LA MOBILITAT AL BARRI
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EDITORIAL
Abordar les problemàtiques de mobilitat al barri de Sagrada Família resulta complex,
però això no ha de ser excusa, com ha passat fins ara, per deixar de banda una qüestió molt
important per a la salut, la convivència i la qualitat de vida dels seus habitants.
La visió de la problemàtica necessàriament ha de tenir un abast de ciutat, i fins i tot Metropolità ja que el nostre barri està ubicat en el bell mig de l’eix est-oest que creua la ciutat.
Els altre elements destacables son els 50.000 autocars turístics que porten més de 2 milions
de turistes l’any o els més de 5 milions de turistes que s’apropen a visitar la Basílica cada
temporada, en les línies 2 i 5 del metro.
Estem condemnats a que això continuï així indefinidament o disposem d’alternatives
més racionals i sostenibles?
Si mediambientalment estem abocats a una reducció important del transport privat, no
és l’hora de apostar definitivament per una xarxa potent de transport públic a la ciutat?
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família volem contribuir a proposar solucions perquè els poders públics posin fil a l’agulla en una qüestió que ja és improrrogable.
Improrrogable també a escala de barri perquè paradoxalment i malgrat la demanda reiterada al llarg dels anys no disposem de Bus de Barri, ni Fort Pienc tampoc.
Per això, en aquest butlletí, volem dedicar l’article de portada a una anàlisi del tram per
la Diagonal.
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EL TRAM
Fa ja més d’un mes es van publicar els estudis
en relació al tram i des de llavors no hi ha setmana que no trobem alguna notícia en els diaris, de
les virtuts o els inconvenients que podria suposar
tornar a implementar aquest tipus de transport
a la nostra ciutat i més concretament a la Diagonal, unint els dos trams ja existents. No obstant, a
Barcelona hi va haver tramvies fins l’any 71, però
cada vegada són menys els que ho recorden.
Tinc guardades a la memòria forces escenes de
la meva infantesa, una d’elles és una classe de ciències naturals, la primera vegada que vaig sentir
parlar de l’smog, d’això fa ja més de 20 anys. Recordo que em vaig quedar impactada amb aquell
núvol gris i al fet que nosaltres, les persones, en
fóssim les responsables. Al llibre de ciències naturals hi havia una fotografia a mode exemple,
la ciutat de Mèxic, aquesta imatge em va quedar
gravada i la qüestió és que aquella fotografia no
dista gaire de la imatge que tenim ara habitualment de Barcelona.
Darrerament és habitual que Barcelona estigui
coberta d’una capa gris. Les persones que hi vivim, especialment a l’Eixample, estem exposats a
uns nivells de NOx i partícules superiors als nivells que considera l’Organització Mundial de la

Salut (OMS) i fins i tot als valors que considera
Europa. Diferents estudis revelen que la contaminació atmosfèrica genera a l’Àrea Metropolita unes 3.500 morts prematures l’any i que està
lligat amb l’elevat número d’ictus o infarts cerebrals, càncers i altres malalties greus. A mi aquesta situació em recorda als primers estudis on es
relacionava el tàbac amb el càncer de pulmó, als
anys 50, llavors ningú feia cas i ara ningú ho posa
en dubte.
Els cotxes i les motos són els principals causants
de la contaminació atmosfèrica als nostres carrers i dels elevats nivells de contaminació als que
estem exposats. A Barcelona cada dia es desplacen
més de 850.000 vehicles i més de la meitat procedeixen de l’Àrea Metropolitana. No obstant, la
majoria de la gent de Barcelona i especialment la
gent de l’eixample, ens desplacem de manera eficient, generalment a peu, en transport públic o
en bicicleta. Si volem canviar aquesta tendència,
i que cada vegada menys gent es desplaci en vehicle privat (cotxe i moto), cal potenciar el transport públic, cal dotar-lo de més capacitat i més
velocitat. Unir el tramvia per la Diagonal suposaria una gran empenta en aquesta direcció, ja que
continua a la pàgina següent
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una infraestructura com aquesta facilitaria que
cada vegada més gent deixés el cotxe.
101

El tramvia és un transport net, sense emissions
locals i a més, no fa soroll, situació que s’agreix,
doncs els principals carrers de Barcelona superen
també els nivells de soroll recomanats per la OMS.
El tramvia per la diagonal permetria donar continuïtat a una infraestructura ja existent, el Tram Baix
i el Tram Besòs i permetria per tant, unir 8 municipis
de forma directa. És cert que actualment la Diagonal
disposa de diferents autobusos, però aquests sovint
estan saturats en hores puntes i la velocitat, més enllà de cap de setmana, fa que aquest no sigui l’opció
més adient per moltes persones que han d’anar a la
feina, a l’escola, a la universitat o qualsevol indret
amb una certa comoditat i presa.
El Tram permetria absorbir de l’ordre del triple d’usuaris del que s’absorbiria amb autobusos
de màxima capacitat i permetria també doblar la
velocitat de l’autobús.
La inversió estimada per unir els dos trams esmentats és de 175 milions d’euros, és diu ràpid i
molt de vosaltres pensareu que són molts diners,
jo també, però cal entendre que es tracta d’una
infraestructura de ciutat que perdurarà en el
temps. Si realment volem un canvi de model, on

la ciutadania pugui gaudir de l’espai públic sense
patir cap risc de salut, hem de reduir els vehicles
privats i per això primer cal dotar a la ciutat i al
conjunt de l’Àrea Metropolitana d’una infraestructura tal que pugui desplaçar progressivament
els vehicles que avui creuen la ciutat.
Els estudis tècnics contractats per l’Ajuntament
posen de manifest que desplaçarien directament
de la diagonal més de 12.000 vehicles i les conseqüents emissions i problemàtiques relacionades.
A banda de tots els beneficis que he esmentat fins
ara, a nivell de barri ens permetria millorar i ordenar l’accés de turistes al voltant del temple. Actualment els turistes accedeixen principalment en metro, autocar o a peu. Mitjançant el tram es podria
desplaçar una part important dels autocars i reduir
també la densitat de passatgers que accedeixen al
temple a través la parada de metro de Sagrada Família, la segona amb més usuaris de Barcelona.
El tramvia facilitaria l’accés al centre de la ciutat i també al nostre barri, tant des de la zona est
com des de l’extrem oest de la Diagonal, en qualsevol cas és una oportunitat que no volem deixar
escapar i que bé carregat de bones noticies.
Elisabet Gallardo Blanco
Associació de Veïns de la Sagrada Família

SERVEIS
• SERVEI A LES PERSONES.
Cada dimecres de 18.00h a 20.00h (preguntar per Maria Lluïsa Longan).
• URBANISME, MOBILITAT, MEDI AMBIENT.
Cada dijous de 19.00h a 20.00h (preguntar per Joan Itxaso).
• ÀMBIT DE SANITAT.
Cada segon i quart dimarts de mes de les 19.00 a 20.00h (preguntar per Corina).
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LA TRANSFORMACIÓ DE LA PLAÇA DE LES
GLÒRIES – 9è aniversari
101

Com cada any per aquestes dates, coincidint amb el
9è aniversari de la signatura del Compromís per Glòries, els veïns dels quatre barris que envolten la plaça
de les Glòries ens convoquem a la Farinera del Clot
per fer balanç del curs. Aquesta any coincideix amb
el canvi de govern municipal, fet que contribueix a
avançar més a poc a poc encara en la presa de decisions. Respectem la necessitat que tenen de situar-se per
poder abordar la complexitat de la ciutat, però estem
preocupats per la lenta resposta a temes que avui ja
són urgents, com són l’aprovació dels plans urbanístics que han de permetre construir els equipaments
i habitatges acordats, així com la redacció del projecte executiu del parc, seguint el disseny del projecte
Canòpia, guanyador del concurs internacional que
l’ajuntament va convocar. Cal donar una empenta i
accelerar la tramitació dels plans, aquest va ser un dels
temes que van centrar l’assemblea.
També es va informar de l’estat de les obres que,
malgrat tot, continuen avançant i assolint els objec-

tius marcats, com és el cas del nou edifici de l’escola
dels Encants, que ja està en funcionament. Ara ha
començat el procés per poder construir al seu costat,
l’escola bressol.
Un altre edifici que està molt avançat, és el del
carrer Bolívia, entre Badajoz i Ciutat de Granada,
destinat a 105 habitatges per a persones grans, i a
més, un CAP i un Casal per Gent Gran. Es preveu
que estigui acabat a finals d’aquest any. El CAP és
una de les reivindicacions més antigues, pot ser,
dels veïns i, que sabem que costarà que la Generalitat hi destini recursos per habilitar-lo, però insistirem fins a aconseguir-ho. Pel que fa al Casal, hem
reclamat al Districte que cal garantir el seu funcionament a finals d’any.
Pel que fa a l’habitatge, hi ha avenços en les fases
prèvies per a la construcció d’habitatge de protecció
continua a la pàgina següent

QUE NO S’ATURI
LA TRANSFORMACIÓ
DE LES GLÒRIES
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oficial al carrer Bolívia, on l’Ajuntament és titular de
tres solars. Ara ja s’ha efectuat l’enderroc dels edificis
de magatzems que els ocupaven. També hi ha nous
habitatges de protecció oficial als edificis situats a
l’illa delimitada pels carrers Sancho de Ávila, Pamplona, Tànger i Zamora. A l’interior d’aquesta illa hi
ha prevista la construcció d’un equipament esportiu
municipal. El nou govern s’ha compromès a construir-lo en aquesta legislatura. De moment els veïns
ja disposen d’un nou parc a l’interior de l’illa, urbanitzat a finals de l’any passat.
Un altre espai destinat a la construcció d’habitatges de protecció oficial és l’illa situada entre la Gran
Via i Castillejos. L’Ajuntament té la intenció de convocar un concurs internacional per trobar la millor
ordenació d’aquests edificis. Hi estem d’acord sempre que no comporti més endarreriments.
Un altre àmbit que ens preocupa per la manca
d’actuacions és el del transport públic. Hem rebut
amb optimisme que el govern municipal defensi la
connexió del tramvia per la Diagonal, però no s’han
posat en marxa encara solucions per connectar el
tram de Diagonal entre les Glòries i Verdaguer amb
transport públic.
En l’àmbit de la mobilitat, saludem les propostes
de reducció del trànsit a la ciutat que ha anunciat
l’Ajuntament.
Fa un any va començar els treballs per la construcció dels túnels de la plaça de les Glòries i segueixen el calendari previst. Ara ja s’està excavant
l’accés del carrer Padilla. Reclamem que la construcció de la 2a fase s’iniciï a continuació de la 1a,
sense cap interrupció. Les intervencions dels veïns
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en l’assemblea insistien en exigir l’execució de la
totalitat dels túnels.
Tenim coneixement que el nou govern té sobre la
taula la 2a fase dels túnels, tot i que ens manifesta
que complirà els acords del Compromís per Glòries
signat l’any 2007. Aquests i el pla urbanístic aprovat al mateix temps, determinen l’eliminació de la
barrera que suposa l’actual de Gran Via i la creació
d’una zona verda destinada a convertir-se en espai
de relació entre els barris del Clot i el Poblenou.
Aquest espai no és possible sense el túnel acordat,
cosa que obliden els seus detractors, sigui per desconeixement del model de ciutat que el Compromís
per les Glòries defensa o per mala fe.
Els espais recuperats de la plaça, una part important de la superfície que no està en obres, i que han
estat urbanitzats amb caràcter provisional, mantenen un nivell d’ús acceptable.
Una bona noticia a destacar, pel que fa al patrimoni de la ciutat, és la descoberta d’un tram ben conservat del Rec Comtal que permetrà la seva recuperació
i incorporació al parc de les Glòries.
Les quatre AVV dels barris que envolten la plaça,
Fort Pienc, Sagrada Família, Clot-Camp de l’Arpa i
Poblenou, reclamem al govern de la ciutat accelerar
la presa de decisions encaminades a la construcció
dels equipaments i habitatges de protecció oficial
acordats i ha continuar sense interrupcions de cap
mena el procés de transformació de les Glòries.
Maig de 2016
Signat: AVV Fort Pienc, AVV Sagrada Família,
AVV Clot-Camp de l’Arpa i AVV Poblenou

ATENCIÓ ALS SOCIS/ES, VEÏNS I VEÏNES
• SECRETARIA (tasques administratives):
Cada dimecres de 18.30h a 20.00h (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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COMUNICAT SOBRE EL PROJECTE HENKEL
101

Apreciats veïns i veïnes,
Definitivament el projecte als antics locals
Henkel continua endavant.
Després d’una mica més d’un any d’oposició veïnal, el projecte que un fons d’inversió pretenia
realitzar als antics locals de Henkel es farà realitat, però amb notables modificacions imposades
per l’oposició d’un grup de veïns i veïnes organitzats en una plataforma i amb el recolzament de
l’Associació de Veïns i Veïnes de Sagrada Família.
Aquest projecte va comptar des d’un bon principi amb la permissibilitat o el recolzament encobert
de l’antic consistori municipal de l’equip de CiU
de l’alcalde Trias. Prova d’això és que un mes abans
de perdre les eleccions municipals, el 28 d’abril de

2015, la llicència de construcció ja s’havia posat en
marxa per silenci administratiu, fet que es va amagar tant als veïns com al nou consistori i que no es
va fer públic fins després de la possessió del nou
equip municipal sorgit de les eleccions.
Aquesta permissibilitat va quedar igualment
palesa en posar-se en evidència moltes i greus
anomalies en el projecte de construcció inicial,
detectades per l’arquitecte veïnal i denunciades
per la plataforma de veïns i veïnes afectats, i que
el nou equip municipal va obligar a corregir al
promotor de l’obra.
Per als veïns i veïnes de les finques adjacents
l’obra ha inspirat greus temors relacionats amb
continua a la pàgina següent
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la seva seguretat i convivència, ja que no existien garanties escrites que confirmessin la realització de l’obra amb totes les mesures de seguretat
exigides així com la responsabilitat, acreditada
notarialment, de la promotora davant l’existència de possibles desperfectes motivats per la seva
execució.
Davant d’aquests antecedents, la paralització
de l’obra era legalment impossible. Malgrat això
i lluny d’abandonar la lluita, l’oposició veïnal va
continuar insistint en paralitzar totalment l’obra
o, en el seu defecte, obtenir totes les garanties que
exigia.
Un cop solventades les anomalies denunciades
i havent estat recollides les inquietuds veïnals, les
persones que havíem interposat un recurs contra
el projecte de construcció i algunes comunitats
de veïns afectades, vam signar un document davant notari pel que se’ns garanteix:
• Que els possibles desperfectes de futur a les nostres finques tindran el suport de les filmacions
que, davant notari, s’han realitzat en relació a
l’estat de tots els habitatges adjacents.
• Que les dues piscines que recull el projecte tindran limitat el seu horari d’ús per clàusula, recollida als estatuts de la comunitat.
• Que els aires acondicionats comptaran amb un
aïllament que garanteixi la seva insonorització.
• Que els processos d’enderroc i construcció en la
seva totalitat estaran supervisats per l’arquitecte veïnal, i els seus honoraris correran a càrrec
del promotor de l’obra. A més a més, es realitzarà amb les tècniques més segures per als edificis
adjacents.
• Que es constitueix una comissió de seguiment
formada per una representació de la promotora
i una representació veïnal.
• Que els habitatges construïts tindran prohibit
el seu ús com allotjament turístic i així quedarà
recollit en els seus estatus.
• Que la promotora al final de les obres procedirà a l’adequació dels patis de l’edifici del carrer
Còrsega 476-478.
• Que la promotora cedirà a l’ajuntament de
Barcelona de forma gratuïta una part de la planta baixa del local situat al carrer Sicília 257, no

inferior a 200 metres quadrats útils per a equipament comunitari (espai cultural, espai per a
gent gran,...) i que adequarà per al seu ús abans
de l’entrega.
En contrapartida, les persones implicades retirem el recurs contra el projecte d’obra i passem
a formar part de la comissió de seguiment amb
l’assessorament de l’arquitecte veïnal.
Aquest any d’oposició veïnal no ha estat fàcil,
ja que una part del veïnat no ha entès que estava en joc la seguretat d’alguns veïns i veïnes,
així com la convivència i la qualitat de vida de
tots, a causa d’ una obra concebuda sense tenir
en compte ni les necessitats del barri ni les possibles conseqüències de futur. Afortunadament,
una altra part del barri ha sabut comprometre’s
i ha manifestat la seva oposició de diferents maneres. El resultat ha estat que avui s’han pogut
beneficiar tant els que hem participat en aquesta lluita com aquells que han estat indiferents o
a favor del projecte.
Les garanties aconseguides s’adrecen fonamentalment al veïnat més proper a l’obra, però es fan
extensibles a tot el barri donada l’oportunitat de
gaudir de l’espai comunitari aconseguit.
Volem agrair a tot el veïnat que, amb el seu suport, ha fet possible que aquesta obra que fa un
any s’havia d’iniciar amb unes deficiències que
atemptaven contra la seguretat d’alguns veïns i
veïnes i la convivència de tothom, es porti a terme, finalment, amb el màxim de garanties i el
mínim de perjudicis per a tots.
D’altra banda, volem cridar l’atenció d’aquells
que han decidit quedar-se al marge, recordant
que la falta d’acció no dóna fruits i que la qualitat de vida comunitària ha de ser defensada per
tots i totes.
El barri és de tots i totes, si tú no en tens cura,
ningú no ho farà per tú.
Plataforma veïnal projecte Henkel
Associació de Veïns i Veïnes
de la Sagrada Família
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AQUESTA ÉS LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
AVV SAGRADA FAMÍLIA
101

Que va sortir de l’assemblea general d’associats celebrada l’1 de juny
de 2016.
• Presidenta: Marina Comellas Fernández.
• Vicepresidenta: Maria Lluïsa Longan i Anies.
• Secretaria: Margarita Mas Vieta.
• Tresorera: Carme de Anta Hernández.
• Àmbit Urbanisme i Mobilitat: Joan Itxaso
Paternain.
• Àmbit Sanitat: Corina Albir Sanchez.
• Àmbit Servei a les persones: Maria Lluïsa
Longan i Anies.
• Àmbit Cultura i Voluntariat: Maria Lluïsa Longan i Anies.

• Àmbit Dones i refugiatst: Marta Carrera
Plans.
• Relacions amb les entitats: Maria José Valdemoro Fernández.
• Altres col·laboradors:
• Webmaster: Jaume Ramonet.
• Mantenidora plana web: Elvira Sánchez
i Consol Montenegro.
• Butlletins: Xavier Pedrol.

COM POTS PARTICIPAR…

!

TU ETS EL PROTAGONISTA DEL BARRI I DECIDEIXES FINS ON VOLS ARRIBAR
TU TRIES LA MANERA EN QUE POTS COL·LABORAR:

IMPLICAR-TE en algun dels projectes que treballem, amb la disponibilitat6 que tinguis i en l’àmbit
que més t’interessi.
PARTICIPAR en les activitats, xerrades, sortides, debats, tallers que organitzem des de l’Associació.
CONRIBUIR amb la quota, que permet finançar els projectes i activitats que desenvolupem.
Si vols implicar-te en algun dels projectes que hi ha en marxa i contactar amb nosaltres envia’ns un correu
electrònic indicant quins àmbits t’interessen més o deixa’ns un missatge a la secretaria i ens posarem en
contacte amb tu.
ELS ÀMBITS DE L’ASSOCIACIÓ ESTAN OBERTS A LA VOSTRA PARTICIPACIÓ I/O
IMPLICACIÓ
Ens trobaràs al nostre local del c/ València 415, de dilluns a divendres de 18.00 h a 20.30 h.
Al nostre web: http://www.sagradafamilia.net/ i també al nostre Facebook.
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Repassant la galerada
Em consta què difícil és dur endavant activitats
diverses, on diferents entitats diuen la seva, passarho a lletra impresa i compaginar horaris i cessions
d’espais. Ho sé i em consta perquè aquesta Associació com diuen els castellans, les més de les vegades,
“se las ve y se las desea” .
Després d’aquest punt de comprensió si que demano una lectura atenta del següent:
En el programa de la passada Festa Major en
l’enunciat de la Desfilada Solidària del 23 d’abril va
sortir això : “...A càrrec de la Gent Gran en sèrie (dels
estudis a la gravació)...” quan el que havia de dir, és
molt diferent, era el següent “... La Gent Gran en
“Sèrie” (Del càsting als estudis, i dels estudis a la popularitat)”
La paraula “Sèrie” entre cometes, en un escrit, vol
remarcar un significat en concret, en aquest cas no
era un altre, que el fet que originava, el motiu de
la desfilada. Fer una recreació festiva de certes series
televisives.
En rebre les nostres queixes, els responsables de
l’edició, després de haver llegit la galerada, ens van
donar la raó , però van afegir que donat que els
programes ja havien sortit d’impremta, no es po-

dia fer cap rectificació. Això sí, a l’edició digital
sortiria bé.
No m’he molestat a ficar-me a internet. El que sí que
m’he ficat és a la pell de molts conveïns/es majoritàriament, gent gran, que el que fan es llegir el programa
que tenen a la taula del menjador, i van marcant amb
creuetes aquells actes que més els poden interessar.
No hi ha excuses enfront la poca atenció dels responsables de repassar les galerades, perquè proves
en tenim de l’escrit que van rebre per publicar.
Però mira per on, resulta que ara a Barcelona, s’ha
dut a terme un congrés d’aficionats a les tirallongues televisives amb el nom de SERIADOS, hauran
sigut doncs els redactors del programa de Festa Major inspiradors dels responsables del congrés?.
Conyes a part, i dit ja seriosament, avisada amb
temps l’any 2017, si la Festa continua, em posaré en
contacte amb una vident, (tot i que no hi crec), perquè aquesta ho faci amb Gutenberg, aquest, potser,
tecla a tecla, per difícil i laboriós que sembli es posarà de ple en la impressió... i a mi m’estalviarà una
altra, de molt desagradable, em sembla , vaja!
Mª Lluïsa Longan
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CRÒNIQUES

FESTA MAJOR 2016
101

La Festa Major 2016 s’ha acabat, la Festa Major
2017 comença a caminar, entre tots la portarem
a terme. Reunió, rere reunió, amb canvi d’opinions i discussions intentant el bo i millor pel barri,
barrejant generacions, compaginant-les, respectant estils i creences evolucionant en el temps i
conservant el classicisme de certs actes que no
poden desaparèixer i per sobre de tot i per donar
exemple, viure-la sense aldarulls, amb harmonia
i amb el més bon sentit de veïnatge.
Gràcies doncs a tots/es els que han ajudat en els
diferents àmbits de l’Associació a dur endavant
els actes organitzats. Gràcies als col·laboradors
anònims i els que ens han cedit espais, i remarcar l’entrega total dels voluntaris propis i aliens
(Espai Gent Gran, grup de Bitlles catalanes Sagrada Família, paradistes, tant de dintre com de fora del Mercat i comerciants del barri....) que van
ajudar a potenciar amb la seva altruista aportació
amb vals regal, en l’acte que es va dur a terme per
recaptar fons per ajudar a “Can Roger” el menjador sòcio-familiar del barri, 25 persones dalt d’un
escenari que es van atrevir a parodiar series famoses de TV., 25 persones amb un fons humà a remarcar. Gent que van improvisar guions i van fer
de tramoistes si calia, Gent sense prejudicis i sense
cap afany de protagonisme... gent bona!
Una vegada més fer elogi i agraïment per la col·
laboració del Departament de Comunicació de
l’Hospital de Sant Pau, que un any més ha ofert
al barri una taula rodona de caire sociosanitari
per poder informar i opinar sobre temes d’importància cabdal dins l’àmbit, i per ajudar a desfer
dubtes pròpies entre la ciutadania, (enguany es
va parlar del dret a morir sense dolor,) la taula va
estar formada per experts professionals de l’àmbit de pal·liatius, el Dr. Antoni Pascual, Director
de la unitat, la infermera Sra. Marisa Prada, també de la mateixa unitat. i com a ponent a destacar el Dr. Josep M. Forcada que amb la seva doble
vessant de metge i sacerdot no va deixar ningú
indiferent. La seva intervenció contundent i humana va desfer molts estereotips morals en pro

d’un avenç imparable, que no és un altre que el
dret a escollir la millor manera de morir. La taula
va ser moderada per el Sr. Abraham del Moral cap
de Premsa de l’Hospital
Dintre de la gran col·laboració, cal remarcar
també en el capítol d’agraïments als responsables en cap del Recinte Modernista de l’Hospital,
que un cop més van obrir una de les sales més
preuades del Recinte per poder dur a terme un
concert de Gospel que no va deixar indiferent a
ningú.
També fer-nos ressò especial de la 2a exposició
que amb el títol de AMB ELS RECORDS FEM HISTÒRIA, (Documents, objectes , roba...) objectes
cedits pels veïns/es i que fan el que en realitat diu
el seu títol: HISTÒRIA.
Aquesta exposició ha agafat tal esbrancida que
ens esperona per continuar amb el tema.
Remarcar també la participació de la Sra. Carmen Moreno, soprano, que va introduir una activitat nova i força engrescadora: un concurs d’intèrprets en cançons llatino americanes amb un
jurat del tot contrastat. Activitat que esperem es
consolidi ja com acte de Festa Major.
I abans d’acabar aquest resum ressaltar l’acte de
reconeixement veïnal a l’entitat escollida dins la
Festa d’homenatge a la Gent Gran, i que va ser,
dedicat al Patronat Social Escolar d’Obreres, pels
seus 110 anys de presència al barri, símbol d’entitat oberta a l’ajuda en tots els àmbits, majoritàriament entre els més desfavorits, en l’ensenyament
i en el conjunt social i veïnal, i sempre en constant evolució pròpia i participativa
Quedi escrit doncs el nostre agraïment a tots
els que ens han ajudat, en les diferents activitats.
Gràcies, gràcies, gràcies.
M.L.LL.
AVV Sagrada Família

CRÒNIQUES

MANIFEST EN FAVOR D’UNA ESCOLA
PÚBLICA NO MASSIFICADA, DE QUALITAT
La Xarxa d’AMPAS de Centres Educatius Públics
de l’Eixample junt amb la Plataforma de Famílies
sense places volem denunciar l’increment de línies addicionals a P3 en 5 escoles del nostre districte
(Llorers, Entença, Tabor, Fructuós Gelabert i, per
segon any consecutiu, Ramon Llull) així com l’augment d’una a secundària en l’institut Maragall.
Creiem que aquesta decisió, que any rere any ha
adoptat el Consorci, respon fonamentalment a una
endèmica manca de planificació i a una preocupant, per crònica, manca de garanties d’una oferta
educativa pública en igualtat de condicions amb
l’oferta concertada i la privada.
Tots els sotasignats manifestem la nostra unió
per garantir i enfortir una xarxa d’escoles públiques i de qualitat i ens mostrem bel·ligerants contra
qualsevol mesura que permeti la segregació escolar.
Creiem que l’equitat educativa ha de ser el principi
fonamental que vertebri les accions de l’Administració en el camp de l’educació, vetllant per garantir que els condicionants d’origen dels infants (classe social, immigració, gènere, territori, necessitats
educatives especials) no repercuteixin en les seves
oportunitats de desenvolupament i èxit educatiu.
Pensem que la decisió d’augmentar línies addicionals a P3 va en detriment de la qualitat de l’escola
pública.
Per això, per tal de consolidar i estendre una escola pública i de qualitat en una ciutat que n’és
intolerablement deficitària, exigim un compromís
ferm des d’ara de guiar la planificació educativa de

la ciutat (zonificació escolar, creació de nous centres, obertura o tancament de línies, ampliacions de
ràtio, etc.) pel principi d’escolarització equilibrada i
enfortint l’escola pública. I en aquest sentit, proposem algunes mesures que es poden prendre de forma immediata i altres a mitjà o més llarg termini.
De forma immediata, proposem: (1) Cercar altres
solucions per incorporar totes les famílies que ho
han sol·licitat a la xarxa pública, sigui amb la creació de noves escoles o incorporant a la xarxa pública edificis i instal·lacions d’escoles ja existents que
estiguin en desús o infrautilitzades, mitjançant lloguer o cessions d’ús. (2) Augmentar els recursos, materials i humans, per garantir la qualitat educativa
en tots els centres on ja s’han produït aquests increments de línies. En concret, auditar l’estat d’edificis
i instal·lacions de les escoles públiques i procedir a
les obres de reparació, reforma, ampliació i millora
que siguin necessàries. (3) Edificar i desenvolupar ja
els projectes de creació aprovats com l’institut Viladomat o l’institut Angeleta Ferrer.
A mitjà i més llarg termini, demanem anar augmentant nous centres públics, de tots els nivells educatius, per assegurar una plaça pública de proximitat
a totes les famílies de Barcelona, i disminuir progressivament els concerts a centres privats, començant
per aquells que discriminen per raó de sexe o cobren
quotes que només poden pagar determinades famílies. Aquests nous centres públics haurien de mirar al
futur i tenir un caràcter polivalent que permetés la
seva adaptació a les diferents taxes de natalitat.
Xarxa d’Ampes de l’Eixample
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Reconeguda pel Departament de Sanitat de la Generalitat la no informació sobre el brot de pandèmia en
forma de virus que ha afectat a dia d’avui 28 de maig
de 2016, a més de 60 criatures, virus força potent que
pot danyar punts vitals de l’organisme com pot ser
el cervell, dic: senyors, siguem seriosos, amagar el fet
uns dies més o menys no impedeix la preocupació del
pares i/o familiars i demés persones responsables, de
les criatures, és més, vostès i jo sabem que abans que
es manifestessin, ja ho havien hagut de fer més d’un
especialista, en diferents mitjans de comunicació. On
anem amb aquestes actituds? la ciutadania no ho entén, jo tampoc. Amagar realitat sota la cuirassa de les
bones intencions no és de rebut. Segur que a partir de
tot això hi haurà reunions amb els sindicats de metges
i altres membres de la Sanitat, faltaria més! Senyors de
la Conselleria de Sanitat no titlleu al ciutadà de poc
preparat, l’usuari de la medecina, client en diuen ara,
i client deu ser quan la paga, si no amb cash si amb els
seus impostos, té dret a estar informat dia rere dia mentre una situació de risc plani per l’ambient.

No sóc metge ni infermera, si que soc una ciutadana més, amb família al seu voltant, que creu que
te dret almenys a la informació i no em serveixen
les excuses de dir que primer es volia saber quina
era la característica del virus en qüestió... i, s’estava
investigant per informar fidedignament.
Com he dit en l’encapçalament precaució equivocada.
Mª Lluïsa Longan
Vicepresidenta associativa del
Consell de Salut del districte Eixample
Peu d’escrit: aquesta nota de reclam és motivada
per la quantitat ingent de trucades que es van rebre,
a l’Associació, inclús a casa meva, pensant que els
podríem informar. Bona gent, que ha confiat en que
algú per ells escollit, traslladi les seves inquietuds a
qui correspongui. Molt modestament hem intentat
no decebre’ls.
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ENTRE EL CONTRA I EL PRO
La cosa ja ha arribat a un punt que he decidit passar a escriure allò que tantes vegades he dit de paraula. Potser ara al llegir aquest text a algú li donarà que
pensar fent referència al terme OBSOLET.
Quan parlem de segons quins llibres, podem dir
que estan en desús, vol dir que potser algun dia els
podrem tornar a llegir, si així volem, podem dir que
estan descatalogats, però que sempre ens quedarà el
recurs de remenar a les prestatgeries de vell esperant
una troballa en paper engroguit que ens faci bategar
el cor, i també llibres, clàssics , especialitzats en diríem en matèries per les consultes, d’alguns escollits.
Però, anem al que anàvem i ho fem amb exemples.
Ara fa 400 anys de la mort de Cervantes, i es rememora la seva obra. Al Quixot no cal donar-li més ressò perquè ben guanyat que el té, però on queden altres obres de l’insigne “manco de Lepanto”, com són
“Rinconete i Cortadillo, la Ilustre Fregona, la Gitanilla...”? Us ben asseguro que també son obres cervantines, i molt em temo arxivades per segons qui amb
el qualificatiu d’OBSOLETES, donat que només mereixen l’atenció de grups formats com poden ser: Estudiants de Literatura d’Arrels de la llengua, Filòlegs,
Arts escèniques i altres.... Per la resta, desconeguts?
Sort doncs, que existeixen Biblioteques universitàries,... i alguna que una altra particular que encara
conserven alguns exemplars!
Algú s’atreviria a dir-li a un francès que l’obra de
Victor Hugo és OBSOLETA?. Segur que tornarien a
repicar les campanes de Notre Dame, i no precisament en so de gloria.
Es podrien mencionar tants i tants escriptors, de
totes les nacionalitats!, catalans també. Shakespeare,
ves per on!, aquest es salva una mica del qualificatiu d’OBSOLET perquè el cinema i el teatre el tenen
sempre present... aquest ven ... encara.
No em vull fer pesada pobre de mi, jo qui sóc? Res
més que una somiatruites, que pretenc fer una mica
de justícia gramatical respectant la cultura. El que
em sap més greu, però, i es el que ha motivat aquest

escrit, és el següent: s’actua per inèrcia. Any rere
any en arribar la Festa Major es fa el conegut “corta
i pega” en el programa que recull les activitats pròpies de la Festa, s’anuncia, per part de la Biblioteca,
la venda i/o intercanvi de llibres. I sempre sorgeix la
famosa frase “VENDA D’OBSOLETS”. Feu-me cas, si
us plau, qui sigui o a qui correspongui, rectifiqueu...
és de savis,. Els llibres son el reflex escrit de l’època
en que van ser escrits, son història, i la història és
cultura; la cultura, mai pot ser titllada d’OBSOLET.
Llàstima no tenir gravada la conferència impartida
per el Sr. Ainaud de Lasarte, en el seu moment (Curiosament està gravat el seu nom a la Biblioteca del
nostre Barri), en el decurs de la dita conferencia que
era dedicada a la literatura des de l’edat mitjana fins al
segle XX es podria dir que vam passejar de la ma de Joanot Martorell fins a Angel Guimerà, i en el moment
del col·loqui un assistent va mencionar fent relació
a certs autors el terme OBSOLET i ell respongué un
pel irat: - algú s’atreviria a dir que certa literatura ja no
tant en us ha quedat OBSOLETA,? I va afegir, ja no es
tracta de la bona o no tan bona aplicació d’un terme
gramatical, es tracta de cultura i sensibilitat.
I mira que ell n’era molt de culte! O no?... i sensible

VAGI ARA EL PRO DESPRÉS DEL CONTRA
El consorci de la Normlització Lingüística, i el departament de cultura de la Generalitat, han posat
la dolça cirereta gramatical, a aquest escrit, i és que
gràcies a una molt bona iniciativa podem llegir a
diferents comerços del barri amb ocasió de la diada
de Sant Jordi, l’origen de les paraules més quotidianes. Així sabem d’on procedeix les paraules Jersei,
Raspall, Edredó, el perquè de les sabates Merceditas...
i moltes, moltes més.
M’agrada haver hagut d ‘afegir aquesta nota, a peu
de pàgina, reconeixent el que esta bé. Quina sort que
després d’un contra hagi sorgit un pro!!
Gràcies per llegir-me
Mª Lluïsa Longan
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NO OBLIDEM ELS REFUGIATS
101

Cada segon dimecres de mes des del gener,
diferents associacions del barri, entitats i persones individualment convoquem un acte
de solidaritat amb els refugiats a les 19h a la
cruïlla entre Av. Gaudí i C. Provença. La situació d’aquestes persones empitjora dia a dia
amb l’incompliment i la mercantilització
dels drets humans fonamentals per part
d’Europa. Les nostres accions van encaminades a solidaritzar-nos amb les persones
refugiades i a pressionar a societat i governants per el combat de les causes de
la guerra i les desigualtats que forcen a
persones d’arreu a cercar refugi.

