura popular.
Sr. Francesc Busquets i Burguera, amic i íntim de la família
Sr. Josep Mª Fargas, representant de l’àmbit de Cultura del espai Social que porta el nom de l’homenatjat
Sra. Carmen Garcia, membre de la secció de la dona del Foment Martinenc
Sra. Montserrat Garriga mestra i logopeda que va coincidir durant algun temps amb el Sr,. Ainaud
dins l’àmbit professional
Sr. Ramon Marquina, representant de l’Espai de gent gran del Centre Civic i amic
Sr. Francesc Prat, gran amic de la família Ainaud – Agustí, i expresident del Foment Martinenc,
àmbit en el qual va coincidir amb el matrimoni Ainaud – Agustí, grans col·laboradors
Va presentar l’acte la Sra. Milagros Soler
L’acte va ser enriquit amb les actuacions al piano del Sr. Francesc Busquets dutes a terme amb una
gran mestratge professional indiscutible no exempt de sentiments.
Al finalitzar, tots els assistents van ser convidats a visitar l’espai Ainaud recentment inaugurat a
la biblioteca del nostre barri que porta el seu nom.
A tots ells des d’aquesta Associació moltes gracies pel seu ajut per poder dur endavant acte tan
sentit i merescut.
M. Ll. L.
Representant i coordinadora de l’acte en nom de l’Associació de Veïns/es

!

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
Web: www.avvsagradafamilia.net
Mail: avvsagrada@gmail.com
Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
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Els veïns i veïnes de l’entorn de la Henkel
s’oposen al projecte de Meridian Capital
Representants de les comunitats de veïns del
carrer Sicília 275-277 i del carrer Còrcega 474-476
de Barcelona van presentar el 26 de maig de 2015,
junt amb l’associació de veïns i veïnes Sagrada
Família, les al·legacions a aquest polèmic projecte,
que tot seguit reproduïm:

Introducció
Al solar de l’antiga seu de Henkel Ibérica a
Barcelona, a la cruïlla dels carrers Sicília i Còrsega,
la companyia Milef 1 SL del grup Meridian Capital
ha presentat un projecte d’obra nova i enderroc de
l’edifici existent, amb l’únic objectiu d’obtenir el
màxim benefici, encara que sigui forçant la llei i
amb un menyspreu absolut a les normes i ordenances del paisatge urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
L’esperit i la lletra de l’esmentada ordenança
dibuixaria un projecte de rehabilitació d’un edifici
construït als anys 70 i que ha format i forma part de
la història del paisatge urbà de l’entorn on s’ubica,
en el llindar entre Gràcia i Sagrada Família. Pot ser
una pretensió ingènua demanar a un fons voltor
que faci un plantejament d’aquestes característiques, però no ho és en absolut, davant d’una operació clarament especulativa exigir a l’Ajuntament
de la ciutat que apliqui amb rigor i fermesa totes les
normatives que li siguin d’aplicació.
Aquesta afirmació es sustenta en l’interès predeterminat del promotor per construir un aparcament soterrat de menys de 100 places al marge dels
requeriments legals, quan s’estableix per al projecte presentat una dotació de 122 places, les quals
són perfectament factibles de construir en l’obra
nova que es vol realitzar.
La pretensió del promotor de cobrir aquest dèficit de places d’aparcament a l’hotel, afegint 19 places d’un aparcament de les 20 que disposa la comunitat de propietaris veïna del carrer Sicília 275-277,

pertorba les normes, ja que s’apliquen en un cas
que no toca. La llei contempla aquesta excepcionalitat en casos en què és objectivament i materialment impossible realitzar-los a la pròpia finca on es
desenvolupa el projecte. Aquest cas no succeeix en
absolut en el projecte d’obra nova presentat, ja que
és perfectament factible encabir-los en les plantes
soterrani d’aquest gran solar.
D’aquesta manera, el promotor trasllada usos i
serveis al soterrani – 1, sota l’hotel (cuina, menjadors, sales polivalents i altres) que perfectament
podria realitzar a les plantes sobre rasant i es garanteix el nombre màxim d’habitacions de l’hotel.
L’altre interès predeterminat del promotor és la
instal·lació de piscines al terrat dels edificis de l’hotel i dels habitatges plurifamiliars, una activitat que
acostuma a crear molèsties als veïns, sobretot en
una zona de tant alta densitat d’habitatges i a més
quan el promotor sol·licita una dispensa en l’acompliment de les mesures d’eficiència energètica,
per tal d’instal·lar menys plaques solars de les que
corresponen per normativa. L’argument que esgrimeix és la manca d’espai, cosa que no és certa, ja
que les piscines al terrat ocupen un espai on es
podrien instal·lar aquestes plaques i complir amb
la normativa.
Cal afegir que l’impacte negatiu sobre la convivència veïnal, de l’ús col·lectiu massiu als terrats i
espais oberts a l’interior d’illa, pot ser notable en
una zona de gran densificació urbana que fa augurar amb tota certesa futurs conflictes amb les
comunitats veïnals de l’entorn.
Aquests conflictes es poden donar també, com a
conseqüència de la contaminació acústica causada
per la maquinària de clima ubicada als terrats dels
edificis si, des de l’inici, no s’insonoritzen adequadament i es situen el més allunyades possible dels
edificis residencials existents.
Cal assenyalar també la pèrdua total de l’arbrat
existent a l’interior de l’illa per la seva utilització
com zona d’esbarjo de l’hotel, com un element
important de pèrdua de qualitat de vida i de l’entorn paisatgístic urbà i de la política de recuperació
dels interiors d’illa com a espais verds d’ús veïnal.
Finalment, i pel que fa al termini per presentar
les al·legacions, hem sol·licitat una pròrroga del
termini. Entenem que aquest comença a computar
des del dia següent al que va ser rebuda la documentació, és a dir, el 12 de maig de 2015.
Fetes aquestes consideracions, passem a exposar
les al·legacions concretes al projecte, i són les
següents:

Al·legació 1. L’aparcament.
El projecte fa un còmput total de places d’aparcament de 118 places. 60 + 3 per l’Hotel de 4*, 46
per l’edifici plurifamiliar i 9 per l’edifici unifamiliar. D’aquestes 118 places, 99 es preveuen dins del
solar de projecte (antiga Henkel) i 19 fora, en un
aparcament existent del costat.
En el còmput de places de l’Hotel, correspon 1
plaça cada 3 habitacions, en ser un hotel de 4 estrelles. Per tant, si hi ha 182 habitacions dobles,
correspon a 60,66 places, que són 61, en lloc de les
60 previstes. (Art. 298.2.F de les NNUU PGM).
Pel que fa als habitatges unifamiliars, el projecte
incrementa la reserva mínima, de 9 places, a 12
places, col·locant-les dins d’unes espais privatius i
tancats a la resta del pàrquing (2 per cada una de
les 6 vivendes). Però aquest increment, no altera el
nombre total de places, pel que fa que es disminueixi per les necessitats de l’ús hoteler o de l’ús
d’habitatge plurifamiliar, i per tant considerem que
caldria incrementar aquesta diferència (3 places) a
la reserva total del projecte.

En conseqüència, el número total de places a
reservar hauria de ser 122, en lloc de 118.
Un altra aspecte de total discrepància, és que les
19 places addicionals que es reserven a un edifici
contigu, han de fer-se dins del propi solar de projecte. En aquest cas, l’article 299.5 de les NNUU del
PGM, estableix:
Podran substituir se totalment o parcialment les previsions d’espais per a aparcaments als edificis, per la
previsió d’espais contigus d’aparcament, quan el sector
o la zona urbana, per les seves peculiaritats i funció
urbana, ho permetin o exigeixin, però l’autorització ha
d’establir les condicions pertinents per tal de garantir la
impossibilitat que uns mateixos aparcaments puguin
servir per a diferents edificis.
Aquesta excepcionalitat, no és la que ens ocupa.
El solar té la suficient dimensió, geometria i possibilitats d’accés, per poder ubicar sobradament les
122 places d’aparcament en dues plantes soterrani,
és a dir sense necessitat de rebaixar una tercera
planta, que és pel que en justifica la memòria del
projecte, al treure 19 places fora de l’àmbit.
Segons el projecte, la major part de la planta
soterrani -1 es destina a altres usos principals de
l’hotel, que no són els d’aparcament, com espais de
cuines, el gran menjador de l’hotel, sales polivalents i de reunions, vestidors, etc i a trasters i sala
comunitària, de 127 m2!, en el cas de l’edifici plurifamiliar. Tots aquests usos són perfectament
situables, en cas d’haver-se de fer, en les plantes
sobre rasant, deixant espai per l’aparcament.
D’acord a la documentació que hem pogut tenir
accés, no ens queda clar si aquestes 19 places addicionals, van en detriment d’alguna altra reserva
que estava vinculada a un altre ús i que ara, que-

9

Butlletí 97

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

10

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

Butlletí 97

daria fora de normativa en retirar-li les 19 places.
Demanem que s’acrediti aquest extrem.

Al·legació 2. Els terrats.
A-2.1:
Tal com s’ha esmentat en la introducció, l’ús
col·lectiu i massiu als terrats i també en els espais
oberts a l’interior d’illa, crea un impacte molt negatiu en la convivència veïnal, degut que ens trobem
en una zona de gran densificació de vivendes i les
molèsties per sorolls i activitats lúdiques, portaran
amb tota certesa a futurs conflictes amb les comunitats veïnals de l’entorn.
El projecte preveu la construcció de dues piscines als terrats, amb els corresponents espais complementaris, en els edificis de l’Hotel i del bloc plurifamiliar.
L’article 17 de la Ordenança de Rehabilitació i
Millora de l’Eixample (ORiME) i 239.3 de les
NNUU PGM estableix, que per sobre de l’alçada
reguladora, només s’accepten les instal·lacions que
hagin d’anar necessàriament a l’exterior (torres
recuperadores d’aire condicionat, unitats exteriors
de bombes de calor, calderes, etc.).
.../...
A part de les piscines, el projecte manté cambres
higièniques, sala de primers auxilis i pèrgoles (plànols A-01-06, A-02-05 i A-03-05 del projecte esmenat de 05/05/2015). Aquests espais, no necessaris
en no ser tècnics, incompleixen amb l’esmentada
norma.

A-2.2:
L’article 17 de l’ORiME i 239 de les NNUU PGM,
estableix que els elements tècnics d’instal·lacions a
la planta coberta no podran superar els 3 i 3,5 m,
respectivament.
En la secció del plànol A-05-03, ja esmenat el
05/05/2015, s’observa com encara hi ha determinats cossos que superen aquesta alçada, com els
volums coberts situats al centre dels terrats.

A-2.3:
Pel que a la instal·lació de plaques solars a la
coberta, tant en el cas de l’hotel com del bloc plurifamiliar, el projecte les situa al damunt dels badalots i a sobre d’unes pèrgoles, que incrementen
innecessàriament la superfície construïda al terrat.
Aquestes instal·lacions s’han d’ubicar a la planta
coberta i excepcionalment sobre els badalots i en
cap cas augmentar la superfície dels badalots per
posar aquests panell solars. No considerem en cap
cas justificat haver-les de posar al damunt de badalots i pèrgoles, degut a que la major part del terrat
es destina a usos lúdics amb piscina i solàrium.
Per altra part, la memòria del projecte justifica

que la superfície restant disponible al terrat és insuficient per a la instal·lació dels panells solars fotovoltaics i, de forma incomprensible, se li admet en
l’informe de l’Agència d’Energia de Barcelona. No
pot ser, que aquest eximent sigui per que el terrat
queda ocupat pels esmentats usos lúdics de la piscina i altres espais complementaris, totalment prescindibles, que priven de l’espai necessari per a les
instal·lacions d’eficiència i millora de la sostenibilitat ambiental.

A-2.4:
En el terrat de l’edifici d’habitatges plurifamiliars, s’observa que es distribueixen 18 unitats exteriors d’aire condicionat, directament a l’exterior i
sense cap mena protecció de panells acústics. Part
d’aquestes unitats queden a tocar de la mitgera de
l’edifici dels números 476 – 478 de Còrsega.
Per tal d’evitar molèsties pel soroll que emeten
aquestes unitats, i sobretot en la quantitat que es
col·loquen, demanem que es protegeixin amb
aquests elements insonoritzadors o bé que es separin 16 m de l’edifici existent, situant-los a l’altre
costat del badalot de l’escala.

Al·legació 3. Altres paràmetres
reguladors que s’incompleixen
A-3.1:
A la planta baixa de l’edifici plurifamiliar, l’habitatge dúplex que dona façana al pati d’illa i que
queda junt a la mitgera del número 476 – 478 de
Còrsega, no compleix amb la determinació de l’article 225.7c) de les NNUU del PGM, ja que davant
de l’estància menjador o sala d’estar cal disposar
d’una fondària mínima de 6 metres i una amplada
de 4,5 m.
Així, es pot comprovar, com en el plànol A-03-02
esmenat el 05/05/2015, la major part d’aquesta
façana queda a 2,5 metres de la tanca posterior de
la finca del número 5 del passatge Mariner, restant
únicament una part d’aquesta façana oberta al pati
interior d’illa, però de mida 3 metres, inferior als
4,5 m que estableix l’esmentat article.

A-3.2:
La façana de l’hotel presenta, en les plantes pisos
unes tribunes en forma triangular i en totes les
seves plantes, que ocupen el 100% de la longitud
de façana, amb un vol màxim de 1,5 metres.
Entenem, que s’incompleix l’article 230 de les
NNUU PGM, ja que aquests cossos tancats no
podran ocupar més d’un terç de la longitud de la
façana, restant les altres 2/3 parts de la façana en
alineació a vial.
Per altra part, d’acord a l’article 23A.1d) de la
ORiME. el vol màxim dels cossos tancats no pot
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Al·legació 5. Interior d’illa.

excedir de 1,20 metres per als edificis de nova planta a l’Eixample, incomplint el que es reflecteix en
els plànols de projecte, que arriba als 1,5 metres.

Al·legació 4. Altres aspectes de la
tramitació incomplerts.
A-4.1:
Quan, en data 05/05/2015, s’han incorporat i
justificat les mancances que esmentava l’informe
tècnic municipal de 9/03/2015 sobre el projecte,
s’ha aportat una memòria justificativa de cada un
dels punts d’aquest informe i una selecció dels plànols modificats del projecte.
No ens consta que el promotor hagi aportat un
refós del projecte bàsic complet, tal com requereix
aquest informe tècnic. Es demana còpia d’aquest
projecte.

A-4.2:
A l’esmentat informe de 9/03/2015, es demana
que es tramiti l’autorització per a la instal·lació de
la marquesina de l’entrada principal de l’hotel a
Paisatge Urbà.
El promotor indica que això no és necessari perquè l’article 231.b de les NNUU PGM, s’admeten
vols fins a 3 metres, si són transparents, i a una
alçada mínima de 2,50 m.
Entenem que, amb independència si compleix o
no les NNUU, cal mantenir aquest requeriment
tècnic, ja que es desconeix, per falta de informació
de l’element, si és adequat als criteris de Paisatge
Urbà.

A-4.3:
En el mateix informe que es fa referència en el
punt anterior, es demana que s’aporti un informe
provisional del Departament de turisme per l’ús
hoteler.
Al document de justificació de les mancances, de
05/05/2015, s’inclou una fotocòpia d’un correu
electrònic que no acredita suficientment la no
necessitat de l’emissió d’aquest informe. Es dema-

Actualment, l’interior d’illa de l’antiga Henkel,
presenta un paisatge on hi ha una certa vegetació,
amb algun arbre que es pot considerar d’exemplar
(tal com ho recull en l’informe de Parcs i Jardins,
de 15/10/2015) i que desgraciadament el projecte
preveu d’eliminar i no preveu la seva reubicació.
El projecte presenta un nou espai interior d’illa
totalment edificat i sense el més mínim element de
vegetació. Això suposa una important de pèrdua de
qualitat de vida i de l’entorn paisatgístic urbà que
tenim avui en dia.
Atès que en aquest cas, no és d’aplicació la
Modificació del Pla General Metropolità per a la
creació de la qualificació 13 Eixample, per poder
recuperar l’interior d’illa com a espai lliure per a la
ciutat, demanem que al menys, es tracti aquest
espai exterior amb importants elements de vegetació, podent fer una plantació d’arbrat, d’acord a la
política municipal d’espais verds i biodiversitat en
els edificis de Barcelona.

Al·legació 6. Seguretat dels edificis
contigus
Cal recordar i donar-li la importància que requereix, el fet que les finques del carrer Còrsega 476478 i 472-474 pateixen d’un gran problema estructural que pot posar en perill l’estabilitat dels edificis. L’enderroc i excavació del solar és de tal magnitud que atempta a la seguretat física i psicològica
de les persones que tenen el seu domicili habitual
en aquests habitatges.
D’altra banda, tenim coneixement d’un antecedent, a la finca situada al carrer Sicília 275-277, que
va patir problemes estructurals com a conseqüència d’una obra menor, duta a terme en els baixos
d’aquest edifici i que eren propietat de l’antiga seu
de Henkel. De la lectura de l’expedient, no es pot
saber si es prenen mesures suficients sobre aquesta
qüestió i la pòlissa d’assegurances per l’enderroc i
obra nova és totalment insuficient. Entenem que
l’Ajuntament ha d’exigir tan una cosa com l’altra.
En virtut del que s’ha exposat,

SOL·LICITEN
Que sigui admès a tràmit el present escrit
d’al·legacions i que als signataris, com a persones
interessades, se’ns informi de totes les actuacions
que afectin a aquest expedient, a traves del primer
compareixent que figura en l’escrit.
Barcelona, 25 de maig de 2015

Butlletí 97

na que es complimenti aquesta prescripció o bé
que s’aporti un certificat d’aquest departament de
la no procedència, si és el cas.
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Al Niza, tu decideixes!
Ja fa un any que es va fer
pública la intenció d’una empresa promotora i l’Ajuntament de
Barcelona d’enderrocar l’antic
Cine Niza, ubicat al davant del
Parc de la Sagrada Família. El
projecte pretén posar fi a dècades d’història per col·locar-hi un
establiment de 1.500 m² de
Mercadona, i esgotar l’edificabilitat d’alçada tot construint nous
allotjaments turístics. Des d’aleshores, persones i entitats del
barri ens hem organitzat per aturar el projecte especulatiu i recuperar el Niza com a espai comunitari per als veïns i veïnes.
L’Ajuntament de Barcelona i,
en particular, el regidor del districte Gerard Ardanuy, s’han
negat sempre a dialogar sobre el
futur del cinema, donant ple
suport a la pilotada urbanística.
Malgrat tot, des de la Plataforma
Recuperem el Niza hem dut a
terme diverses accions i mobilitzacions que, amb això que tens
entre les mans, arriba al seu punt
més important: decidir el futur
del Niza.
Volem un barri, una ciutat
que estigui al servei de la seva
ciutadania i no al serveis de interessos especuladors, volem i treballem perquè sigui el veïnatge
qui decideixi quin barri vol,

quin futur vol per el Niza. Per
això pretenem recollir la opinió i
els somnis del barri, les necessitat de les entitats i les mancances d’equipaments per tal de formular una proposta col·lectiva
fruït del debat sobre el futur de
l’espai, els seus usos i el model
de gestió.
Tu decideixes, nosaltres decidim!

Una mica d’història...
L’any 1946, en plena postguerra, va obrir les seves portes el
Cine Niza. Inicialment era una
sala de reestrenes de pel·lícules,
però al cap de dos anys va néixer
la sala de ball, famosa a tota la
ciutat. Anys més tard, la sala de
cinema va incorporar-se a la llista
de sales d’estrenes de Barcelona,
tot i que l’any 1967 va tornar als
seus orígens, fet que li va provocar una forta caiguda de públic.
L’empresari Balanyà va reformar
tot l’espai el 1980, i de nou el
Niza va tornar a projectar estrenes, tot i que va ser una de les primeres sales en caure des de l’inici
de la crisi dels cines, i el 2005 va
tancar les portes. La Barcelona
aparador, en un dels seus espais
més projectats, no tenia cap projecte per a l’espai, deixant tancant i en desús durant 10 anys

l’antic cinema. Malgrat haver
estat reivindicat en diverses ocasions per veïns i veïnes,
l’Ajuntament de Barcelona ha
preferit deixar la història del barri
en mans dels especuladors.
Però el Niza no va ser només
un cinema. El Niza és patrimoni
comú del barri i de la ciutat,
quelcom que es va fer palès especialment en morir el dictador
Franco. El cinema va acollir
l’any 1977 actes del PSUC, del
PSC-Congrés, un congrés d’ERC
i fins i tot un multitudinari acte
del Front d’Alliberament Gai de
Catalunya, pioner a l’estat, contra la Ley de peligrosidad i rehabilitzación social, signe de les
clavegueres més fosques de la
repressió franquista, que no va
ser definitivament derogada fins
l’any 1989.

Quin barri tenim?
Sagrada Família és, com tot el
Districte de l’Eixample, un espai
de gran densitat urbana. Amb
poc més d’un km² de superfície,
compta amb 50.000 habitants, i
acull una de les zones de major
saturació turística de Barcelona,
amb 14 milions de visitants a
l’any a l’entorn de la Basílica. La
manca d’equipaments és un dels
dèficits històrics del barri i enca-

Què és “Al Niza, tu decideixes!”?
Al Niza, tu decideixes! és un procés de participació veïnal que hem engegat els i les veïnes del
barri de la Sagrada Família per decidir a quins equipaments volem dedicar l’espai de l’antic cinema.

Com hi puc participar?
Omplint el full de participació a qualsevol de les paradetes fixes que trobaràs a:
• Espai 210 (c/Padilla, 210).
• Associació de Veïns (c/València, 415).
• La Cruïlla (c/Sardenya, 256-260).
També ens pots trobar:
• al Mercat de la Sagrada Família, els divendres a la tarda.
• i a la cruïlla de l’Avinguda Gaudí amb el c/ Provença, els dissabtes al matí.

ra no s’han acomplert els compromisos de Myrurgia de l’any
2000 pel que fa a la construcció
de la Residència-Centre de Dia
de Rosselló-Roger de Flor, ni els
habitatges socials de lloguer per
a joves dels jardins de la
Indústria. En aquest mandat
(2011-2015), les inversions al
barri de Sagrada Família han
estat cinc vegades inferiors a la
mitjana de la ciutat.

Recuperem el Niza.
Recuperem el barri
Des de la Plataforma Recuperem el Niza, doncs, no volem un
simple equipament, sinó que
volem recuperar el cinema com
a espai comú del barri, integrat
en un projecte de futur per als
veïns i veïnes. Front a una pressió turística que engoleix cada
vegada més espais públics i privats, necessitem recuperar-ne de
comunitaris, tot construint co-

munitat i teixit veïnal que freni
la destrucció de la vida de barri.
En aquest context, el Niza juga
un paper fonamental en el futur
i reordenació de Sagrada Família:
• La qualificació com a equipament del Niza permet fer una
permuta urbanística amb un
solar propietat d’Aigües de
Barcelona, on es podria reallotjar als veïns i veïnes afectades per l’enderrocament de les
illes de cases ubicades entre
els carrers Mallorca – Aragó i
Sardenya – Marina.
• Recuperar el Niza, que té un
emplaçament
privilegiat,
suposa ubicar un tallafocs a la
voràgine urbanística a l’entorn
del temple, i integrar-lo en el
seu entorn de manera menys
agressiva.
• Aquesta equació urbanística
permetria recuperar dos espais
en desús del barri, augmentar
aproximadament en 2.000 m²,

dels 10.500 que es calcula que
fan falta atès el dèficit històric
estructural que tenim.
Amb aquest procés participatiu, doncs, volem decidir col·lectivament el futur del Niza, fent
una aportació imprescindible
sobre les necessitats i inquietuds
del barri per a la definició de la
resta d’equipaments que caldrà
planejar i construir en els propers anys.
Al Niza, tu decideixes!
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Demanda judicial contra el Pla de Millora Urbana
del cinema Niza
A principis del mes de juny de
2015, es va presentar la demanda
contra l’aprovació del Pla de
Millora Urbana (PMU) a l’antic
cinema Niza, davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
L’escrit recull el rebuig de les entitats veïnals del barri a un projecte que va ser munyit l’any 2014,
per l’Ajuntament de Barcelona, la
promotora immobiliària i la
cadena de supermercats MERCADONA.
En un escrit de 40 pàgines i
diferents annexos es recullen, en
5 capítols els incompliments
legals:

3 de la modificació del Pla
General Metropolità 13E, article
9, 12.2 i 14.2 del text refós de
l’ordenança de Rehabilitació i
Millora de l’Eixample, i article
243.2 de les normes urbanístiques del PGM.

Tercer
Improcedència del PMU a preveure transferència de sostre a
l’edifici d’habitatges (una planta
més), per ser contrari a la llei.

Quart
Subsidiàriament al punt anterior, improcedència del PMU per
vulneració de l’article 21 de
l’Ordenança de Rehabilitació i
Millora de l’Eixample.

Cinquè
Nul·litat del PMU, per falta
d’incorporació en l’expedient de
documentació i/o justificacions,
legalment exigibles.

Primer
Improcedència del PMU, per
preveure una reserva de dispensació, el que fa a l’obligació del
compliment de les dotacions
d’aparcament, en la parcel·la
pels nous usos comercials i d’habitatge.

Segon
Improcedència del PMU, per
incomplir la prohibició d’edificació en el espai central de l’illa,
amb vulneració dels articles 2.2 y

Entre un adeu i una benvinguda
La Yolanda que durant tant de temps ha estat la nostra tècnica del Pla Comunitari, a l’Espai 210,
ha deixat el seu lloc de feina per anar a ocupar-ne un altre en una nova Entitat.
Sempre estarem en contacte amb ella, per que la seva tasca en ajuda de totes les entitats veïnals
integrants del Pla Comunitari, i la seva col·laboració sense límits serà força difícil d’oblidar. Tots els
components de les taules dels diferents àmbits sempre comptàvem amb la seva ajuda, cortès, incansable, i riallera tres coses força difícils de lligar, però que ella ho aconseguia sense cap mena d’esforç.
Li desitgem tot el millor possible en la nova etapa laboral que ara comença .
Yolanda som els teus amics: t’estimem molt .... restarem sempre a la teva disposició, no ens
oblidis.
Ara, i seguint el ritme que la vida ens marca donem la benvinguda a la nova tècnica, Meritxell
Ortiz, que com ha passat amb la seva antecessora, rebrà tot el nostre suport per intentar fer més planer el camí que ara inicia, camí ple d’experiències laborals i humanes que només amb l’estima de
tots i el treball del dia a dia podrà anar adquirint per un créixer constant en positiu.
M. Ll. L.
A.V.V. Sagrada Família

VIURE L’ENTORN
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Ja no arriben cartes amb el remitent d’un apartat
de correos... aquella va arribar.
Una persona inquieta, feta a si mateixa, ja amb
més de 70 anys a l’esquena, s’adreçava a la nostra
associació fent un oferiment insòlit, tant pel molt
que representava, com per la historia que duia al
darrera. Ni més ni menys que una recopilació de
noticies de premsa de vell antuvi de tot allò que feia
referència al més gran monument que identifica el
nostre barri: el Temple de la Sagrada Família, cents i
cents de fulls de diari, això sí, ben arxivats, on el passat i el procés de construcció de l’emblemàtic monument n’eren l’eix central, ell, i el seu arquitecte en
cap, l’Antoni Gaudi.
Fins aquí la noticia podria ser una mes de les moltes que identifiquen a persones d’arreu amb ganes
de servar historia, col·leccionant estris, documents i
altres records entranyables. El cas del Sr. Miquel Roig
és un cas diferent i cal dir-ho i escriure-ho. Per
estrany que sembli, a Museus, Biblioteques, Arxius,
Hemeroteques, a tots els quals es va dirigir el Sr. Roig
amb un pelegrinatge altruista, per fer donació del
seu treball, d’anys i mes anys, tots li van refusar -Ara
això ja és obsolet – Maleïda paraula –Ara ja tenim
internet– altra tema a discutir –Necessitaríem dedicar-hi molt de temps i estem baixos de personal–
Aquí també tindria culpa la crisi per manca de llocs
de feina, raó de més per crear-ne. El propi servei gestor del Temple va refusar el vademècum i, ves per
on, gràcies a una entitat propera al nostre barri,
aquesta associació va rebre el regal. Ens van fer saber
del tema, i nosaltres el vàrem acceptar, sense conèixer el donant ni haver vist encara el material que
se’ns oferia: que feliços que en som ara de haver tingut l’honor de ser els receptors! Ens queixem molt
reiteradament de la crisi existent. Quina? La de
valors humans, la primera –diria jo, quant aquests es
perden perquè han cedit lloc al materialisme és molt
difícil que es recuperin en favor d’un conviure humà
i que com a únic motiu tingui el de donar-se i donar:
en podem donar fe.
El Sr. Miquel Roig va ser conveí nostre durant
molts anys i va passejar el barri observant, que no
mirant, el procés d’unes obres a perpetuar pels segles
dels segles que diria Aquell. El Sr. Miquel Roig, per
raons personals, fa uns anys que viu a l’Hospitalet,
de sempre però crec que se’l podria definir com a
“de cualquier sitio en cualquier lugar” con deia el
poeta. Home amb un cervell polivalent, ple d’inquietuds, la seva vida sempre ha estat dedicada a la
recerca i posterior arxiu de tot allò que ha envoltat
el seu fet diari.

Diríem que el cervell del Sr. Miquel Roig es allò
que en llenguatge familiar se’n diu tenir “el coco”
molt ben moblat. De la majoria de fets que han
mogut la seva vida hi ha documentació acreditativa.
Alguns li han estat reconeguts, altres com el que va
donar ocasió a que el coneguéssim, van arribar a
destemps als despatxos dels possibles receptors.
Perquè acceptar paper ja engroguit si petjant una
tecla d’un ordinador, pots rebre la mateixa informació? Ignorants del mon (jo m’hi incloc) els ordinadors, aquesta eina tan útil i indispensable, no donarà mai el plaer de girar les pagines d’un llibre, o el fet
de remenar dins una carpeta da cartró adormida
plena de documents. Documents que guarden histories a perpetuar. Histories que ja incunables dormen molt ben custodiats a Museus del món, badies
i monestirs..., recopilats això sí, per dates i llocs dins
la memòria d’un ordinador que facilita la feina dels
investigadors de torn, del segle XXI.
Mai oblidarà la que firma, la mirada plena de joia
i enterbolida per l’emoció del Sr. Miquel Roig en
rebre el nostre senzill i sentit homenatge, ni la de la
seva esposa fràgil i tímida, que constant-ment li
donava la ma.
Sr. Miquel Roig recentment nomenat MEMBRE
D’HONOR DE LA NOSTRA ASSOCIACIÓ, en nom
de tot un barri, moltes, moltes gracies.
Nota: El Sr. Miquel Roig ha estat àrbitre internacional
en el món del billar. Placa al mèrit esportiu 1982, del
Futbol Club Barcelona. Delegat de premsa del Futbol
Club Barcelona. Col·laborador, en radio-premsa- i TV3,
i autor entre d’altres de llibres com: La Fabrica de los
billares, i 80 anys de billar amateur... entre altres coses
mes
M. Lluïsa Longan

El Grup de Gent Gran amb el suport
de l’Obra Social de “la Caixa”
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Turistes!, els “guiris” vistos per 3 humoristes
M’ha semblat adequat per al meu primer article
per a aquest “Butlletí de l’Associació de Veïns i
Veïnes Sagrada Familia”, de tractar a partir d’uns
dibuixos o d’unes fotos d’un tema relacionat amb
el nostre barri i la nostra ciutat en general, d’una
temàtica que tant té a veure amb el nostre espai
com el turisme. Agraïnt aquesta oportunitat a la
Junta de l’Associació em podreu llegir a partir d’ara
les quatre vegades l’any que apareix.
Fins a 1992 Barcelona no existia com a destinació turística malgrat la notable iniciativa que entre
1908 i 1939 dugué la “Societat d’Atracció de
Forasters de Barcelona” i altres posteriors. La nostra
ciutat ha estat eminentment indústrial, comercial i
cultural. A partir de les Olimpíades d’aquell any el
món “descobrí” Barcelona i els diferents governs
municipals de diferent color polític han promocionat la ciutat com un aparador enlluernador en la
direcció de parc temàtic que podria esdevenir si no
canvia el rumb en una “venecianització” de la ciutat.
Sembla la llei del pèndul, del res o quasi al tot,
tothom vol venir a Barcelona, estem de moda,
tothom es vol fer una “selfie” davant de la Sagrada
Familia. Construcció d’hotels a l’engròs, pisos
turístics arreu, “hostels”. Els més grans creuers de la
Mediterrània visiten el nostre port, milions de passatgers que arriben a l’aeroport d’El Prat, mentre el
nostre transport públic ja no pot engolir més passatgers, les nostres autopistes col.lapsades i el servei
ferroviari …d’aquella manera.
Per la Rambla molt barcelonins ja no hi passem
des de fa temps, al mercat de la Boqueria tampoc hi
anem a comprar, s’ha convertit en un lloc exclussiu per als turistes. Que en direm dels voltants del
temple de la Sagrada Familia i de la seva congestió

de multituds que no sàpiguin ja els nostres veïns!
I el Parc Güell?, que per limitar-ne les destrosses
i les excessives visites s’ha hagut de posar el pagament d’una entrada. La molesta congestió en moltes zones del barri vell, Raval, Gòtic, Sta Maria del
Mar; que dir de les aglomeracions de la
Barceloneta?, tot plegat arriba a provocar la incomoditat dels que vivim i som ciutadans de
Barcelona, que ens sentim forasters a casa i veiem
com de mica en mica ens fan fora dels nostres
millors racons. Caldria preguntar-se: la ciutat ha
estat feta per als seus habitants o per als visitants
ocasionals?
Per molt que una patronal hotelera, en recents
declaracions del seu president hagi dit que la seva
fita és arribar al 10 milions de turistes!, sense pensar que Barcelona no és ni serà mai ni com París, ni
com Londres, ni com Berlín, per la senzilla raó que
la ciutat no pot crèixer més, l’espai vital està esgotat, la llimona està espremuda totalment.
Els veïns, els ciutadans no estem en general en
contra del turisme i dels turistes –tots ho hem sigut
i ho som alguna vegada- però sÍ d’aquesta mena de
turisme massificat que produeix grans beneficis al
sector hoteler però que deixa la part negativa a la
resta dels ciutadans que la patim. Un moment o un
altre s’haurà de trobar solució a aquest model
depredador que no porta enlloc.

Castanys, Tísner i Cesc
Per a aquest article he triat dibuixos referents al
turisme, no a l’actual sino al d’una altra època,
finals dels anys 50 i dècada dels 60 del segle XX,
quan el règim franquista descobrí el filó d’or o
“boom” del turisme internacional, la de l’època del
ministre d’Informació i Turisme, Fraga Iribarne,
difussor de l’slogan “Spain is different”.
Son acudits publicats a la premsa barcelonina
per Valentí Castanys (Barcelona, 1898-1965),
Avel.lí Artís Gener “Tísner” (Barcelona, 1912-2000)
i Francesc Vila Rufas “Cesc” (Barcelona, 19272006), en revistes com “Destino”, “Tele-Estel” o

“Tururut” i diaris com “Tele/Exprés”. En ells els
nostres dibuixants reflectiren des de la mania
publicitària del franquisme per a comptabilitzar els
milions de turistes, volent oferir així la imatge de
que una dictadura amb sol, plaja i alcohol no era
tant dolenta…, passant per la burla de la indumentària estrafolària dels “guiris”. L’espanyolització de Catalunya amb la promoció integral de
la “fiesta nacional” o sigui dels toros, fins a la presència a la ciutat dels marines ianquis de la 6ª flota
dels EUA que també feien turisme.
Dibuixos, en fi, d’un temps i d’un país de quan
es descobrí la gallina dels ous d’or del turisme,
aquesta au tant cobejada per alguns, però que
també pot deixar de pondre ous…
Jordi Artigas
Escriptor

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
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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

17
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COL·LABORACIONS I OPINIONS

18

COL·LABORACIONS I OPINIONS

Butlletí 97

Res pot existir sense causa
Aquestes quatre ratlles volen ser un agraïment.
Abans, però, permeteu-me que us situï. Tot i no
haver nascut al barri, hi visc des de fa quinze anys,
i havia passat un munt de vegades per davant de
l’AAVV. Hi veia sempre moviment, participació,
iniciatives lúdiques, reivindicatives, participatives,
sempre properes a la sensibilitat de les veïnes i
veïns del barri. De tant en tant hi entrava, i com a
molt m’atrevia a estirar algun butlletí de l’associació, o algun tríptic d’alguna activitat, o La veu del
carrer. En solitari em posava al dia del que es cou al
barri, a la ciutat, entre la seva gent, lluny de la política mediàtica, de les altes esferes, dels seus privilegis. Com a molt m’indignava davant les vergonyes
que l’AAVV va traient a la llum, però mai vaig atrevir-me a donar el pas, a entrar, preguntar, a actuar.
I la veritat és que no l’he fet mai, aquest pas.
Però resulta que ara fa un any, per circumstàncies de l’atzar –o millor dit, de l’amistat: una bona
amiga va pensar en mi–, em va caure del cel la possibilitat de formar-ne part. M’oferia fer classes de
repàs a un grup d’una vintena d’adults, dues hores
a la setmana, els dimarts de 5 a 7 de la tarda. Vaig
tenir dubtes, sobretot de si en seria capaç, del tot
inexpert fora d’alumnes d’entre 12 i 18 anys. La
Maria Altarriba, l’amiga que havia de deixar de fer
les classes, me’n va parlar tan bé, que no vaig m’hi
vaig poder negar; conèixer la M. Lluïsa, la
Margarita, la Marina i tot l’equip de recepció va
acabar de convence’m; i el contacte amb totes i tots
els alumnes del curs ha fet la resta. A l’associació,

des del primer dia m’han fet sentir de la casa,
m’han donat totes les facilitats, amables, properes,
predisposades. A classe, cada dimarts els he atabalat amb la llengua, la literatura, la història; hem fet
jocs de paraules, hem redactat tota mena de textos
–i escriuen molt millor del que es pensen!–; hem
gaudit del cinema, de bones cançons, d’obres d’art;
però sobretot, hem xerrat, hem compartit vivències… i hem rigut!
Aquest darrer any he tingut la sort d’entrar a l’associació, però no de manera voluntària, i és que
mai no m’hi vaig atrevir. Si més no, l’atzar de l’amistat m’hi ha portat. És per això que aquestes
quatre ratlles volen ser un agraïment. A totes i tots
els qui feu possible l’entitat, la vostra lluita quotidiana és impagable; al meravellós grup de gent
gran –no pas per l’edat sinó per la seva dignitat i
mèrits!– que cada dimarts ve a mantenir la ment
desperta: a la Margarita, l’Amadeu, la Irene, la
Conxita, la Carme, l’Arés, en Lluís, la Consol, en
Valerià, l’Amèlia, la Núria, la Victòria, les Maries,
les Montserrats, les Mercès, les Roses; i a la Maria
Altarriba, la meva amiga, que em va confiar aquesta joia. Si algun dia passeu pel carrer València,
entre Sicília i Sardenya, atureu-vos al 415; entreuhi, pregunteu, actueu. No ho deixeu en mans de la
casualitat. Com va dir Voltaire, “L’atzar és una
paraula buida de sentit, res pot existir sense causa”.
Joan Fontdeglòria Solà
Professor de Llengua Catalana i Literatura

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.

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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