HEM ARRIBAT ALS 100!
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EDITORIAL
Obrim un número especial del nostre butlletí. Ho diem amb satisfacció: hem arribat
al número 100 d’aquesta nova època del Butlletí que, com bé s’explica en l’article de
portada, vam iniciar en la dècada dels noranta del segle passat. Un centenar de números no és poca cosa. Reflecteix un bon tros de la vida del barri, dels seus problemes, de
les seves lluites, de les seves celebracions, desitjos i reivindicacions. Retrats de la seva
gent, bocins de la seva història.
Una història que amb aquest número no volem més que continuar i intentar millorar. En les pàgines que segueixen trobareu gran part de les nostres actuals preocupacions i dels nostres actuals anhels. Esperem que la lectura us sigui grata.
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PORTADA

100 BUTLLETINS QUE FAN HISTÒRIA
100

Tenim a les nostres mans el número 100 del Butlletí de l’Associació en el format actual. Aquest format es va iniciar als anys 90 i va ser la continuïtat
de formats anteriors, fets amb mitjans encara mes
austers però amb tota la il·lusió i l’esforç de la gent
que des dels anys 70 ha format part de la nostra
entitat i ha mantingut el Butlletí com a mitja per a
reflectir la vida del barri Sagrada Família.
Efectivament, el Butlletí de l’Associació ha estat l’altaveu de les problemàtiques del barri i s’ha
fet ressò de les inquietuds de la seva gent a tots els
àmbits de la vida social. El Butlletí forma part de
la història de l’Associació al llarg dels seus 45 anys
de vida.
Si haguéssim de destacar dues característiques a la
seva trajectòria, aquestes serien:
- Les reivindicacions per aconseguir un barri
digne.
- La tasca incansable i no sempre fàcil de treballar
dia a dia per fer barri: per estar més units, per fer
xarxa, per ser més solidaris.
Les primeres reivindicacions de l’Associació
van tenir molt a veure amb la demanda de semàfors i l’apertura de carrers, com el carrer Provença.
Desprès va venir la lluita contra l’especulació i
la recuperació d’espais singulars per a equipaments
o zones verdes, cas de La Sedeta, la Safa o l’Avinguda
de Gaudí. Paral·lelament la lluita per les llibertats, el
drets de les dones, la llibertat d’expressió...
La lluita de Myrurgia, a finals del segle XX va
marcar un punt d’inflexió en la represa de les reivindicacions al carrer, com a espai per visualitzar les
problemàtiques que més afecten al conjunt del barri.

A aquestes problemàtiques, que encara continuen latents, s’ha d’afegir, a partir de l’any 2000, el
fenomen de l’explotació turística del Temple de la
Sagrada Família.
Des de l’Associació sempre hem reivindicat com
a trets identitaris del barri les joies del modernisme
de Gaudí, Domènech i Montaner i Jujol que tenim al
barri. Però sempre hem alertat i hem estat molt crítics
de com s’està fent la seva explotació, a esquenes de les
necessitats i generant problemàtiques afegides greus,
a costa de l’harmonia i la convivència de la seva gent.
La crítica a les administracions per la desídia
i la complicitat amb els poderosos forma part de
l’essència del Butlletí, perquè és la realitat que vivim. Així ha succeït amb els casos del cinema Niza,
l’hotel de la Henkel, els habitatges d’us turístic o les
botigues de souvenirs. Per contra, projectes que el
barri espera des de fa molts anys, com la Residència-Centre de Dia de Rosselló-Roger de Flor o els
habitatges dotacionals per a Joves del jardins de la
Indústria, es perden en els calaixos de la burocràcia.
Res ens agradaria més que parlar en els propers números del Butlletí de:
- l’Ateneu del barri.
- Un espai per a la Gent Jove i per als Castellers
- L’Institut Públic Angeleta Ferrer.
- El nou Casal d’Avis.
- La construcció dels habitatges socials als jardins
de la Indústria.
- La Ludoteca-Espai Familiar.
- Nous Espais verds.
- La Residència Centre de Dia per a la Gent Gran.
I l’esperança de poder fer-ho algun dia és el que
manté la nostra raó de ser.

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.
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RECUPEREM LA MEMÒRIA HISTÒRICA DEL BARRI
Porta les teves fotos antigues a l’Associació
100

A l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
hem creat un grup de treball sobre la memòria històrica del barri, amb l’objectiu de recollir els esdeveniments més destacats de la vida del barri des dels
seus inicis i donar-la a conèixer a tota la gent.
Per aquesta tasca necessitem l’ajuda i col·laboració
de tota la gent que viu al barri, especialment la Gent
Gran que a bon segur guarda els records seus o dels
seus antecessors relatius a la vida del barri.
Volem sobretot fotografies que expliquin algun
aspecte concret del barri i de la vida de les seves
gents i és per això que hem de fugir de fotografies
personals o familiars, excepte si tenen un contingut
històric rellevant.
La recuperació d’un carrer, la vida al mercat, les
places o els interiors d’illes, les antigues fàbriques o
les línies dels tramvies, són exemples del tipus de fotografies que volem així com de grups de persones,
manifestacions culturals o socials, etc.

NOTA D’AGRAÏMENT

Ens agradaria, si fos possible, que aquesta tasca la
realitzeu amb els petits i joves de la casa, com a manera d’anar transmeten la importància de preservar
la memòria històrica del nostre entorn més proper.
El modus operandi que farem servir serà el següent:
- Identifiqueu les fotos que ens envieu amb el vostre nom i cognoms, escrits amb llapis pel darrera
de la fotografia.
- Poseu-les en un sobre i porteu-les a l’Associació.
Indiqueu l’adreça del remitent.
- A l’Associació les escanejarem i US LES TORNAREM.
- A les fotografies que siguin publicades farem constar la propietat de l’autor.
La recollida de material es farà entre els mesos
d’abril i juny de 2016 a la recepció de la seu de l’Associació, carrer València 415 baixos.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR !!!
ENTRE TOTS FEM BARRI !!!

!

A totes aquelles persones veïnes del barri, que com cada any han fet lliurament d’aliments i joguines en les dues campanyes de Nadal i Reis i molt especialment a tot el cos de voluntaris que
com sempre ens han ajudat a dur a terme les dites recaptes.
Els aliments rebuts s’han repartit entre famílies en risc de marginació social, i patidores la majoria de l’anomenada pobresa energètica, famílies contrastades pels Serveis Socials del Barri.
Informem que les joguines es van repartir entre entitats hospitalàries i centres d’acollida d’infants i joves.
Si voleu algun aclariment i noms concrets de les entitats receptores, restem a la vostra disposició
Àmbit de servei a les persones

L’ASSOCIACIÓ INFORMA
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MOBILITAT AL BARRI I ALS ENTORNS DE LA
SAGRADA FAMÍLIA
El passat 7 de març va ser presentat a l’Assemblea del Barri aquest document, elaborat per membres de la comissió de mobilitat, i es va decidir acceptar-lo com a document de treball i debat amb instàncies publiques o privades.

Introducció
La mobilitat de persones i vehicles al barri Sagrada Família ha estat durant els últims anys una
discussió recurrent a la que han sobrat paraules
i bones intencions i ha faltat decisió i voluntat
política per prendre les mesures en un barri i un
entorn que rep 10 milions de turistes cada any. Si
tenim present que tota aquesta massa de població
es mou en un entorn al voltant de 20 hectàrees,
podem afirmar que, de mitjana, el nombre de turistes supera al dels residents que, en determinats
períodes de l’any, han de fer mans i mànigues per
accedir a entrar o sortir de casa seva.

Les raons de com s’ha arribat a aquesta
situació les podem resumir en dos factors:
- La cobdícia del Temple i dels operadors turístics
que han imposat un model de turisme massiu,
en favor dels seus interessos privats, actuant
com a depredadors de l’espai públic. L’increment constat de visitants al Temple desborda
les infraestructures de mobilitat i la capacitat de
l’espai públic als seus entorns que impedeix una
relació harmònica entre l’activitat turística i la
convivència veïnal.
- La desídia i permissivitat de l’administració
municipal per haver tolerat i ser còmplices de
la implantació d’aquest model i no regular una
continua a la pàgina següent
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situació que els hi ha desbordat, i va en perjudici
de l’interès general.
100

Des de l’any 2000 l’Associació de Veïns està
denunciant aquesta situació i exigint mesures
per una mobilitat sostenible i per la defensa de
l’espai públic per als ciutadans del barri. Després de 15 anys el balanç és molt pobre: El trasllat dels autocars a la zona de Diagonal, sense les
mesures complementàries per regular el trànsit
dels grups de turistes, en el seu recorregut fins
al Temple i la introducció de les cues dins del
propi Temple.

Canviar el model
És totalment insostenible que les xifres actuals
de turistes o visitants es puguin mantenir. S’ha de
definir un pla per regular aquesta situació, defensar l’existència del Barri i no acabar de convertirlo en un parc temàtic dins de la ciutat, en perill
d’extinció.
Analitzant l’actual model, amb les pròpies dades de l’Ajuntament, tenim que el nombre total
de visitants és de 10 milions anuals dels quals una
tercera part visita el temple, a prop de 3’3 milions.
Una part significativa dels visitants ho fan en autocars turístics que normalment els tour-operadors porten de l’àrea metropolitana de Barcelona,
amb una estimació de 2 milions de persones/any.
Això significa que a prop de 50.000 autocars
arriben a les immediacions del Temple amb les
consegüents impactes a la mobilitat i la contaminació. Contaminació ambiental i acústica
que supera amb excés els límits establerts legalment i són la causa de més de 3.500 morts
anuals a l’àrea metropolitana de Barcelona. Els
2 milions de turistes que transiten entre la zona
de desencotxament fins a les portes del Temple
generen el 80% dels problemes de mobilitat dels
entorns. És per tant el factor sobre el que cal actuar en primera instància. D’aquests 2 milions,
1’3 milions no entra en la Basílica fent una visita
exprés a l’exterior en un temps entre 45 minuts i
una hora en grups, normalment de 50 persones,
acompanyats per un guia, totalment desbordat

per la dimensió del grup. Una característica dels
grups que no entren al Temple és que els guies
no tenen el títol oficial acreditatiu.
Nosaltres entenem que s’ha de reduir el nombre de visitants a la Basílica i que la reducció
fonamental s’ha de fer en aquest col·lectiu dels
autocars turístics que a la llarga han de desaparèixer com a mitjà de mobilitat per visitar
el Temple. La construcció del Tramvia per la
Diagonal obre una perspectiva important per
aquest canvi de mobilitat.

Una proposta raonable i sostenible
La descongestió dels entorns del Temple és un
concepte que ningú objectivament pot discutir
i que ha de tenir dos elements imprescindibles:
- Disminució del nombre de visitants a
la Basílica.
Entenem per l’experiència que el nombre de
visites al Temple hauria d’estar per sota de l’actual amb una xifra clarament inferior als 3 milions. A partir de 2’5 milions la situació és descompensa clarament.
La Unesco estableix com a criteri per a monuments de les dimensions de la Sagrada Família
una càrrega màxima de 800 visitants/hora que
equivaldria a 8.000 al dia i 2.880.000 a l’any.
Considerarem que amb l’aplicació de les mesures de pacificació es pot arribar a un màxim de
2.800.000 visitants/any.
Aquesta xifra significa una reducció total del
16% sobre el nombre de visitants actuals del
Temple: 3’3 milions. En cas que la Junta decideixi compensar aquesta disminució d’ingressos i
fer-la en dos anys estaríem parlant d’una pujada
del 8% cada any sobre el preu de la tarifa actual.
Com a dada significativa, les tarifes de l’any següent a la visita del Papa van tenir una pujada
de l’ordre del 20%. En tot cas les finances del
Temple mereixen un capítol a part, així com
la no existència de cap tipus de llicència per fer
les obres.
continua a la pàgina següent
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Disminució del nombre d’autocars turístics.
El model de transpot dels turistes en Autocars
turístics ha estat una clara imposició dels lobbyes
turístics a l’Ajuntament de Barcelona que, fins al
moment, ha estat incapaç d’articular una alternativa sostenible.
La base de qualsevol alternativa sostenible passa per una millora substancial del transport públic com ara el tramvia per la Diagonal o el doble
carril bus en artèries de trànsit importants com
poden ser els carrers Aragó o Mallorca. Això ha
de comportar una disminució significativa del
transport privat. Dins d’aquesta disminució un
factor important és la disminució dels autocars
turístics que pul·lulen per la ciutat i que tenen a
la Sagrada Família la seva màxima expressió.
L’arribada d’aquests autocars a mig termini ha
de desaparèixer perquè a més de la insostenibi-

litat ambiental, són els que generen el 80% dels
problemes de la mobilitat de les persones, entre
la zona d’encotxament de Diagonal i el trajecte
fins al Temple.
L’avenç de la connexió dels tramvies per la Diagonal obre una bona perspectiva per resoldre
aquest problema tot i que a curt i mitjà termini
s’hauran de prendre decisions pel que fa al cas.

El nostre plantejament és el següent:
- La zona d’encotxament i desencotxament de
la Diagonal s’hauran de suprimir progressivament fins que desapareguin, quan el tramvia
sigui operatiu.
- En el període transitori:
- Els autocars de grups que tenen contractada
visita al Temple podran aparcar en les mateixes condicions que l’Ajuntament té establertes actualment.
continua a la pàgina següent
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- Els autocars que no tinguin contractada visita al Temple aniran reduint la possibilitat
d’aparcar progressivament de manera que en
el període 2017-2020, ambdós inclosos, fins
desaparèixer. En els tres primers anys s’anirien
eliminant els autocars que no tenen contractada visita a dins del Temple i en el quart la
totalitat d’autocars.
- Mentre que el tramvia no sigui operatiu s’articularà un sistema de llançadora de busos
municipals entre el Fòrum, les Glòries i Verdaguer, amb una freqüència més elevada en la
temporada turística alta.
- A l’àrea del Fòrum i/o de la Sagrera s’hauran de
fer els grans aparcaments que permetin la connexió amb el transport públic als vehicles procedents de l’àrea Metropolitana de Barcelona.

La millora de la mobilitat al barri
Una mobilitat sostenible ha de tenir al vianant,
al ciutadà, com a prioritat a la inversa del que succeeix actualment, basat en l’automòbil privat.
Després del peató, el d’impulsar els transports no
contaminants com la bicicleta i els transports públics eficients energèticament i poc contaminants.
- Les propostes de millora de la mobilitat al barri tenen 3 àmbits d’actuació:

1) Les relacionades amb la mobilitat de vehicles
en direcció est-oest que estan molt condicionades per la regulació que es faci del trànsit
de vehicles per la Meridiana, que absorbeix
un trànsit fonamentalment de caràcter metropolità. En aquest sentit les entitats veïnals
hauran de col·laborar en el procés participatiu
obert pel govern municipal pel que fa al cas.
2) La regulació de la zona congestionada del Temple, prohibint la circulació en direcció nord-sud
als vehicles motoritzats en els trams següents: a)
Carrer Marina, entre Aragó i Provença. b) Carrer
Sardenya, entre Provença i Aragó.
3) Articular els eixos verds verticals de caràcter local següents: a) Carrer Enamorats en els
dos trams que separa el Carrer Aragó, aquesta
proposta és compartida per l’AAVV del ClotCamp de l’Arpa. b) Carrer Cartagena o Dos de
Maig, entre la Plaça de les Glòries i Sant Antoni Maria Claret. Complertar la regulació dels
carrers Provença i l’Avinguda de Gaudí.

Sobre les mesures urgents per
pacificar l’entorn de la Sagrada
Família.
En el marc del grup de treball de Sagrada Família, creat en el tram final de l’anterior mandat
municipal, es van plantejar un seguit de mesures
continua a la pàgina següent

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)
• ÀMBIT DE SANITAT.
Cada segon i quart dimarts de mes de les 19 a 20hs (preguntar per Mª Lluïsa)
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urgents per paliar la situació de congestió al voltant del Temple, que el passat mes de gener van
quedar concretades en el seu abast.

Les millores que formulem sintèticament per aquest cas són les
següents:

Aquestes mesures fan referència a la prova pilot
del carrer Marina, lliure de circulació els diumenges i festius, a la regulació singular de les terrasses
dels carrers Marina, Sardenya, Mallorca, Provença
i parcialment València, així com a les actuacions
als carrer Marina i Sardenya, pel que fa a la millora de la mobilitat dels veïns i els grups de turistes.

- Els grups han d’anar ordenats, pel costat de la
vorera exterior. A les voreres convindria posar
algun tipus de senyalització perquè diferenciés l’espai dels grups de turistes, del de la banda
d’accés als habitatges.
- Tots els grups han de tenir un guia que hauria
de conèixer les pautes establertes per fer el recorregut.
- Els grups haurien de ser de 25 persones i no faran parades a les voreres durant el recorregut.
- La missió fonamental dels agents cívics ha de
ser la de garantir que el recorregut, en els diferents trams, es faci correctament i sigui fluid.
Entenem que s’haurien de distribuir ordenadament pels diferents trams.
- Entenem que és imprescindible la presència
d’una dotació fixa de la guàrdia urbana, al
menys a les estones de màxima afluència.
- S’hauria de revisar la dotació d’urinaris a dins
i a fora del temple.
- S’haurien de tenir reunions amb els representants dels Guies.

Sobre aquesta darrera qüestió hem traslladat la
nostra preocupació als responsables del Districte,
perquè la seva implantació s’ha de fer abans de
l’inici de la temporada d’estiu, al mes de juny, i només s’ha fet la prohibició d’aparcar motos a les voreres, resten pendents: el perllongament del carril
bici del carrer Marina i, especialment, el trasllat de
les terrasses de Marina i Sardenya al carril de circulació del costat Besòs, de manera que tota la vorera
d’aquests dos carrers resti totalment lliure per a la
circulació de les persones, sense cap obstacle.
Entenem que la urgència per a la propera temporada d’estiu és aquesta. Tot i així, si volem que les mesures tinguin l’eficàcia que tots pretenem, haurem
d’actuar també, sobre la manera en què es fa el trànsit
dels grups entre la zona d’encotxament i desencotxament, en la zona de l’Avinguda Diagonal, en el trànsit
per Marina i Sardenya i els accessos al Temple.

Amb aquestes i d’altres propostes similars entenem que l’Ajuntament hauria de definir una
mena de protocol que orientés la tasca de tots els
implicats.
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MANIFESTACIÓ EN DEFENSA DELS BARRIS
100

El dia 20 de febrer de 2016 va tenir lloc una manifestació sota el lema SOM BARRIS-STOP TURISME
MASSIU, que va recorre els carrers del Barri, entre
Marina- Mallorca i l’antiga seu de Henkel Ibérica, a
Sicília-Còrcega.
La convocatòria feta per les associacions veïnals
dels entorns de la Basílica de la Sagrada Família, va
comptar amb la participació d’associacions veïnals
d’altres barris de la ciutat que també pateixen el
model de turisme massiu, un model que els lobbies
turístics volen estendre a tota la ciutat.
Així doncs no era una manifestació contra el turisme o els turistes, sinó contra la manera de gestionar l’activitat turística, en benefici dels poderosos i
en contra dels interessos i la convivència dels barris
de la ciutat.

Segons varen denunciar els organitzadors, el model que impulsen els lobbies turístics i els especuladors immobiliaris es caracteritza per:
- La proliferació de pisos turístics a les comunitats
de veïns, sense el seu consentiment, trencat la
tranquil·litat i la convivència veïnal. En els últims anys la xifra s’ha multiplicat per 5.
- La construcció de macro hotels promoguts per
fons de Capital que desembarquen a Barcelona
forçant la legalitat urbanística, destruint el paisatge urbà i concentrant-se a els mateixos indrets de la ciutat.
- La invasió de l’Espai Públic fins al punt que els
veïns han de fer mans i mànigues per poder entrar a casa seva.
- Una mobilitat totalment insostenible amb centenars d’autocars que cada dia contaminen els
continua a la pàgina següent
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nostres barris i la salut dels ciutadans que hi
viuen. Les estadístiques parlen de 3500 morts a
l’any com a conseqüència d’aquest fenomen a
la Àrea metropolitana de Barcelona.
- La destrucció del comerç de proximitat, substituint-lo per botigues de souvenirs o bars de
menjar ràpid.
- L’assetjament immobiliari i la pujada injustificada dels preus de l’habitatge que busquen desplaçar o expulsar a la població que ha viscut tota la
vida als barris. Aquest fenomen afecta sobre tot
a la Gent Gran i als Joves.
- Precarietat laboral i sous de misèria amb unes
condicions de treball que en massa casos estan
en el llindar de l’esclavitud.
El representant de l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família va exposar a la seva intervenció
dos característiques addicionals del barri:
1)La massificació turística als voltants del Temple
i la escassa col·laboració de la Junta per pal·liar
aquesta situació.
Es inversemblant que un entorn que rep 10
milions de visitants a l’any no posi fre a aquesta
situació i adapti les visites a la capacitat de la Basílica i de l’entorn.

Es inversemblant també el greu incompliment de la legalitat, per part de la Junta del Temple pel que fa a la realització de les obres sense
cap llicència i sense pagar impostos de cap mena per l’explotació turística que fa del Temple,
amb ingressos de l’ordre de 60 milions d’euros
cada any.
Inversemblant i un greuge comparatiu greu
respecte a la ciutadania que no entenem com
les administracions poden tolerar.
2)La manca d’equipaments al centre del Barri que
haurien d’actuar com a contrapunt a aquesta
massificació i com a trets d’identitat del nostre
barri. Estem parlant d’espais com al cinema Niza o la Illa de les Aigües que es necessiten com
a equipaments pel barri i per contra l’administració facilita operacions especulatives, com la
pretensió de instal·lar un Mercadona al interior
de l’Illa del Niza.
Estem parlant també dels equipaments compromesos fa 15 anys com son la Residència-Centre de dia de Rosselló-Roger de Flor i els habitatges socials als Jardins de la Indústria.
Al final de la manifestació es va parlar del nou
model de turisme que necessita la ciutat, que ha
continua a la pàgina següent

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

d’orientar les polítiques municipals per als propers
anys a través de dos eines bàsiques que s’han de
concretar en els propers mesos: el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, que ha de posar fre
i revertir les barbaritats que s’han comès als últims
anys, i el Pla Estratègic del Turisme de Barcelona
2016/2020 que ha de definir un nou model basat
en els aspectes següents:
- Menys quantitat i mes qualitat. Decréixer amb
mes valor afegit.
- Respectuós amb els barris i les seves gents.
- Respectuós amb l’espai públic, la mobilitat de
les persones i el medi ambient.
- Amb projectes cooperatius en favor del be comú
i no pas en projectes especulatius, en benefici
d’una minoria.
-Amb salaris dignes i estabilitat laboral.
Es l’hora que el nou Ajuntament marqui les prioritats en benefici de tota la ciutat i amb el suport
dels barris.
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CARTA A LA SRA. ALCALDESSA (II)
Entre el PAD i el PAM... anem reiterant
100

Benvolguda Sra. Colau,
Abans que res li vull demanar perdó per la meva
confiança en el tracte; vostè inspira proximitat. Sra.
Colau. Quan surti impresa aquesta carta en el butlletí de la nostra Associació ja hauran passat més de
nou mesos de gestió municipal, i alguns projectes
han començat a caminar, altres encara son això:
projectes ... tot arribarà?

una mica a la gent que ha d’acudir a les consultes
del nou Hospital de Sant Pau, c/ Mas Casanovas (li
recordo la ubicació), i no hem merescut ni la gentilesa d’una resposta quan davant mateix del Hospital
de la Creu Roja, c/ dos de Maig, en surt un d’autobús
veïnal que va direcció Guinardo.

Sra. Alcaldessa, però, i sense més preàmbuls, sí que
li vull fer avinent que jo i, com jo molts més, estem ja
tips/es de tant reblar el mateix clau: amb tot allò que
fa referència al PAD i al PAM, enfilin d’una vegada ja
l’agulla i es posin a treballar d’acord amb les informacions i propostes rebudes! Ara fa ja més d’un any que es
va dur a terme l’enèsima proposta que vàrem treballar
diferents entitats juntament amb persones força rellevants del món administratiu, sanitari, de seguretat, etc.
etc. etc. Oi que vostè compren que ja comencem a estar
fins els nassos de tanta reiteració de tant “corta i pega”
com es diu ara? Hem arribat a avorrir-nos de tant PAD
i tant PAM, i ara els nous responsables del consistori
(llegeixi Casa Gran i districte) ens conviden de nou a
tornar a començar com deia el bolero?

Hem demanat també pacificació de les voreres
( les aceres diuen els més grans) i no tant tràfic
rodat i sense control, tràfic de dues rodes, s’entén, envaint-les, i ara també d’una sola roda, un
estri nou de nom estrafolari,... vostè sap de que
li parlo. Hem demanat pisos tutelats aprofitant
espais buits o be edificis en desús. Hem demanat
rampes per accedir a les botigues, amb més facilitat, i residencies per la gent gran, concretament
al nostre barri, on ara rau Can Roger, perquè es
on de vell antuvi es te prevista una, (això potser l’obligarà a creuar la Pl. Sant Jaume i dialogar amb el Molt Honorable), la cosa s’ho val... i
més i més i més. Vostè que ve del mon de la reivindicació constant a peu de carrer entén tot el
que demanem oi? Tota manera, malgrat el cansament que provoca parlar sempre del mateix,
gracies a les noves tecnologies repetirem les al·
legacions i les enviarem per internet, segur que
ara algú les llegirà, tal vegada fins i tot arribaran
a la seva taula de treball i així podrà contrastar
tot aquet reguitzell d’indicacions, suggeriments,
al·legacions i propostes.

Si li pot servir d’informació ara que es torna a
parlar DELS DRETS I DEURES DE LA GENT GRAN,
aquest va ser precisament el tema que va escollir
aquesta Associació per debatre i treballar, i també el
d’una Ciutat Responsable i Sostenible, li reitero, que
ja hem dut a terme taules rodones amb el suport inclús del servei de Geriatria del Hospital de Sant Pau,
i de persones mes que contrastades de l’àmbit, i tenint com a ponent principal el Dr. Domingo Ruiz
Cap de la Unitat del dit Hospital.

Sra. Colau, la nostra voluntat, com la de molts, es
intentar millorar la vida de tothom, es també obligació nostra la de, recordar-ho a vostè i a qui correspongui, per veure si treballant en comú es a dir
tots junts, som capaços de portar un bri de respecte
i dignitat de vida als que ens envolten, i més ho necessiten. A les hores serà quan de debò creure que les
grans concentracions, convencions, i els discursos
plens de grandiloqüència son alguna cosa mes si es
converteixen en fets.

Li reitero també, i perdoni la insistència, que ja
hem demanat un Bus de Barri per mirar d’apropar

Cordialment
Mª Lluïsa Longan

Li vull fer avinent que ja he tractat en reunions dels
diferents àmbits amb els nous conseller/es ara en peu
de treball que han substituït als de l’anterior govern.
Vagi el meu respecte a tots i la meva confiança.

ANÀLISI
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L’ATENCIÓ PRIMARIA DE SALUT AL BARRI
Després de nombrosos canvis, el model d’atenció
primària (AP) a Catalunya i Barcelona es basa en la
divisió del territori en zones o àrees bàsiques de salut
(ABS) en les que treballen els Equips d’Atenció Primària (EAP). Aquestes ABS han quedat agrupades a la ciutat en quatre grans àrees integrals de salut (AIS) que
tenen un o més centres hospitalaris de referència. Són
les àrees Nord, Litoral, Esquerra i Dreta.
El barri de Sagrada Família correspon a la AIS
Dreta que té com centres hospitalaris de referència
Sant Pau i Dos de Maig. A l’AIS Dreta hi ha 16 ABS
distribuïdes en diferents Centres d’Atenció Primària (CAP) Allí atenen a diferents Barris ja que la delimitació de la població per atendre no coincideix
exactament amb la dels barris.
Els EAP utilitzats per els veïns de Sagrada Família són:
els del CAP Còrsega, Castillejos / 2 de Maig, CAP Roger
de Flor, Aragó / València, CAP Monumental, Marina/
Gran Via, CAP Antoni Mª Claret, Pg Sn Juan / Roger de
Flor, CAP Travessera, Lepant / Marina i CAP Marina,
Encarnació - Taxdirt . Els EAP tenen assignada una població que oscil·la entre disset mil i trenta mil habitants.
Aquesta Xarxa de CAPS la composen centres propietat
de la Generalitat i gestionats per l’Institut Català de la
Salut i també centres propietat d’altres entitats. Al barri
tenim 3 centres gestionats per societats limitades i dos
gestionats per el Consorci Sanitari Integral.
Els pressupostos de l’AP a Catalunya han rebut un
tractament clarament diferent respecte als de l’atenció especialitzada i hospitalària. Les mesures indiscriminades de les retallades van reduir un 20% de 2010
a 2013 el pressupost en AP (passant de 225 €/ càpita
1

a 179). En canvi la reducció a l’atenció especialitzada
entre 2010 i 2013 va ser de 8% (de 771 € / càpita a 710) .
A la reducció del pressupost s’han d’afegir els problemes ja antics, de dificultats de integració entre
proveïdors independents del Institut Català de la Salut tant de CAPs i Hospitals com els de Salut Mental,
Rehabilitació i els centres Socio-Sanitaris, aquests
darrers de propietat i gestió privada. Per a algunes
opinions de professionals sanitaris estem a punt
d’arribar a una degradació de la AP que repercuteix
en l’empitjorament global de la solució dels problemes de la nostra salut. Ja abans de la “crisi” havia una
frustració creixent entre els professionals unida en
opinió de molts d’ells a una pèrdua de prestigi social.
La manca de “recursos” creiem que serveix d’excusa en els darrers anys per a que a la AP es tendeixi a
canviar el tipus de gestió com per ex. externalitzar
serveis tan importants com l’atenció domiciliaria per
ex.. Això repercuteix especialment en malats crònics
que van a Urgències d’hospitals (col·lapsades moltes
vegades), per descompensacions que podrien evitarse facilitant l’atenció per el seu capçalera o infermera.
Com a usuaris creiem que cal una major promoció de
l’atenció primària i la recuperació de la seva funció integradora dels serveis de Salut que hauria d’anar acompanyada de mesures de control i reunificació de la gestió
dels centres sanitaris. Així podrem mantenir la confiança de la població en la AP i facilitar l’apropament dels
professionals a la recerca i tractament dels problemes de
la salut de la comunitat per a solucionar-los.
Marta Carrera

A Vall-llosera i F Zapater La atención primaria en Catalunya: una paulatina regresión; Salud 2000: N146, Mayo 2015

100

18

OPINIONS I COL·LABORACIONS

INTERROGANTS EN ESPERA DE RESPOSTA
100

Es fa força difícil trobar la culpa o la causa quan
es produeix un accident de tràfic, i més encarà
quan aquest acaba amb un resultat de mort, es
donin per al·ludits tots els conductors tant els de
quatre rodes com els de dos, també els vianants
que les més de les vegades passen/em sense fixarse en res que no sigui la conversa pel mòbil.
En tot cas, vull fer insistència amb els ciclistes
(no tots) i que gràcies a la impunitat que els garanteix l’anonimat fan i desfan com millor els
dona.
D’acord que els vianants, i es curiós, majoritàriament gent gran passen/em quan està el semàfor en groc sense mesurar el temps que dona per
posar-se en vermell, encara si fos per posar-se en
verd! També però els ciclistes tenen a la seva disposició semàfors laterals, de debò que ni se’ls miren. No tots repeteixo.

SERVEIS

Ara algú em dirà que els “Bicings” porten un numero, i és cert, però a la roda. Si us plau, posant-ne
un altre al darrera, seran més fàcils d’identificar
en cas d’accident. I en el mateix ordre de coses diré que encara no he entès mai que els vehicles de
quatre rodes portin una matricula i els de dos, no.
Es clar, però, que ara, “rizando el rizo” que diria
aquell, potser la qüestió esta en que la matricula
s’hauria de formalitzar per tot Catalunya. O potser els vehicles esmentats en el paràgraf anterior
no compleixen amb aquest requisit?
Interrogants, interrogants, en espera de resposta. Mentre aquesta no arribi, anirem acumulant
accidents?

Per raons més que justificades aquest escrit es va fer el dia 13-2-2016
M. Ll. L.

!

Posem en coneixement dels nostres socis/es, entitats col•laboradores i barri en general, que
aquesta Associació de Veïns/es no té res a veure amb la que s’anomena S.F. ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I GENT GRAN DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, amb domicili al c/ Panades,s/n
de Manresa.
La nostra Associació de veïns/es no es fa responsable dels continguts dels enviaments o comunicats
provinents de l’esmentada entitat i demanem a tothom que rebi algun comunicat o informació
d’aquesta entitat que pugui donar lloc a malentesos ens ho faci saber per a poder prendre les mesures
pertinents.
Barcelona, març 2016
Associació de Veïns/es Sagrada Família
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RESPECTE, QUIN?
100

Alcaldessa,
Estava configurant una nota de reconeixement a
la seva atenció, per agrair-li la decisió, no se si compartida per les altres formacions polítiques, de fer
una ajuda econòmica als llibreters (És una pena que
moltes llibreries de la nostra ciutat hagin desaparegut. Be està tot el que es faci per la cultura, això fa
gran un país!) Però a punt de tancar aquest butlletí
va aparèixer la noticia: es celebra l’acte tant nostrat
del lliurament de premis Ciutat de Barcelona, i amb
la seva anuència, es recita una poesia que fa basarda
fins i tot de comentar. Alcaldessa, com be diu vostè,
aquesta es una ciutat mestissa i el mestissatge ens
permet compartir cultures, enriquint així el nostre
RESPECTE per totes.
Consentir que, gràcies a la “llibertat d’expressió”, es converteixi l’oració més preuada pels creients catòlics en una arenga irreverent i obscena;
és per fer-s’ho mirar.
Jo, Alcaldessa, que encara crec en els Reis Mags,
vaig pensar que vostè no n’estava assabentada
del contingut de la “pregària“, ara es quan contrastat el fet que n’era sabedora, i aplaudeix i dona suport la rapsoda, n’estic més que contenta
de mi mateixa , i perdoni si això sembla orgull i

vanitat: no sóc ningú però em vaig educar en el
RESPECTE a tothom, fossin quines fossin les seves inclinacions tant humanes com divines que
diria aquell...
RESPECTE, RESPECTE, RESPECTE, és per això
que en vanaglorio de tots els meus actes socials,
voluntaris, perquè son oberts a tot aquell que
pateix misèria i marginació sense pensar res més.
A casa meva tinc per consultar, Coran, Religions
comparades, Bíblia, escrits del Dalai Lama, alguns
fragments de Confuci, llibres de grans pensadors
francesos i clàssics italians grecs i romans, com
pot veure tinc un arxiu literari ple d’opinions
plurals, que em serveixen i molt, quan haig de
parlar de temes sobre la multiculturalitat.
Perdoni que em repeteixi Alcaldessa, però RESPECTANT tothom serem RESPECTATS. Conclusió: no nomes amb diners es conserva la cultura....
Al menys el que jo entenc per cultura.
Donat que les opinions son lliures, aquesta es la
meva i la signo.
Mª Lluïsa Longan
17 de febrer de 2016
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DIVAGACIONES
(de cuando regrese)
Todo lo que veo a través de cuarenta años, entre recuerdos confusos, amañados a veces… Esta
pujante, renovada, Barcelona me
hace añorar aquella en que viví:
la otra, la de las casas de fachadas
sin maquillar (grises de humedad
y abandono), la de un barrio chino que, en aquella España franquista estancada. Ñoña, nos parecía lo máxima de la perversión,
con las estrechas calles del casco
antiguo siempre sucias pero todavía impregnadas de misterio… ;
una ciudad por la que camino de
nuevo, ahora, deseando reencontrarla sin lograrlo plenamente,
sintiendo esa decepción de todo
lo recordado… No solo mi madre:
también aquella ciudad, mi ciudad, de alguna manera difícil de
precisar está muriendo.

Un pensamiento constante
desde que llegué: levantarme
una mañana muy temprano,
mientras todos aún duermen,
preparar mis maletas apresuradamente y huir… ¿hacia dónde?..., no importa hacia donde,
solo sé que huiría de “ahora”, de
esos días, de esa pena que coarta,
de esa muerte que he venido a
presenciar, de esa gran verdad
que preferimos ignorar y que yo
descubro hoy, ahora: que la vida
obliga a morir…
¡Como odio estar aquí anclado,
sin opciones, solo con imposible
a mi alcance!..., odio esa espera
programada de un final inevitable, todos a su alrededor… ¿por
qué convertimos la muerte en
un espectáculo?

Nadie sabe (ni ella, con los ojos
semiabiertos, escudriña todos mis
gestos) que ya prepare las maletas… No, no me iré todavía pero
me tranquiliza saber que las tengo
en rincón del dormitorio, esperándome… ¿Pero porque esta inquietud, este desquiciamiento, esta
ambivalencia de sentimientos?...
Creo que cuando decidí venir para estar a su lado… (“¡Se muere!”, me
dijeron) no pensé en profundidad,
solo vine… En aquel momento no
podía imaginar que su muerte se
convertiría en esa larga, penosa
agonía que debo presenciar un día
y otro día y otro día…, todos los
días ella mueriendo un poco... No,
no venia preparado ni lo estoy,
para esa manera de presenciar como alguien se va…: alguien a quien
amé y amo tanto.

Autor: Antoni Vidal
Escrit publicat a “RUMBOS DIGITAL” A rgentina.
El señor Antoni Vidal es col-laborador en l´ambit del grup de voluntariat de l´associació.
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ACTIVITATS

Activitats setmanals de l’associació
DILLUNS

100
matí

DIMARTS

DIMECRES

- Grup Gent Gran

- Grup Gent Gran

- Gimnàstica dolça

- Gimnàstica dolça

DIJOUS

- Repàs Gent
Gran

tarda

- Tall i confecció

- Patchwork

vespre

Xerrem

Castellà

DIVENDRES

- Curs dibuix i
pintura (18h-20h)

Castellà

Activitats mensuals de l’associació
ACTIVITAT

DIA DE LA SETMANA

XERRADES SOCIOSANITÀRIES

Dimecres

TERTÚLIES GRUP GENT GRAN
(reservada socis/es)

Dissabte

PERIODICITAT

Una o dues al mes
(segons disponibilitat metges)

Últim dissabte de cada mes

