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BONES FESTES!
Aquest nou lliurament del butlletí ens deixa ja a les portes de les festes
nadalenques, a punt d’iniciar un nou any. Temps, doncs, de fer repàs
dels temes pendents i de renovar forces per a seguir fent un barri millor.
Però, sobretot, temps de bons desitjos, que nosaltres volem també adreçar a tots els veïns i veïnes, amigues i amics lectors

El Nadal es un cant feliç de moltes veus plegades.
També, pregaria silent demanant pau així sia al
mon sencer
A.V.V. Sagrada família
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AL NIZA, L’ATENEU DEL BARRI
Introducció
La plataforma veïnal RECUPEREM EL NIZA va
iniciar, el passat mes de juliol, un procés participatiu entre els veïns i veïnes del barri amb l’objectiu
de recollir les seves opinions, sobre qüestions del
màxim interès de la vida del barri, les necessitats
d’equipaments al barri en general i al cinema Niza
en concret.
Amb el lema “Al Niza tu decideixis” membres
de la Plataforma han anat recollint les opinions
a diferents indrets del barri: El Mercat, La Cruïlla,
l’Avinguda de Gaudí, l’Espai 210 i l’Associació de
Veïns i Veïnes Sagrada Família. Aquesta tasca s’ha
fet igualment a una dotzena d’entitats del barri

Resultats de les enquestes
Descripció de la mostra: feminitzada, i
de mitjana edat. La mostra és de 399 persones,
de les quals, la majoria són dones (57%, per només
un 43% d’homes). Les edats més habituals són: 3045 anys (37%), 17-29 anys (28%) i 56-65 anys (23%).

• Gràfic 1: Grau de desacord amb el model de turisme massiu i
amb la construcció del Mercadona.

Segons el veïnat, l’actual model de turisme té
un impacte negatiu ja que massifica la
via pública (71%), genera molèsties amb
els autocars (68%) i afecta al petit comerç
(65%). En canvi, segons el veïnat, el model de turisme
massiu del barri encara no ha tingut un impacte especialment negatiu en l’habitatge (preu de l’habitatge, o
pisos turístics) o relacionades amb les terrasses –menys
de la meitat de les respostes-.

La majoria del veïnat està en contra
del projecte del Mercadona i en desacord
amb el model de turisme massiu del barri: Gairebé el total dels enquestes està en contra
de l’acord del Mercadona (97%) i una gran majoria en contra del turisme massiu (85%):

• Gràfic 2: Impactes negatius derivats del turisme.

El 78% del veïnat considera insuficient
els equipaments del barri (dels quals, un
63% molt insuficient); en canvi, només un 21% de
veïnat considera que els equipaments del barri són
suficients.
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• Gràfic 4: Prioritats pel barri (% de veïnat que ho considera
• Gràfic 3: Insuficiència dels equipaments del barri.

1º prioritat)

Davant d’aquesta mancança d’equipaments, les

Finalment, el veïnat té molt clar quina és la prio-

gran demandes del veïnat són la construcció d’un Ateneu: ja sigui en la modalitat
de Centre Cívic (33%) o d’Espai Jove (16%); i, tam-

ritat del Niza: la construcció d’una sala
gran (la primera prioritat per més de la meitat de
les respostes: 52%).

bé, nous equipaments educatius: especialment, una escola o institut (17%) o una escola bressol (16%), així com també –en menor grau– escoles
d’adults (2%).

• Gràfic 5: Prioritats pel Niza (% de veïnat que ho considera
1º prioritat)

BREU INFORMATIU

!

Des del dia 15 de desembre fins el 4 de gener de 2016, l’Associació de veïns/es durà a terme la
capta solidària d’aliments i joguines noves, pels més desfavorits del barri.
Com cada any, la capta es farà al mercat de Sagrada Família, a la parada situada enfront la
rampa d’accés, Padilla-Provença.
Gràcies, doncs, a la col·laboració de la junta de venedors i direcció del mercat, per les facilitats
donades per poder dur endavant la recollida.

Àmbit de servei a les persones

L’ASSOCIACIÓ INFORMA
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L’àrea d’urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, està procedint
a la redacció del projecte executiu
de la zona verda del solar de Mercaplauto que ha estat recuperada
per al barri, malgrat els plans del
anterior govern municipal que
volia convertir-lo en un aparcament d’autocars turístics.
Desprès de diferents reunions

dels veïns i veïnes de l’entorn i de
l’associació de veïns, el projecte recollirà les aportacions fetes pel veïnatge, en el procés participatiu que
s’ha portat a terme a l’Espai 210.
L’objectiu és que aquesta zona
verda estigui enllestida a la tardor
de 2016.
Així mateix l’àrea d’urbanisme
estudiarà en una fase posterior

l’arranjament de la zona circular
de la plaça de la Hispanitat, com a
possible zona d’espai infantil.
Sense dubtes aquestes actuacions contribuiran a la dignificació
de la zona en un dels punts mes
transitats i contaminats del barri.
Àrea d’Urbanisme,
Mobilitat i Medi Ambient

Un espai familiar per al barri
Dins dels serveis que presta el
Centre Cívic Sagrada Família hi
ha la ludoteca amb una oferta de
10 hores setmanals per a totes les
franges d’edat infantil. Aquesta
oferta és totalment insuficient
per a les demandes del barri i de
manera especial per als més petits, de 0 a 3 anys, que nomes disposen de 2 hores setmanals.
Des de fa uns mesos, un grup
de famílies que pateixen aquesta
insuficiència, s’estan coordinant
per reivindicar que el barri afronti aquesta qüestió sota la fórmula

d’un ESPAI FAMILIAR comú, on
les famílies amb infants puguin
gaudir d’un espai de trobada,
acollidor i socialitzador.
L’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família estem donant
suport a aquesta iniciativa per
fer-la realitat en els espais públics, com poden ser Can Roger
o, en un futur, l’equipament del
cinema Niza, que reuneixin condicions idònies per portar a terme aquest servei, que de ben segur trobarà una resposta positiva
al nostre barri.

És per això que des de l’Associació estem impulsant la creació del grup de treball “per un
espai familiar al barri” a fi i efecte de desenvolupar i aconseguir
que aquest projecte aviat sigui
realitat.
Convidem a totes les famílies interessades, a apuntar-se a la
iniciativa, posant-se en contacte
amb l’Associació per participar o
donar suport al procés en marxa.
Àrea d’Urbanisme, Mobilitat i
Medi Ambient
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Zona verda de Lepant-Aragó
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Projecte de macro-hotel a la Henkel.
Tornar a les mobilitzacions
L’alegria per la moratòria dels
hotels a Barcelona, decretada per
l’Ajuntament a principis de juliol
d’enguany, ha estat efímera. Desprès de 3 mesos, les fortes pressions del lobby hoteler de les grans
cadenes i la manca de suport dels
grups polítics municipals al govern d’Ada Colau en l’aplicació de
la moratòria, han pogut més que
la voluntat de l’equip de govern
de fer un procés integral d’ordenació de l’oferta d’allotjaments turístics que tan necessita la ciutat.
En alguns casos, com ara el Rec
Comtal i la Henkel, la moratòria
hauria d’haver servit per revisar
en profunditat uns expedients
plens d’irregularitats urbanístiques que els promotors “van colar” a l’antic govern municipal.
Irregularitats que, en el cas de la
Henkel, els veïns de Còrcega i Sicilia colindants, van denunciar a
les al·legacions que van presentar
el passat mes de maig i que encara no han estat respostes. Malgrat
això, segons l’actual govern municipal, s’han hagut de treure de la
moratòria per silenci administratiu de l’antic govern.
Sense entrar en el fons d’aquesta
decisió, que suposaria una disser-

tació jurídica difícil d’entendre,
el que tenim clar és que l’Ajuntament no pot atorgar una llicència
plena d’irregularitats, estigui o
no inclosa dins de la moratòria, i
aquest és el cas del projecte presentat pel fons voltor MIREF 1, a l’antiga seu de la Henkel.
Dins de les irregularitats, hi ha
una que preocupa especialment
als veïns de les finques confrontants, això és, la qüestió de la seguretat dels seus edificis.
A totes les converses i escrits,
tan a la promotora com a l’Ajuntament, els veïns han fet palesa
la seva preocupació pel risc d’enfonsament per motiu de l’enderroc i l’obra nova que es pretén
construir: Un hotel de 4 estrelles
amb capacitat per a 364 persones,
33 habitatges plurifamiliars i 6 habitatges unifamiliars, en un lloc
on hi ha greus patologies en els
edificis adjacents
L’Ajuntament coneix perfectament que la comunitat de veïns
i veïnes de Còrcega 476, està afectada, en la seva estructura i pateix
un procés de degradació similar a
l’aluminosi. Això està obligant als
residents a realitzar un reforç progressiu de les estructures.

També coneix els antecedents
existents a la finca de Sicília 275277, ja que arran d’unes obres menors de reforma que va fer la Henkel es van produir esquerdes a les
parets d’aquesta finca.
Es per això que els veïns de les
comunitats afectades s’oposen
a l’enderroc i l’inici de les obres,
fins que l’Ajuntament no faci
un dictamen tècnic, fet per especialistes independents, per determinar prèviament els riscos
d’enfonsament existents i poder
actuar així en conseqüència.
D’altra banda a l’assemblea
general del barri del dia 10 de
novembre es va acordar la creació d’un grup de treball sobre
els allotjaments turístics al barri
per fer front a la disbauxa, el desordre i els projectes especulatius
actualment existents.
Està previst que aquest grup es
coordini amb l’assemblea de barris per un turisme sostenible, que
recentment es va constituir i va
fer la seva presentació pública a
Barcelona.

SERVEIS
• ACOLLIDA VEÏNS/ES IMMIGRANTS:
Cada dimarts i dijous de 18.30h a 20h (pregunta per Margarita Mas)
• SERVEI A LES PERSONES
Cada dimecres de 18.00h a 20.00h (preguntar per Maria Lluïsa Longan)
• URBANISME, MOBILITAT, MEDI AMBIENT
Cada dijous de 19.00 a 20.oo h (preguntar per Joan Itxaso)

Àrea d’Urbanisme,
Mobilitat i Medi Ambient

!
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En la línia divisòria dels barris
de Fort Pienc i Sagrada Família,
dins del Districte de l’Eixample, a l’any 2011, era previst de
construir l’Institut d’Ensenyament Angeleta Ferrer, al solar de
l’Avinguda Diagonal 201, entre
Diputació i Consell de Cent, costat Llobregat.
Quan tot era a punt per iniciarse les obres, el govern municipal
de Convergència encapçalat pel
Sr. Trias i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, van
decidir no fer aquesta obra, que
havia estat licitada i adjudicada.
Aquesta decisió ha suposat llençar a prop d’un milió d’euros a
les escombraries, en indemnitzacions i altres conceptes.
La necessitat d’aquests institut,
ja palesa a l’any 2011, encara ho
és mes ara, segons l’estudi fet per
les Ampas de l’Eixample, sobre
les necessitats d’escolarització
de l’ensenyament secundari al
Districte, que assenyalen amb
claredat la manca d’un institut a
la dreta de l’Eixample.
Aquest institut es diu Angele-
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Volem l’Institut Angeleta Ferrer

ta Ferrer i ha de ser realitat durant aquest mandat per cobrir,
fonamentalment, les necessitats
de Sagrada Família i Fort Pienc.
S’ha de tenir present que a Sagrada Família no hi ha cap institut
d’ensenyament secundari i que a
l’escola dels Encants, finalment
en un nou edifici, aviat omplirà
tots els cursos de primària, desprès de massa anys en barracons.
Tota aquesta situació es va
analitzar a la reunió que Am-

pas i Associacions de veïns van
tenir el passat 29 d’octubre a
l’Escola dels Encants, en la que
es va acordar la redacció d’un
manifest i l’inici de les accions,
a nivell institucional i entre la
ciutadania, per fer realitat l’ANGELETA FERRER. Seguirem informant en els propers números
del butlletí.
Àrea d’Urbanisme,
Mobilitat i Medi Ambient
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Festes de tardor 2015
Ja les Festes de Tardor son història, i ara és el moment de fer
un petit balanç de les activitats
dutes a terme i organitzades per
l’Associació de Veïns i Veïnes.
Un cop més la Mostra d’Art
i Artesania, va omplir de color
i de tècniques diverses la sala
d’exposicions del Centre Cívic
del barri, incorporant nous artistes conveïns i amics que van
fer mostra de les seves obres artístiques i plurals.
I que serien unes Festes siguin
de Tardor o Primavera, sense
un concert d’Havaneres?, vagi
doncs el nostre reconeixement
en nom del barri per la inestimable col·laboració de l’eix co-

mercial dels Encant Nous, que
un any més, va oferir ajuda i el
Rom Cremat.
Festes que han donat també
l’oportunitat de fer salut organitzant una caminada cultural,
pels passatges del barri, arribant a
la meta, ubicada a Can Roger, on
es va dur a terme un vermut popular, seguit d’una arrossada, per
recaptar ajuda per ajudar a pal·liar
les despeses que origina el manteniment del menjador sòcio-familiar del barri i que va rebre un
resposta veïnal de 10 de nota.
Per acabar aquest escrit recopilatori de les Festes de Tardor
menció especial a l’acte cultural
per excel·lència, Certamen Lite-

rari en Llengua Catalana, i que
gracies a la idea d’uns quants
enamorats del País i de la Llengua ha arribat ja a la seva XVIII
ena edició, i cada cop amb mes
empenta i participació
També cal fer una referencia
general a tots aquells actes organitzats per les diferents Entitats que formen part de la Coordinadora, i que son referent importantíssim per la realització
de les festes, ajudant a omplir
de llum i diversitat d’actes tot
el cap de setmana.
Fins la tardor del 2016!
A.V.V. Sagrada Família

En record dels bàrbars esdeveniments
succeïts a París
On eres Orwell? On s’amagava
adormit el teu GRAN GERMÀ, el
que tot ho veu i vigila, el dia que
la ciutat de la llum va enfosquir i
nomes la il·luminava un vermell
intens produït per la sang de les
víctimes, víctimes d’una massacre organitzada ? Reivindicant
que? . Cap motiu és suficient per
justificar tanta barbaritat, cap “is-

me” pot obligar al ser humà a viure un no viure en mig de la desconfiança i la por. Tots hem estat
víctimes alguna vegada, d’objectius terroristes inqualificables, i és
per això que encara ens tremola
l’ànima en recordar-ho.
Per això, volem que serveixi
de testimoni aquesta nota com
a mostra del nostre rebuig a tan-

ta barbaritat i fer palès a tothom
que en el nostre més profund sentiment “Vestim de dol” canviant
el negre pel blau, blanc, i vermell,
dels colors d’una bandera que ara
oneja a mig pal. Fins quan tanta
barbaritat?
AVV Sagrada Família.
13-11-2015
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El Concurs Literari és una fita anual imprescindible dins
de la programació de la Vocalia
de Serveis a les Persones en l’aspecte cultural. Enguany hem
assolit la XVIII convocatòria
amb una participació molt estimulant de cara a noves convocatòries.
És particularment important
la participació de joves que s’inicien en la literatura en els seus
vessants de prosa i poesia. Enguany el Premi juvenil Memorial Manuel Camañes en l’apartat de prosa va correspondre a
Marcel Gaya i Cabré amb l’escrit
“Sant Smaug” i en el de poesia a
Maria Pons Garcia per “Una ombra ombrívola”. A ambdós guanyadors, el jurat qualificador

els estimula perquè perseverin
en el seu interès per la literatura.
Quant a la nombrosa participació de persones adultes, tant
en poesia com en prosa, els guanyadors i guanyadores van ser
les següents persones:
POESIA: Primer premi per a
l’obra “Molt important” de Juan
Seus i Castro.Segon premi per a
l’obra “Velles masies” de Mª Dolors Godoy i Rotllens. El tercer
premi se’l va merèixer l’obra “La
memòria del cor” de Salvador
Obiols i Gómez.
PROSA: Primer premi per a
l’obra “Anar de botigues” de
Carme Castellarnau i Arfelis. Segon premi “Una parcel·la, dues
parcel·les” de Mª Dolors Godoy i
Rotllens. Tercer premi per l’obra

“Malaurança de Jaume Calatayud i Ventura.
Durant la celebració de l’acte
dues rapsodes recitaren diversos
fragments de les obres de Montserrat Roig i el pianista senyor
Gerard Alonso va interpretar
tres peces de música selecta.
Com a punt final de l’acte acadèmic el president del jurat va
glosar la figura de Montserrat
Roig
La cloenda de l’acte va anar a
càrrec de la Coral Polifònica Sagrada Família que amb unes interpretacions molt escollides va
completar una vetllada cultural
que any rere any va guanyant
prestigi.
Antoni Navarro
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XVIII Concurs Literari en Llengua Catalana
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Com funciona el districte de l’Eixample
Introducció
L’Associació de veïns i veïnes
Sagrada Família ha cregut necessari crear una nova secció al seu
butlletí. En ella es tractarà d’explicar de la manera més entenedora
possible, el funcionament i l’estructura de l’administració mes
propera al ciutadà, en el cas de
Barcelona els Districtes, que agrupen al diferents barris de la ciutat.
Barcelona està estructurada en 10
Districtes i el barri Sagrada Família
(52000 habitats) pertany al Districte de l’Eixample, en el que també
estan inclosos els barris de Fort Pienc (32000 hab.), Dreta de l’Eixam-

ple ( 43000 hab.) Antiga Esquerra
de l’Eixample (42000 hab.)
Nova Esquerra de l’Eixample (58000
hab.) i Sant Antoni (38000 hab.).
Per conèixer millor l’estructura
i funcionament del Districte hem
dividit la seva explicació en tres
capítols:
-L’estructura política.
-L’estructura administrativa.
-Els òrgans de representació i participació.

L’estructura política
Aquesta estructura s’articula
en funció dels resultats electorals, que cada 4 anys tenen lloc

a Barcelona i es fan d’acord amb
la carta Municipal. A les eleccions municipals del 25 de juny de
2015, la candidatura de Barcelona
en Comú va ser la guanyadora a
la ciutat de Barcelona, seguida de
Convergència i Unió. Al Districte
de l’Eixample, CiU va ser primera
i BCN en Comú segona.
El Regidor del Districte
l’anomena l’alcalde o alcaldessa
de la ciutat que pot pertànyer o
no al seu grup polític, en funció
de que es facin o no aliances per
formar el govern de la ciutat. Es
la màxima autoritat executiva
del Districte.

ATENCIÓ ALS SOCIS/ES, VEÏNS I VEÏNES
• SECRETARIA (tasques administratives): Cada dimecres de 18.30 h a 20 h (preguntar
per Margarita Mas)
• ATENCIÓ GENERAL (recepció): Cada dia de dilluns a divendres de 18.15 h a 20.30 h.

ACTIVITATS SETMANALS DE L’ASSOCIACIÓ
DILLUNS

Matí

• Grup Gent Gran
• Gimnàstica
dolça

• Xerrem

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

• Grup Gent Gran
• Gimnàstica dolça

• Repàs Gent
Gran
• Patchwork

Tarda

Vespre

DIMARTS

• Castellà

• Tall i confecció

!
!

• Curs dibuix i
pintura (18h20h)

• Castellà

QUADERN DE CIUTADANIA

Els Grups Municipals, de cada força política es constitueixen
i anomenen un portaveu. Els vots
de cada grup es ponderen en funció del nombre dels seus representats al Consell Plenari. Al Districte
existeixen 7 grups municipals, els
mateixos que a la Casa Gran.
La Junta de portaveus,
formada per la Presidència, El
Regidor i els portaveus de cada
grup polític del Districte. Fa les
propostes per a l’ordre del dia i es
posicionen com a grup sobre els
assumptes a tractar als plenaris.
La Comissió de Govern,

formada pel Regidor i 5 Consellers de l’equip de govern. La seva
missió fonamental es l’impuls
polític de l’acció de govern al
Districte. Han de donar comptes
de la seva actuació al plenari del
Consell del Districte.
Pel que fa a les Comissions Consultives, segons l’actual normativa, en son obligatòries tres:
-Medi ambient, urbanisme i
obres.
-Serveis a les persones, benestar
social i cultura.
-Via Pública, seguretat, mobilitat,
comerç i serveis municipals.

Grup BCN en Comú: Francesc
Magrinyà
• Grup CiU: Joan Rodriguez
• Grup Ciutadans : Paloma Jiménez
• Grup ERC-AM: Eduard Cuscó
• Grup PSC-CP: Joan Ramon Riera
• Grup PP: Oscar Zayas
• Grup CUP-PA: Anna Serra
•

Resum de l’estructura
del districte

Comissió de govern:
• Agustí Colom- Regidor
• Antoni Coll- Coordinador
• Eulalia Corbella- Barri de Sant
Antoni
• Francesc Maginyà- Barri nova
Esquerra de l’Eixample i barri
antiga Esquerra de l’Eixample.
• Jordi Matas- Barri Sagrada Família i barri de Fort Pienc.
• Carme Mendez- barri Dreta de
l’Eixample.

• Regidor del Districte: Agustí Colom
• Presidenta del Consell: Trinidad
Capdevila
• Vice-presidenta: Teresa Maria
Pitarch
• Portantveus:

S’ha de dir finalment, que la
comissió de govern te atribuïdes
totes les responsabilitats sectorials, que explicarem en el proper
capítol relatiu a l’estructura administrativa.

El plenari pot crear d’altres
comissions si ho considera necessari.

Butlletí 99

La presidència del Consell del Districte, l’anomenen
els Consellers i Conselleres del
Districte que son designats per
les forces polítiques en funció
dels vots que han obtingut a les
eleccions. Es la màxima autoritat
representativa del Districte que
convoca i presideix els Consells
Plenaris. S’anomena també una
vicepresidència per substituir-la en cas d’absència.
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VIURE L’ENTORN
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Tot recordant l’Angelica.
2 de novembre, Dia de Difunts
De sobte la vaig reconèixer
en mig d’aquell món fred i silent. Inútil hagués estat però
per la meva part voler parlar-li
. La visió del seu rostre blanc i
petri, em va recordar que, malgrat haver-ho desitjat, mai en
vaig atrevir a demanar-li cada
cop que ens trobàvem a la cafeteria de la Universitat que em
desxifrés l’enigma que l’envoltava. Treia excel·lents a l’assignatura de dibuix perquè estava destinada des de la nit dels
temps? O bé era que embadalia
i predisposava al professor per
a concedir-li la millor de les
notes, amb el seu rostre renaixentista i el seu nom que recordava a pintors i escultors d’una
època passada irrepetible?
Va néixer amb ulls blaus de cel
i mar que mai es van enfosquir,
i cabells de color d’or vell que
més assimilaven coure. Els tenia
plens de rinxols i això li donaria de per vida un aire de Verge
Florentina. Era lleugera, gairebé
etèria. Parlava poc i quan ho feia era les més de les vegades en
un to tímid i insegur. Era com
una papallona plena de tonalitats blaves i verdes barrejant alhora amb una policromia perfecta la resta de colors de l’ARC
DE SANT MARTI. Un estudiant
enamorat, un més , la va batejar
con la BUTTERFLY de l’aula. Li
esqueia de debò el símil. Tot en
ella inspirava romanticisme i
poesia. Era com una cançó de la
primera època serratiana. Mai

hagués pogut ser font d’inspiració per a un cant reivindicatiu
o revolucionari. Quin estrany i
desconegut padrí va posar-li el
nom d’Angèlica? Just a ella que
havia nascut en un barri vell i
marginal i que per no tenir, no
va tenir mai ni cognom de pare.
A ella que va ésser criada en una
casa d’acollida, per infants. La
va descobrir als 18 anys un vell
professor de l’Escola de Belles
Arts i la va ajudar a un millor
viure amb els diners que li pagava cada cop que feia de model per a ell. Desprès en veure
la seva innata predisposició pel
dibuix la va animar a freqüentar la Universitat. Els estudiants
de Llotja que l’havien conegut
deien que havia sigut sens dubte la més perfecta rèplica de la
Venus de Botticelli. Semblava
realment perfecta i pura al bell
mig d’aquest món de pecadors.
Però... un pecador ignorant,
com ho son tots el pecadors,
va trencar un dia la filigrana
d’ivori de la seva anatomia
després d’encerclar sense fre ni
cura amb les seves brutes mans
la seva fràgil cintura. Angèlica
no va dir mai res i va prendre
estat amb ell admetent així el
seu destí.
El blau dels seus ulls va perdre
intensitat, es va fer un xic més
gris. No es va rebel·lar però. Era
geisha en mans d’un shògun.
Angèlica va deixar la Universitat. Un temps després, potser
dos anys, va reincorporar-se a

les aules. Es va saber que un accident de trànsit l’havia alliberat dràsticament del seu botxí.
Curiosament el seu rostre i
el seu mirar marcats pel sofriment eren mes serens encara,
més d’un altre món. El seu aspecte alhora resignat i malaltís
recordava el d’una “Colometa”
nascuda a la Plaça del Diamant.
Com en les grans tragèdies el
contacte amb un gran malvat havia fet d’ella un ser més
perfecte i bo a ulls dels demès.
Què hagués sigut de Tosca sense Scarpia? Angèlica va tornar
a la Universitat i també va
continuar fent de model pera
guanyar-se un xic la vida. Mai
més però va oferir el seu nu.
Deien que amagava avergonyida els estigmes que el seu amo
havia deixat impresos en el seu
cos fràgil i blanc amb la seva
malvestat.
Sistemàticament
feia com si ignorés els cors
trencats que deixava al seu pas.
Havia estat dèbil una vegada:
no ho seria mai més. Era lliure,
llavors. La Dama Blanca en una
carretera de segon ordre ho havia decidit així.
“Vaig deixar enrere els meus
pensaments i vaig tornar a mirar el seu rostre quiet i marmori. L’escultor havia fet una bona feina. A la pedra no es llegia
cap cognom, sol un nom: Angèlica, i unes dates: 1945-1968.
No feia falta pas res més per a
identificar-la. Ella era única.”

VIURE L’ENTORN

Anys més tard vaig saber que
Angèlica boja d’amor per un estudiant ja compromès s’havia
suïcidat. Angélica havia estat
una Verge profanada, mai podria ser per voluntat una Maria
Magdalena.
Mai no ho va saber l’estudiant desconegut.
Els estudiants de Llotja i tots els
professors, van contribuir a pagar el
seu sepulcre i l’enterrament. Tothom

la va plorar. Ningú no l’ha oblidat
mai. Coses de la vida però: miraculosament cada 23 d’abril una rosa blanca reposa fins a marcir-se damunt la
seva tomba. Un altre misteri?

Mª Lluïsa Longan.
Nota:
Aquest escrit es va publicar l’any
1992 al butlletí nº 15. Vint-i-tres
anys després, malauradament
esta de plena actualitat. Amb la
seva reedició, vull retre homenatge a totes aquelles entitats que
lluiten, dia rere dia, any rere any,
per ajudar a totes les dones que
pateixen maltractaments físics i
morals. Fins quan la lluita?
25 de novembre de 2015 Dia internacional contra de la violència de Gènere

El grup de Gent Gran amb
el suport de l’Obra Social
de “la caixa”
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Em vaig atrevir a dir-li -“Què
hi fas en aquest món silent i
mancat de tota vida? No tens por,
tu que sempre vas ser poruga? No
tens fred en aquest ambient gelat
i humit tot reposant el teu bonic
cos sota llosa de pedra? Perquè
vas morir tan jove?”-
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Llums i ombres de la Sanitat Catalana
Com un Servei de Salut es
pot degradar mitjançant
“un model exitós” de gestió.
Fa pocs dies, vaig escoltar per
la radio una noticia molt demostrativa de la situació actual de la
Sanitat Pública a Catalunya. El
contingut es referia a l´arxiu de la
causa de corrupció, en la gestió de
concessions irregulars a l´Hospital
de la Sta. Creu i Sant Pau. El motiu: la dificultat de provar els
fraus en una organització molt
complexa. Recordo haver llegit
a la premsa, fa potser un any, que
el jutge responsable d´aquesta instrucció va demanar més recursos

a l´Administració de Justícia, precisament per l´extrema dificultat
de la seva tasca. Potser aquests
recursos no van arribar mai?
Sorprenentment aquesta noticia
es va donar en un format molt
concís, a primera hora del matí,
i no es va repetir ni es va fer cap
comentari al respecte, en hores de
més audiència.
Casos de corrupció reiterats,
deixen veure que en els darrers
20 anys, les finances irregulars,
han estat una constant a la gestió de la Sanitat Pública, és a dir,
la que paguem els ciutadans. La
llista de casos i persones seria
interminable i les practiques de-

lictives també. Innova, Traiber
(pròtesi caducades, que es van
implantar a més de 3000 persones), Cas Clotilde… Les xifres en
milions d´euros també ens poden esgarrifar.
La creació d´una xarxa de
connexions
publico-privades
durant anys (molts), que infiltren tota la organització dels
Serveis Sanitaris fa pensar en
una acció planificada, perfectament assimilable. Un moviment imperceptible des de fora,
però, que manté a l´ombra una
consolidació inexorable i que te
un objectiu concret i clar. No es
tracta, com ens han venut fins
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ara d´aliances estratègiques per
millorar els serveis i diversificar-los, sinó de un camí de “no
retorn” a un canvi de model. Un
model més assistencial/benèfic
i proper a experiències que han
demostrat clarament que generen la inaccessibilitat als serveis
sanitaris, per a una part important de la població . Només cal
pensar amb el sistema sanitari a
EEUU. És el més car i el més ineficient del mon. Per tant no es
tracta d’un problema de diners
sinó de prioritats polítiques .
Aquesta ruta ha implicat una
descapitalització real en els darrers anys, com ara, disminució de
llits hospitalaris, quiròfans, externalització d´activitats múltiples:
laboratoris, radiologia, rehabilitació, sense cap tipus de seguiment ni avaluació, implantació
d´activitats privades en centres
públics, exclusió, disminució de
les plantilles (només a l´ICS, superior als 5600 professionals), etc.
Paral·lelament les derivacions
d´activitats cap als centres privats
han crescut més que mai. Les llistes d´espera s´han convertit en un
filó, pel negoci camuflat en provisions, concessions… etc.
La mercantilització de la nostra salut està servida.
La sensació que tenim molts
ciutadans és de que el pla en

aquests moments es desenvolupa més ràpidament i incorpora més elements en la seva
carrera. El Col·legi de Metges de
Barcelona ja ha fet una proposta
per “millorar la gestió de l´ICS”,
que evidencia un plantejament
de liberalització de les organitzacions en la seva totalitat. Des
de les Àrees Bàsiques als grans
hospitals.
La pressió “mediàtica” de les
mútues privades sobre la població, s´ha intensificat mitjançant
grans campanyes estratègicament dissenyades, per coincidir
amb buidaments de serveis a la
xarxa pública. Quina casualitat!
Els grans poders econòmics
del país fa temps que inverteixen seriosament en el negoci de
la Medicina Privada. Ells resten
preparats per a l´assalt final. No
hi ha límits?
Exemples com el de BarnaClínic haurien de fer saltar tots
els sensors d´alarma, per una irrupció clara d´activitat privada
a l´entorn de un servei públic
que paguem tots, l´Hospital Clínic. Però encara, sembla que no
hi ha prou. El Sr. Boi Ruiz declara
que les enquestes de satisfacció
dels usuaris de la Sanitat Pública
son bones (encara hi ha marge de
precarització?). Quina habilitat
per decorar i ocultar el que es fa i
des-fa a la tramoia

Parem atenció en els llocs i
les persones que treballen per la
nostra Salut i identifiquem si realment ens trobem en un àmbit
públic o privat-camuflat, perquè això pot ser l´origen de una
transformació propera que ens
sorprendrà. Però… Quin paper
juguem els ciutadans/usuaris i
patrocinadors absoluts dels serveis públics? Si ens deixem portar per la inèrcia i no utilitzem
els canals formals i informals per
exercir els nostres drets de participació en les decisions, aquestes
es prendran a les nostres esquenes, com fins ara. Reclamar serveis. Hem de fer l´esforç de ferho cada vegada que es presenti
un canvi o empitjorament de
l´atenció que hem de rebre. Donar contingut a espais de participació com els Consells de Salut
és important per crear processos
de veritable implicació i autoapoderament de la ciutadania.
Els drets s´han de defensar sempre i ara més que mai.
Per això, a partir del proper
mes de gener el dimarts, cada 15
dies, de 7 a 8 del vespre, ens trobarem al local de l’associació de
veïns per compartir i rebre informació sobre els problemes que
detectem al nostre entorn a fi de
seguir i intervenir en el procés de
mantenir un bon sistema sanitari públic. Participa-hi!
Corina Albi
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Volem deixar constància en aquestes pàgines a Joan Comes per l’ajuda desinteressada en la
confecció d’aquest butlletí. En Joan ha esmerçat molta dedicació i força temps, quatre cops
l’any, a maquetar les pàgines del nostre butlletí. La seva tasca ha estat imprescindible per a
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