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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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EN PORTADA

L’Ateneu del barri al carrer Nàpols
Àmbit d’Urbanisme Mobilitat i Medi Ambient

E

l dia 11 de juliol de 2016, entre les
19’30 i les 21’30 hores va tenir lloc
l’assemblea oberta del barri Sagrada Família, a L’ESPAI 210, per decidir
quina opció s’escull per marcar el camí
futur de la lluita de la Plataforma.
Desprès de dos anys de lluita contra el
PMU (Pla de Millora Urbana) de l’illa de
l’antic cinema Niza, la plataforma arriba
a un punt que ha de decidir, entre continuar la lluita contra el PMU o explorar i
acceptar la proposta del Districte-Ajuntament sobre la construcció de l’Ateneu en
un local del carrer Lepant.
La seqüència de fets, entre març i juliol de
2016 és, a grans trets, la següent:
- Unes setmanes desprès de la manifestació del 20 de febrer de 2016, el Districte
de l’Eixample i els promotors comencen
converses per intentar trobar una solució de compromís sobre el conflicte del
Niza, amb els següents paràmetres:
- El PMU, aprovat en el mandat de l’alcalde Trias, dona uns drets als promotors
que no volen renunciar i per tant legalment, l’Ajuntament, no pot eludir.
- La compra del solar de l’interior d’illa
per part de l’Ajuntament no és factible,
amb el preu que demana el Promotor, 12
milions d’euros, ja que el propi PMU ha
revaloritzat i multiplicat per cinc el valor
dels 2300 m2 del solar.
- L’Ajuntament és sensible a la demanda
veïnal de l’Ateneu pel barri, encara que
sigui en un altre indret.

- Els promotors volen acabar amb la conflictivitat que ha generat la seva proposta i es mostren disposats a treballar i
col•laborar amb l’alternativa plantejada
per l’Ajuntament, així com facilitar el
poder fer un interior d’illa singular, recollint les propostes veïnals, al interior
d’illa del Niza.
El Districte de l’Eixample trasllada
aquest plantejament a la Plataforma i
l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família, a l’inici de la Setmana Santa de
2016. Amb posterioritat entrega un proposta d’avantprojecte, basat en la proposta que la plataforma va realitzar com
a culminació del procés participatiu que
es va desenvolupar durant l’any 2015. Finalment membres de la plataforma visiten el local, una planta baixa situada en
als números 268-270 del carrer Nàpols,

de 1400 m2, amb bona accessibilitat,
molt ben conservat i amb una alçada que
permet dotar-lo d’un auditori.
Durant els mesos de maig i juny es produeix un debat intens al si de la plataforma entre les dues opcions abans descrites. Desprès.de l’ultima conversa amb els
promotors i el Districte el dia 15 de juny
la plataforma decideix convocar l’assemblea oberta del barri per l’11 de juliol de
2016 per tal que tots els veïns i veïnes
que vulguin hi puguin participar. Prèviament, el dia 4 de juliol, en el Consell del
Barri que es va fer al Centre Cívic l’Ajuntament exposa les raons i el contingut del
compromís:
- Ateneu al carrer Nàpols amb una inversió total de 5 milions d’euros, entre l’adquisició del local i la seva remodelació.

- La propietat del nou equipament serà
municipal i el finançamet anira a carrer
de l’Ajuntament amb 4 milions i dels promotors del PMU del Niza amb 1 milió.
- A l’illa Niza es farà un espai singular amb
espai per infraestructures de les activitats
que en un futur proper es desenvolupin.
- La previsió de disponibilitat és per al
primer trimestre del 2018.
La jornada participativa del dia 11 de
juliol, Assemblea oberta més votacions,
va ser un exit tant de participació com
d’organització i tarannà del veïnat. El
resultat de les votacions, amb la participació de 186 persones, va ser de 147 vots
per l’opció de l’Ateneu al carrer Nàpols i
39 vots per l’opció de continuar la lluita
contra el PMU.
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COMUNICAT

Comunicat de l’Associació de veïns
i veïnes Sagrada Família sobre
el NIiza i l’Ateneu del barri
Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família

E

n el moment decisiu de la lluita
del Niza es plantegen, al si de la
Plataforma, 2 opcions que estan
reflectides en el document de la Plataforma
L’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família defensem l’alternativa plantejada per l’Ajuntament de la compra del
local de Nàpols i construir, per a l’any
2018, l’Ateneu del Barri.
És un local de dimensions adequades,
accessible, en un lloc cèntric del barri i

amb una arquitectura i conservació notables que estem segurs es convertirà en
el centre de referència social i cultural
que el barri necessita.
Les raons principals de l’Associació per
prendre aquesta opció són les següents:
1)L’Ateneu és una conquesta de la lluita
veïnal dels darrers anys.
2)Aquesta lluita ha tingut un grau de resposta positiva per una part del barri, que
va arribar al límit de la seva capacitat en
la manifestació del passat 20 de Febrer.
3)El Districte s’ha compromès públicament a la millora del Mercat Municipal i
està en marxa la seva remodelació.

4)La zona enjardinada de titularitat pública que s’ha de fer a l’interior d’illa del
Niza serà un espai singular dotat de infraestructures per desenvolupar a l’aire
lliure activitats com cinema a la fresca,
Espai Familiar, etc.

impulsarà i exigirà un canvi normatiu a
la llei que defineix els usos als interiors d’illa, així com un pla d’usos per al
nostre barri, en contra de l’especulació
i a favor d’un comerç més just i de proximitat.

Tot i que no ens agradin els supermercats als interior d’illa pensem sincerament que la proposta de l’Ajuntament
és una bona proposta i una gran oportunitat que no podem menysprear.

Amb aquestes raons, fem una crida a
tots els nostres associats , a les entitats i
als veïns i veïnes del barri perquè participin a l’assembla del dia 11 de Juliol de
2016, a les 19’30 a l’Espai 210, per decidir quin camí prendre i donar suport al
posicionament de l’Associació.

Això no implica en absolut que renunciem a un urbanisme més just i amb uns
usos més adequats per a les necessitats
del Barri. En aquest sentit, l’Associació

Barcelona, 5 de juliol de 2016.

SERVEIS
• ACOLLIDA VEÏNS/ES IMMIGRANTS.
Cada dimarts i dijous de 18.30h a 20h
(pregunta per Margarita Mas)

• URBANISME, MOBILITAT, MEDI AMBIENT.
Cada dijous de 19.00 a 20.oo h
(preguntar per Joan Itxaso)

• SERVEI A LES PERSONES.
Cada dimecres de 18.00h a 20.00h
(preguntar per Maria Lluïsa Longan)

• ÀMBIT DE SANITAT.
Cada segon i quart dimarts de mes de les 19 a 20hs
(preguntar per Mª Lluïsa)
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Balanç de la temporada
turística 2015-2016
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

Introducció

E

n el tram final de l’estiu de 2016, ja
podem fer una valoració raonada
sobre la temporada turística 20152016, en general a la ciutat de Barcelona i
al barri Sagrada Família en concret.
Tots els mitjans de comunicació es fan
ressò de l’important creixement del turisme al conjunt de l’estat espanyol, durant els primers mesos de 2016, amb un
increment de visitants de l’ordre del 9%,
sent Catalunya la destinació turística més
important amb un 25% del total. Totes les
previsions apunten que arribarem a la xifra de 74 milions de turistes enguany, és a
dir a Catalunya vindran aproximadament
18 milions de turistes estrangers.

Aquestes xifres, que són presentades
pels governs respectius com la consecució d’una gran fita, amagant la crua
realitat de les febleses de l’actual model de turisme massiu:
- Vénen molts més turistes però, en
general, estan menys temps i gasten
menys.
- La qualitat del servei és cada cop més
deficient, pels baixos salaris i l’escassa formació dels treballadors. Amb
la reforma laboral del PP i CiU s’ha
obert la barra lliure de despropòsits
en les modalitats de contractació i el
respecte a la dignitat dels treballadors.
- Aquesta allau s’està produint en bona
part, a causa de les crisis polítiques

dels països de la ribera sud del Mediterrani, Turquia, Egipte, Tunísia, etc.
- Les campanyes de promoció turística,
finançades en bona part amb diners
públics insisteixen reiteradament en
cridar al turisme de sol i platja, en
un moment que hauríem d’aprofitar
per canviar el model “low cost” que
tenim, per un model molt més sostenible responsable i de més qualitat.
- O som capaços d’exigir-nos a nosaltres mateixos uns estàndards de major qualitat o els escàndols com els
hotels a Lloret de Mar d’aquest estiu,
serà la imatge que vendrem del turisme a Catalunya. Encara són recents
les imatges del turisme de borratxera
a la Barceloneta i a les ciutats turístiques de la costa catalana. És urgent
que les administracions prenguin la

iniciativa en aquest canvi de rumb:
Menys turistes i de més qualitat.

La situació a la ciutat de Barcelona
Si ens situem a Barcelona, una ciutat
amb un grau important de saturació
turística, l’increment de turistes en
hotels va ser del 5’4% en 2015 i del
6’3% en 2016. El nombre de turistes
que ara ens visiten i pernocten és de 15
milions anuals, als que cal afegir uns
altres 15 milions que ens visiten esporàdicament.
En els 5 últims anys l’oferta hotelera
no ha parat de créixer fins als 70.000
llits actuals i els apartaments turístics
a les comunitats de veïns, han crescut
continua a la pàgina següent
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exponencialment, d’ençà que al govern
de la Generalitat va obrir aquesta modalitat d’allotjament a l’any 2012.
L’altra gran oferta d’allotjaments són
els habitatges d’ús turístic que s’ofereixen en 16.000 comunitats de veïns,
amb un total de més de 50.000 llits,
concentrats en els 10 barris més turístics de la ciutat, amb un 40% d’oferta
sense llicència. Les associacions de veïns i veïnes de Barcelona estem en contra d’aquesta modalitat d’allotjament
perquè trenca la convivència veïnal
i encareix notablement el mercat de
lloguer, com ja hem explicat en aquest
butlletí.
El sector del turisme dóna ocupació actualment a 112.000 persones, el nombre d’aturats és d’11.155, quan a l’any
2008, a l’inici de la crisi era de 5.814.
Durant els 5 últims anys el poder adquisitiu ha disminuït un 3%, i el que
és pitjor, les condicions laborals s’han
desregularitzat totalment amb contractes temporals encadenats i de curta durada i amb jornades de 10 a 14 hores.
El fenomen de la massificació turística
a determinats indrets de la ciutat ha
empitjorat, i és junt al fenomen dels
pisos turístics i els problemes de mobilitat, un clar fracàs dels objectius del
pla estratègic de turisme de Barcelona
2010-2015.
Ara que s’està debatent el nou pla estratègic 2015-2020 esperem que es
prengui bona nota de la situació i
s’adoptin mesures concretes davant
d’aquestes disfuncions.
La moratòria hotelera ha donat pas
a l’aprovació inicial, al març de 2016,
del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, PEUAT, que necessàriament ha d’aprovar-se abans de juliol
de 2017. Aquest pla, del nou equip de
govern municipal, té el valor que per
primera vegada es fa un plantejament
de regular l’activitat turística, tot i que
es queda curt en el seu abast, ja que tot
i tenir mesures de contenció del creixement, preveu encara un creixement
important, quan el que necessita la ciutat és plantejar una dinàmica clara de
decreixement, per corregir amb decisió
els abusos dels últims anys, com ara
l’existència de més de 20.000 habitatges turístics il·legals, que haurien d’estar tancats o la construcció de macrohotels amb operacions especulatives.
La nostra crítica al PEUAT ve acompanyada de l’exigència, a tots els grups
municipals de l’Ajuntament, perquè
posin fil a l’agulla i aprovin aquesta
norma amb les correccions que més

preocupen a la ciutadania, per comptes, com sempre han fet, de sentir els
cants de sirena dels “lobbyes turístics” que ens han portat a la situació
insostenible actual. El futur de la ciutat és massa important per deixar-lo
en mans d’aquests depredadors de la
convivència, l’espai urbà i l’economia
redistributiva que la ciutat necessita.
Respecte a l’ordenança de terrasses
s’està fent molta demagògia perquè la
normativa que les regula prové de l’anterior mandat municipal, que preveia
una aplicació esglaonada en el temps,
de manera que les mesures més restrictives s’ajornaven a l’actual mandat
municipal. Ara resulta que els mateixos que varen redactar o donar suport
a l’ordenança, fan un front comú en
contra de la seva aplicació. Nosaltres
som de l’opinió que cal una regulació
de l’ús de l’espai públic que a l’anterior mandat no es va respectar i amb la
nova ordenança unificadora de CiU no
es garanteix suficientment. L’ordenació singular a l’entorn del Temple pot
ser un exemple de regulació per aplicar
als llocs més massificats de la ciutat.

La situació al barri Sagrada Família
Seguint amb les dades facilitades per
l’Ajuntament, sobre el turisme a la ciutat, el Temple de la Sagrada Família va
ser visitat durant 2015 per 3.722.000
persones. De ser certa aquesta xifra, entenem que s’han ultrapassat tots el límits
possibles i que la Junta del Temple està
jugant amb foc i amb una irresponsabilitat supina envers el barri i la ciutat.

Durant els anys 2013 i 2014 es van
mantenir el nombre de visitants en
torn als 3’2 milions de visites a l’interior del Temple, una xifra que ultrapassa la capacitat de càrrega, que nosaltres estimem en 2’9 milions anuals.
El temple s’està aprofitant d’una situació de privilegi heretada i totalment injusta i fora de la legalitat, per la inactivitat de les administracions. Socialment
és totalment insostenible que l’explotació d’una activitat turística que genera
mes de 60 milions anuals d’ingressos no
pagui cap impost ni contribueixi de cap
manera a cobrir les despeses que genera
per a la ciutat i el barri.
Els anys 2015 i 2016, lluny d’adaptar-se
a una nova situació en la que cal corresponsabilitzar-se per la sostenibilitat del
barri, la Junta del Temple ha tirat pel
dret i se n’està aprofitant de les mesures de regulació, que reclamen els veïns
i veïnes, per incrementar el nombre de
visitants i per comptes de no superar el
llindar dels 3 milions de visitants, apuntar clarament a la xifra de 4 milions.
Els informes de l’àrea de turisme de
Barcelona, ja fa temps que alerten de la
situació explosiva per a la convivència
que existeix a l’entorn del Temple de la
Sagrada Família. És l’hora de passar de
declaracions a actuacions que acabin
amb la impunitat del Temple.
Respecte a les mesures de pacificació
de l’entorn del Temple que recentment
està portant l’Ajuntament a terme, la
nostra valoració és la següent:

- Peatonaltzació del Carrer Marina. Mesura necessària però insuficient si no es
delimiten els espais per a les activitats
del barri de la concentració turística.
- Prova pilot terrasses al carrer Marina.
Serveix per millorar el flux de visitants
al Temple, però s’ha de delimitar l’espai
dels veïns així com millorar substancialment l’actuació dels guies turístics i
dels agents cívics. Pel que fa als 3 mòduls provisionals instal·lats a la calçada, els definitius, s’han de semblar al
que està al costat del carrer Mallorca,
amb millores.
-Zona singular de terrasses a l’entorn
del Temple. Cal urgir l’aprovació definitiva, ja que la seva tramitació administrativa està sent molt lenta.

Conclusions
-A la temporada 2015-2016 s’ha incrementat el turisme massiu i en conseqüència s’han agreujat els impactes sobre la vida quotidiana, la convivència
ciutadana i el model de ciutat.
-L’Ajuntament i la Generalitat han de
liderar els canvis que el sector turístic
necessita en funció de l’interès general
i no anar a remolc de les iniciatives i
interessos dels lobbyes turístics.
-Al barri Sagrada Família s’han
d’afrontar urgentment 4 grans problemes: La gestió irresponsable del Temple, els pisos turístics, la mobilitat i la
creació d’un parc públic d’habitatge
social de lloguer.
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La lluita pels equipaments del barri
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

Introducció. La Generalitat fuig
d’estudis

E

l cas del barri Sagrada Família és
un exemple de la deixadesa de la
Generalitat respecte a la cobertura de necessitats bàsiques de la població. Sembla mentida però, és una trista
realitat, que al nostre barri, amb més de
52000 habitants, no hi ha cap Centre
de Dia-Residència de Gent Gran, ni cap
Institut d’ensenyament secundari de titularitat pública, havent unes demandes
socials que no estan ni de lluny cobertes.
La característica comuna per a la construcció d’aquests equipaments és que
l’Ajuntament ha d’aportar el solar i la
Generalitat ha de fer els edificis. Hem de
recordar que a la ciutat de Barcelona, funcionen els consorcis Generalitat-Ajuntament que permeten una gestió més eficaç
de tots aquests tipus de serveis.

Des de fa molts anys que els solars que
havia d’aportar l’Ajuntament ja estan
disponibles, el del Centre de Dia a Rosselló-Roger de Flor i el de l’Institut a
Marina-Consell de Cent. La Generalitat
continua passiva cap a la construcció
d’aquests equipaments, com si la qüestió no fos amb ella, menyspreant les reclamacions de la ciutadania, que al llarg
d’aquests anys han reivindicat.
Hem arribat a un punt que cal dir prou i
exigir amb força la construcció d’aquests
equipaments dins de l’actual mandat
2015-2019.
Centre de dia-Residència de Gent Gran
Arran de la lluita pels equipaments en
la Myrurgia es va plantejar amb força
aquesta reivindicació i en l’any 2000 es
va pactar amb l’Ajuntament que es destinarien per al Centre de Dia-Residència
de Gent Gran el solar de Rosselló-Roger
de Flor, que el PGM preveia com a Equipament.

Després d’una tramitació massa llarga de
les expropiacions, el solar va estar disponible per a la Generalitat a l’any 2008,
tot i així el Govern Català es va negar a
rebre’l, suposem que perquè ningú reivindiqués l’equipament.
Crida l’atenció que en els 15 últims anys
al barri ha proliferat la construcció
d’aquests tipus de centres de titularitat
privada i aquesta és precisament una de
les raons del perquè no s’ha fet la residència pública i així afavorir els interessos dels grups privats que van arribar a la
Sagrada Família aprofitant-se de la catifa
vermella que els hi va posar l’administració Catalana.
Durant aquest temps hem vist com s’han
instal·lat els grans grups privats com ara
SANITAS, amb les residències a Castillejos 256 i a Provença 520; el grup SARQUAVITAE a Pare Claret 200 o el grup
BASTÓN DE ORO, a Castillejos 260 i encara podríem seguir.

Els veïns i veïnes de Sagrada Família
no podem permetre que al barri no hi
hagi cap Centre de Dia-Residència de
Gent Gran Pública perquè el cost d’una
privada, entre 2000 i 2500 euros al
mes no està a l’abast de la gran majoria
de la gent que viu al barri, un barri amb
que s’està envellint d‘una banda i s’està empobrint per una l’altre.
És l’hora d’emprendre la lluita per defensar els nostres Majors, perquè tot i
que preferim tenir-los a casa, arriba el
moment que molts d’elles necessiten
un Centre Assistencial per viure amb
qualitat i dignitat al final de la seva
vida.
Cal mobilitzar-se aplegant les voluntats
dels veïns i veïnes del barri i del conjunt
del teixit social per doblegar la negativa
d’aquest govern de la Generalitat.

continua a la pàgina següent
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Institut d’ensenyament secundari
A l’any 2011 es van licitar i adjudicar les
obres de l’Institut de batxillerat Angeleta
Ferrer, en el solar municipal del carrer
Marina, junt al carrer Consell de Cent.
Sobtadament el concurs es va anul·lar i
l’equipament encara no s’ha fet, llançant
per la borda centenars de milers d’euros
en les indemnitzacions que es van haver
de pagar a l’empresa adjudicatària de les
obres.
Era l’inici del govern Trias a l’Ajuntament amb el Sr. Gerard Ardanuy com a
regidor d’Ensenyament i del Districte de
l’Eixample. Suposem que han pres nota
que la pèrdua de les eleccions de 2015 té
a veure bastant amb decisions d’aquesta
mena, perquè els ciutadans no perdonen
que es digui una cosa i es faci una altra.
De la necessitat de l’Institut Angeleta Ferrer, dóna fe l’estudi que sobre el
Mapa Escolar de l’Eixample van elaborar, al març de 2014 la Xarxa d’AMPES
de l’Eixample. Un estudi complert i rigorós sobre les necessitats d’escolarització
al Districte, fet amb les dades de la pròpia administració educativa.
Les conclusions que remarquem d’aquest
estudi són les següents:
- A Barcelona i, encara més al Districte
de l’Eixample, la oferta educativa histò-

ricament ha estat avantatjada per l’Escola privada.
- Aquesta tendència s’ha començat ha invertir bàsicament en l’oferta de les escoles Bressol, a causa de l’aposta inversora de l’Ajuntament, tot i que a l’últim
mandat, 2011-2015 s’ha paralitzat.
- Als ensenyaments primari i secundari
es consolida el fenomen de l’increment
de demanda en l’escola pública i la disminució paral·lela en la privada. En no
construir noves escoles s’està incrementant el fenomen dels bolets, és a dir
l’obertura de noves aules en els centres
existents, com a manera d’absorbir la
demanda, quan el que s’ha de fer és
obrir un nou centre. L’altra opció per
als pares és anar a la privada, en contra
de la seva voluntat?
- L’estudi contempla la necessitat de 2
noves escoles al Districte, 1 a Sagrada
Família i l’altra a Sant Antoni i també
2 nous instituts de secundària a Fort
Pienc-Sagrada Família, l’Institut Angeleta Ferrer i a l’esquerra de l’Eixample, l’Institut de l’illa Germanetes.

Ajuntament) la solució a aquesta demanda social. L’última va tenir lloc el passat
mes de juliol, al solar previst per a la
construcció de l’Institut Angeleta Ferrer,
amb la participació de les Associacions
de Veïns i Veïnes dels barris Sagrada
Família i Fort Pienc. Cap resposta positiva posterior per part de l’administració
educativa.

Durant el curs 2015-2016, s’han portat
a terme accions de denúncia i reivindicació, organitzades per les AMPES de la
Dreta de l’Eixample, exigint al consorci
d’educació de Barcelona, ( Generalitat i

El curs que ara comença, 2016-2017 ha
de ser decisiu per que les Escoles, les Associacions i els Barris apleguem forces
i continuem la lluita, als despatxos i al
carrer, per aconseguir desencallar els en-

trebancs que impedeixen la construcció
dels centres públics d’ensenyament que
els barris necessiten.
Des de l’Associació, pensem que caldrà
donar un toc molt seriós d’atenció a la
Generalitat, perquè hi dediqui els esforços que durant molts anys ha eludit.
Un nou país, si ha de ser just, no pot
deixar d’escoltar aquestes demandes
tan clares:
EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL
INSTITUT I CENTRE DE DIA-RESIDÈNCIA DE GENT GRAN.

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 mensuals de l’associació
ACTIVITAT

DIA DE LA SETMANA

PERIODICITAT

XERRADES SOCIOSANITÀRIES

Dimecres

Una o dues al mes
(segons disponibilitat metges)

TERTÚLIES GRUP GENT GRAN
(reservada socis/es)

Dissabte

Últim dissabte de cada mes
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POESIA

Conveni GeneralitatAjuntament sobre salut

Recordant Lorca
En el 80 aniversari del seu assassinat
Fuente Vaquero 1898 - Granada 1936

Àmbit de salut

Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
Un andaluz tan claro, tan rico en aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
Y recuerdo una brisa triste por los olivos.
Fragment de “Llanto por Ignacio Sanchez Mejías”
escrit al mateix any de la seva mort, 1936.

A

mb aquesta nota volem informar
del Conveni fet amb el Departament de Salut de la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona, que proposa un pla d’inversions per els propers 6
anys (2016-2022) de 187.028.921€. La
Generalitat aportarà un 62% i l’ajuntament el 24%. El 71% anirà a atenció
especialitzada, 13% a atenció primària,
11% a atenció sociosanitària i 6% a salut mental.
A aquestes xifres, cal afegir el Pla de Salut Mental 2016 -2022 que arrenca amb
51,2 milions de pressupost de l’Ajuntament.
En el nostre barri es preveu acabar el nou
edifici de recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, una nova construcció
per substitució, prèvia reserva d’espais,
del Centre de Salut Mental d’Adults

de Dreta Eixample-Camp del Arpa i al
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el
trasllat d’addiccions (hospitalització i
CAS) amb adequació de l’espai de 15 llits
d’hospitalització per a patologia dual
A la resta del districte de l’Eixample es
preveu una nova unitat de radiodiagnòstic al CAP Manso i la construcció d’un
nou Centre per substitució del CAP Fort
Pienc així com un nou Centre de Salut
Mental per Infants i Joves per a tot el
districte de l’Eixample.
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CRÒNICA

108

La nit de
les religions

Mª Lluïsa Longan

N

o es tracta del número de cap
finca, ni la suma dels tiquets de
compra del xarcuter i el peixater
junts, ni tampoc de la durada d’una pellícula de televisió. Es tracta d’un fet poc
usual que mereix lletra impresa
La senyora Josefina, conveïna nostra viu
ja els seus 108 anys, i dic, viu, perquè te la
sort de viure envoltada d’amor i respecte
en un ambient familiar difícil de superar.
Saben els anys de la seva cuidadora? 90
anys, de la seva filla. Aquesta filla cuidadora ens va rebre amb el mateix amor
que dona a la mare, riallera, enamorada
dels esports, i enciclopèdia parlant de tot
allò que fa relació a la Formula 1. Sí, han
llegit be, ens va citar des de Nico Rosberg fins Fernando Alonso, passant per
Kimi Räikkönen i Hamilton i el nom de
tots els cotxes que piloten. Tot va ser força ben explicat amb la seva fluida i documentada parla. Ens diu que la iaia, la de
108, la qual alcen del llit una mica cada
dia, temps enrere es distreia molt davant
del televisor, i molt especialment quan la
pilota es bellugava. A la senyora centenària li agrada el futbol.
Vam estar amb la seva altra filla que cada
dia va al domicili familiar per conversar
i ajudar en el que calgui. La família, tota,
la que no es veu i la que si es veu, viu al
voltant de la iaia.
Situacions com aquesta fan que torni a
creure amb el ser humà, i de tot això pot
donar fe una treballadora social del CAP
Sagrada Família que els aporta el servei
extern d’ajuda.

Ens vam assabentar de l’existència de
la senyora Josefina perquè una persona
coneguda de l’associació ens ho va fer saber, com un fet a tenir en compte.
Jo ara afegeixo: més que l’edat de la senyora, el fet a remarcar és l’amor que
l’envolta, i això ... és de nota.
12 d’agost de 2016

dh

Nota de darrera hora
Per expressa recomanació de la
família no hem transcrit les dades
completes de la senyora.
Aquest escrit, sense canviar cap frase ni signe de puntuació, ni verb, ha
donat pas al que li correspon per la
mort de la nostra estimada centenària el dia 21 d’agost. No hem volgut
convertir-lo en un obituari. La gent
que ens deixa sigui pel motiu que
sigui, per edat, per malaltia, etc. etc.
sempre està en el nostre record i en
la nostra estima i aquesta Associació
vol dir-los a tots els que la van cuidar
i estimar, mentre físicament va estar
amb ells. Gràcies per donar-li estima,
gràcies per respectar-la, carinyo i respecte que transmetia la seva mirada
del llit estant, el dia que vam tenir
l’ocasió de conèixer-la. En dono fe.

M.Ll.L

V

agi primer el meu reconeixement
per AUDIR grup interreligiós, interconfessional, de joves de
l’UNESCO, per al diàleg entre les religions.
Actes com el que motiva aquest escrit, La
nit de les religions, dut a terme el dia
17 de setembre, donen ocasió a que tots
ens coneguem millor, aixoplugats sota el
paraigües indiscutible de la cultura, sigui
aquesta en la vessant que sigui. Però, donat
que tot te un però, fora bo que l’any vinent,
(confio que l’experiència es repetirà), s’ampliaran jornades. Si en lloc de NIT poden
ser NITS, o DIES, millor. El rellotge ha si-

gut un mal col·laborador ja que algunes de
les activitats es solapaven en l’horari i feia
difícil la plural assistència. Havies de triar
entre actes diferents, tots plens d’interès
cultural indiscutible. Els horaris eren molt
similars; transmeto els comentaris d’altres
persones, a valorar.
Repeteixo, però, jornada com aquesta es el
millor referent a imitar. El coneixement de
la polivalència de cultures, sigui en l’àmbit
que sigui, és la millor oportunitat que te el
ciutadà d’a peu, per ampliar coneixements
d’altra banda desconeguts i educar-se en la
convivència, trencant estereotips les més
de les vegades motivats per la ignorància.
Gràcies AUDIR, i endavant!

30 d’agost de 2016

Activitats setmanals de l’associació
DILLUNS

Matí

- Grup Gent Gran
- Gimnàstica dolça

Xerrem

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

- Tall i confecció

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

- Grup Gent Gran
- Gimnàstica dolça
- Repàs Gent Gran
- Patchwork

Tarda

Vespre

DIMARTS

Castellà

Castellà
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VIURE L’ENTORN

Convidant a qui correspongui,
cridant a capítol
Mª Lluïsa Longan

E

ls guiris ja han tornat als seus respectius llocs d’allotjament, son
més de la set de la tarda i el barri comença a recuperar part de la seva
quotidianitat. A les terrasses de la bonica avinguda que comença i acaba amb
monuments modernistes a destacar, hi
ha asseguda la gent autòctona que aprofita el cap-vespre per prendre un refresc.
Passejo, sola, i això fa que em fitxi millor
amb tot el que m’envolta. Els bancs laterals del passeig, tots estan ocupats. Ens
hem parat mai a pensar en la gran tasca
social que porta a terme un banc? Banc de
carrer, s’entén... Els altres, alguns, també
en fan alguna de tasca social però diferent
(com va dir aquell “això avui no toca”).
Un banc al carrer és el millor controlador veïnal que mai us podeu arribar a
imaginar, majoritàriament pel que fa entre la gent gran. En això no hi va pensar
l’Ajuntament quan va idear el projecte
RADARS, (per cert, molt encertat projecte), jo mateixa, fent servir l’altra mena
de RADARS, quan m’interesso per algun
veí/a al qual fa temps no veig, m’acosto
als “segurs informadors” que seuen als
bancs perquè estic convençuda en un 99
% que les dades que em donaran seran
del tot fiables. “Ah!” –contesten, solapant-se les respostes com qualsevol tertulià de la tele- “ja fa temps que no viu
al Barri, està a Collblanc amb una filla“.
I així comença a moure’s el Cesic veïnal.
Em decideixo a seure, perquè m’han fet

lloc, i una cosa porta a l’altra, i anem des
del temps que fa que no plou, fins les diferents maneres de fer el fricandó.
Això sí, pobre del intrús/a i que ocupa un
lloc al banc. La primera mirada sembla
preguntar “Vostè que hi fa aquí?”, la segona “Deu marxar aviat, oi?”. Els ocupants
de bancs a la bonica avinguda son experts
em psicologia veïnal. Distingeixen el que
marxarà aviat del que no te pressa, i aquí
és on comença la doble conversa. Fent referència a l’ambient, l’usuari fix comenta
– “Sort en tenim d’aquest passeig i aquest
bancs per prendre una mica la fresca oí?“. I tot varia segons sigui la resposta del
desconegut interlocutor, -“Ja te raó ja, els
tingues jo al meu barri aquest bancs, he
vingut a visitar un amic.”- O bé, en el segon supòsit –“la calor m’ha fet marxar de
casa, i aquí s’està tan be que no tens pressa per tornar-“.
El primer cas és fàcil d’entendre, quan els
amics usuaris arribin, els fixes del banc, es
quedaran dempeus, i faran que el veí ocasional, s’aixequi, digui adéu i un bona nit de
cortesia i desaparegui. En el segon cas queda el recurs de dir-li a la persona habitual
que ha fet tard- “aquí no hi ha lloc, vols que
busquem un altre banc per seure?“ El resultat pot ser imprevisible.
Això que sembla un recurs per fer un escrit
no l’és. És una realitat contrastada: certs
bancs de la bonica avinguda, majoritàriament els que hi ha entre els carrers de Provença i Rosselló son patrimoni veïnal.

Els acostumen a ocupar veïns/es de tota la
vida que ja no tornaran a complir els 80,
i que son l’arxiu històric i actual, dels fets
quotidians que configuren la realitat d’un
barri. Això em fa pensar en el següent.
Senyors Polítics, actuals responsables de la gestió municipal, perquè
no fan un forat a les seves atapeïdes
agendes i visiten tot passejant la nostra estimada avinguda. Els convido
a fer-ho, els ben asseguro que l’experiència pot ser enriquidora i les
converses poden ser força variades.
Agraïdes o alterades, segons l’estat
d’ànim de l’interlocutor. Perquè, al
costat d’un “gràcies per pensar amb
nosaltres“, un altre dirà ”Estem tips
dels patinets i les bicicletes pel mig
del passeig” i si no ho sabien ja els ho
dic jo. i acabarà dient cridant: C.....s,
expressió vulgar força emprada en
l’idioma català. Un altre dirà “Quan
pensen solucionar les vibracions
que provoquen la línia 2 del metro a
molts edificis del barri?“ i continuar
“si fossin vostès els que hi visquessin, ja estarien solucionades”. Altres
menys alterats els hi comentaran
que el barri ha perdut identitat en
favor del turisme massiu i demanaran més seguretat pels vianants per
circular per les voreres i més lavabos públics.
Un cop vostès hagin marxat els veïns/es,
tots continuaran asseguts als seus bancs
i després de fer comentaris diversos marxaran a casa perquè hi ha futbol a la tele

i s’ha de sopar primer. Srs./es Consellers/
es facin el favor de rellegir aquest escrit
encara que la millor referencia del barri, el
meu, la tindran com els he dit abans passejant la bonica avinguda i conversant amb
la gent “okupa” dels bancs. Els aconsello
també que portin gravadora i no estaria
de més que amb els seus mòbils d’última
generació fessin un vídeo. Així en arribar
als seus despatxos tranquil·lament podran
reviure l’experiència i potser entendran el
perquè de tot plegat com va dir aquell.
Em repeteixo a mi mateixa: conec mes el
barri i la seva situació social gràcies als
ocupants de bancs al carrer i als passejants
de la bonica avinguda que no pas per les
estadístiques amb lletra impresa o digitals. Repeteixo: facin servir vostès el mateix mètode, el de la proximitat, de tant en
tant. Això sí, no només en època electoral:
la gent gran, ja estem de tornada.
Fins que vostès vulguin, resto a la seva disposició.
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L’acció comunitària al barri
Des de l’any 2007, el barri Sagrada Família compta, gràcies a l’impuls de l’Associació de
Veïns i Veïnes (AVV) Sagrada Família, amb un Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC).
Des de llavors, el Pla Comunitari s’ha anat arrelant al barri, tot articulant el treball en xarxa,
desenvolupant diferents projectes i promovent l’acció comunitària.
Pla Comunitar

Què vol dir “acció comunitària”?
L’objecte de l’acció comunitària són
les relacions socials. Fer acció comunitària és treballar les relacions entre persones per tal
d’aconseguir canvis i transformacions socials que tinguin una
incidència positiva sobre les
condicions de vida i de convivència de la gent. En el cas dels Plans
de Desenvolupament Comunitaris,
es treballen les relacions a nivell de
barri, teixint vincles entre entitats,
serveis, equipaments, veïns i veïnes
i l’Administració. Alhora, es pretén
també que aquests agents del territori (la comunitat) siguin protagonistes
d’aquesta transformació i es generin
processos d’apoderament i cohesió social.
Què fa el Pla Comunitari al barri?
El PDC Sagrada Família, és una xarxa de persones; veïns i veïnes, entitats,
associacions de comerciants, equipaments i serveis que treballem plegats
per transformar i millorar la qualitat
de vida del barri en diferents aspectes:
educació, salut, diversitat cultural, etc.
Dita xarxa, es va iniciar l’any 2007 amb
un diagnòstic participatiu, que va permetre tenir una radiografia compartida de la realitat del territori, i conèixer
què calia potenciar, millorar, canviar,
com es podia fer i amb qui comptàvem
per fer-ho.
Des del PDC s’impulsen projectes,
es dóna suport a les propostes que ja
s’estan desenvolupant al barri i s’ofereixen eines per a promoure el treball
en xarxa, però sempre comptant amb
el compromís i la implicació dels serveis, entitats i veïns i veïnes, ja que
no es tracta d’una xarxa generadora
de serveis, sinó d’una xarxa que promou el treball conjunt i la coresponsabilitat en aquest procés de millora
del barri.
Per fer tot això, ens organitzem amb
taules i comissions de treball temàtiques formades per entitats, serveis,

veïns i veïnes, on compartim experiències, impulsem nous projectes i donem suport a les activitats que es fan
al barri.
Les taules i comissions que estan actives en aquests moments són:
-COMISSIÓ DE CAMÍ ESCOLAR:
Durant el proper trimestre es realitzaran reunions amb les AMPAs per tal de
reactivar el treball conjunt en l’àmbit
d’educació i amb el projecte Camí Escolar.
-COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I
VOLUNTARIAT: La Comissió que
organitza el Recapte d’Aliments es va
reunir al mes de juny per organitzar el
recapte i es tornarà a reunir a l’octubre
per fer-ne la valoració.
-TAULA DE SALUT: La Taula de Salut es reuneix cada dos mesos. Un dels
seus objectius principals és l’elaboració conjunta del Programa Trimestral
d’Activitats de Salut. El proper programa es publicarà al mes d’octubre.
-COMISSIÓ DE GENT GRAN: És
un espai de coordinació i informació
entre els diferents serveis i entitats
que realitzen activitats i projectes per
a gent gran. Es reunirà al mes de setembre per repensar les funcions i la
continuïtat.
-COMISSIÓ DE DONES: Durant el
proper trimestre la Comissió de Dones
s’encarregarà, principalment, de l’organització del cicle “Dones en So de
Pau”.
-COMISSIÓ RUTES DE SALUT:
Aquesta comissió s’encarrega d’organitzar i valorar les Rutes de Salut.
-COMISSIÓ DE PRESCRIPCIÓ
SOCIAL: Actualment s’està realitzant
un procés de recollida d’informació per
tal de poder crear un circuit formal de
prescripció social al barri.
-XARXA
D’INTERCULTURALITAT: Estem potenciant el treball en
xarxa entre les diferents entitats, ser-

veis i grups que treballen o volen treballar en l’àmbit de la interculturalitat al
barri. Durant el proper trimestre farem
els primers passos per construir aquesta xarxa, ampliar-la i realitzar activitats conjuntes. Entre elles, la presentació del catàleg antirumors.
Des d’aquestes taules i comissions es
promouen diferents projectes i accions
al barri. A data d’avui, estem treballant en els següents projectes i accions:
-RECAPTE D’ALIMENTS – DEL
26 DE SETEMBRE AL 9 D’OCTUBRE
Recollida solidària d’aliments en diferents punts de recollida al barri
(mercat, centres esportius Claror, CAP
Roger de Flor i escoles). Després es repartiran a les entitats que fan distribució d’aliments.
Organitza: Comissió de Solidaritat i
Voluntariat
-RUTES DE SALUT - 2er cicle
“CAMINANT FEM SALUT” - DEL
4 D’OCTUBRE AL 15 DE DESEMBRE
Dimarts i dijous de 17-18,30h
Difusió i inscripcions: Del 12 de setembre al 3 d’octubre
Organitza: Comissió Rutes de Salut
-RUTES PER A DESCOBRIR
BARCELONA
Ruta per a redescobrir Barcelona I: del
28 de setembre al 21 de desembre (dimecres de 10 a 13:30h).
Organitza: Comissió Rutes de Salut i
AVV Sagrada Família

-GRUPS DE CONVERSA EN CASTELLÀ I CATALÀ
Inscripcions: 20, 22, 27 i 29 de setembre de 17h a 19h a l’Espai210
Inici de les classes: 3 d’octubre
Organitza: Pla Comunitari i Xarxa210
-RENOVA LA TEVA ROBA – Recollida de roba (15 i 16 de novembre) i intercanvi (18 de novembre)
Renova la teva roba és una iniciativa
per fomentar el consum conscient i la

prevenció de residus, promoguda per
entitats, associacions i equipaments
de la ciutat amb el suport de l’Ajuntament.
Organitza: Banc del Temps i Aula ambiental
-CICLE “DONES EN SO DE PAU”
– durant el mes de novembre
Cicle d’activitats per a commemorar
el 25 de novembre: Dia Internacional
contra la violència de gènere. Activitats previstes: taller d’arpilleres, exposicions, video-fòrum... Més informació a: http://donessagradafamilia.
net/
Organitza: Comissió de Dones
-FEM UN CAFÈ – 27 d’octubre
En el marc del projecte “Ens coneixem? Per a la promoció d’un barri
intercultural”. Cafè tertúlia sobre els
futurs i futures artistes de la comunitat xinesa. L’art com a pont entre cultures.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família
-BANC DEL TEMPS SAGRADA
FAMÍLIA
El BANC DEL TEMPS és el primer
banc que funciona sense diners. En
aquest Banc únicament es pot ingressar temps que es retira en el moment
de ser utilitzat. No es tracta d’un projecte de voluntariat, ja que el servei
que es realitza es remunera amb hores. La unitat d’intercanvi en el Banc
del Temps és l’hora, independentment
del servei que s’ofereixi o es rebi.
Horari d’atenció:
- Dimecres de 10:30h a 13:30h
- Dijous de 17:30h a 20:30h
-VINCLES
VINCLES té com a finalitat millorar
la qualitat de vida de la gent gran del
territori, alleugerint i transformant el
seu sentiment de soledat, minvant el
risc d’aïllament i deteriorament del
seu estat de salut, mitjançant la promoció de la participació, la creació
de xarxes, l’envelliment proactiu, la
reparació de l’afectació psicosocial i
el reforç dels seus vincles sociofamiliars. L’acció educadora s’estructura en
sessions, dinamitzades per a professi-
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onals i persones voluntàries, així com
sortides i activitats.
Organitza: Fundació Aroa
-E-CULTURA
L’eCULTURA és un espai de trobada
setmanal, adreçat a persones majors
de 65 anys, amb interessos i inquietuds culturals, que tinguin ganes de
conèixer i participar de les activitats
que s’organitzen des dels diferents
equipaments i serveis del territori i
fer-ho amb grup, per tal d’ampliar o
enfortir la seva xarxa social.
Organitza: Biblioteca Sagrada Família
-PIV – Punt d’Informació al Voluntariat
És un projecte de la Xarxa dos Deu, al
qual el Pla comunitari ofereix suport.
Es tracta d’un servei comunitari que
ofereix informació i orientació sobre
temes de voluntariat.
Organitza: Xarxa Dos Deu

interès per formar part d’algun
d’aquests espais. Així mateix, ens
podeu fer arribar les vostres inquietuds, propostes o idees com
a veïns i veïnes del barri. L’acció
comunitària la construïm entre
tots i totes, com dèiem, teixint relacions i vincles, treballant conjuntament per a la millora de les
condicions de vida de la gent del
barri i implicant-nos en aquesta
transformació.
Entre tots i totes estem construint un
barri millor!

i
El Pla Comunitari té la seu a l’Espai
210 (c/Padilla, 208-210 baixos)
Podeu preguntar per la Isis Sainz
Planas (tècnica del PDC)
Número de telèfon: 932 653 645

És important recordar que les
taules i comissions són espais de
treball, coordinació i coneixement mutu, oberts a tothom. Podeu posar-vos en contacte amb
la tècnica del PDC si esteu teniu

Per a més informació podeu consultar
la nostra web o facebook!

http://placomunitari.
avvsagradafamilia.net
Fotografia: Projecte Vincles – Fundació Aroa/ Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Família

14 Sagrada Familía Octubre 2016

OPINIONS I COL•LABORACIONS

Quina joguina escollir?

J

ugar és una necessitat, un impuls primari i gratuït que ens empeny des de
petits a descobrir, conèixer i experimentar. La joguina té com a principal funció la d’estimular el joc, proporcionant moments divertits i facilitant l’exercici de les
diverses habilitats i capacitats de l’infant.

tots exclusives: les nines per a les nenes i
els cotxets per als nens. Sovint som les persones adultes qui convertim una joguina
en sexista.

Degudament seleccionada i utilitzada, la
joguina és un element de primer ordre
en l’educació i es converteix en una gran
aliada en la tasca educativa. Permet que
l’infant es desenvolupi en totes les àrees
de la seva vida, a nivell motriu, cognitiu,
social i emocional. El joc fa que els infants
siguin conscients de la seva actitud en cada
moment i de les seves emocions (si estan
preocupats, cansats, contents...) També els
ajuda a ser flexibles, a saber escoltar, a respectar els ritmes de cadascú, a compartir,
a observar... Una joguina ha de permetre
gaudir, descobrir, inventar, raonar, tocar...
Ha de ser atractiva per a l’infant que la utilitzarà.

En aquest recull trobareu un llistat de joguines recomanades. Aquest ha estat pensat tenint en compte trets evolutius característics de cada edat.

Cal limitar el nombre de jocs i de joguines
per evitar conductes capricioses i ensenyar
l’infant a gaudir amb el que té. Per jugar
no calen moltes joguines, l’excés és inversament proporcional a les ganes de jugar.
Qualsevol objecte pot esdevenir una joguina en les mans d’un infant. Cal estimular
la seva imaginació possibilitant que ells
mateixos creïn les seves joguines: caixes
que es converteixen en cotxets o llitets per
a les nines, agulles d’estendre convertides
en personatges.
No hem de pensar que les úniques o millors joguines que necessita un infant són
aquelles que li podem comprar. No hem
de creure que a cada sexe li corresponen
unes joguines que li són pròpies o fins i

No oblidem que les divisions de gènere
corresponen a hàbits culturals adquirits.

De 0 a 6 mesos:
• Joguines sonores de fusta o materials naturals que l’infant pugui manipular, agafar,
colpejar. • Mossegadors i altres materials
per explorar amb la boca. • Mòbils musicals de roba o fusta que es puguin veure i
escoltar des del bressol. • Mantes d’activitats. • Trapezis amb boles, anelles, ninots,
etc. de colors vius i que al tocar-los produeixin sons. • Pilotes i d’altres objectes que
rodin o es desplacin. • Baldufes grans i tossuts per observar el moviment.
De 6 mesos a 1 any:
•Matalàs de poc gruix semi-rígid (anomenat màrfega, habitual als gimnasos) per realitzar jocs a terra. Facilita la observació i exploració de les joguines que se li proposen al
nen. • Encaixos senzills de fusta. • Joguines
que surin per poder jugar amb l’aigua. • Objectes que rodin, pilotes, cotxes... • Mòbils
que pengin i joguines amb so i moviment. •
Capses de música per observar el moviment
dels ninots, escoltar el so.
D’1 a 2 anys:
• Joguines per empènyer i per arrossegar,
passejadors i tricicles sense pedals. • Animals grossos i petits de roba, goma o drap.
• Construccions de peces grosses. • Encaixos apilables i jocs d’enfilar anelles. •

Objectes per omplir, buidar, enroscar i desenroscar. • Taps grans, ampolles de sabó
buides, embuts.... per jugar amb aigua. •
Contes de coberta rígida. • Elements musicals senzills: picarols, timbalets... • Música
enregistrada per escoltar. • Reproduccions d’elements de la vida quotidiana per
iniciar el joc d’imitació: telèfons, cistellet
amb fireta... • Nines de drap o de goma
flexibles, no gaire grosses i amb accessoris senzills (biberó, roba, pinta, mirall...)
• Vehicles amb personatges per poder-los
posar i treure. • Petites titelles, ninots de
corda. • Elements per amagar-s’hi a dins.
•Utensilis per jugar amb la sorra i l’aigua.
De 2 a 3 anys:
• Passejadors i tricicles. • Pilotes grosses
i petites per poder xutar i llençar. • Construccions de peces grosses i mitjanes, jocs
d’imans de peces grans. • Altres elements
per al joc de construcció: fustes de diferents mides, animals de goma o fusta,
ninots, carreteres, vies i trens petits. • Vehicles amb personatges per poder posar i
treure. • Elements de joc simbòlic: nines
amb vestits, cotxets, llitets, fireta, telèfon,
camions, cotxes, elements per fer circuits,
disfresses senzilles, animals de goma o
fusta. • Contes amb il·lustracions diverses. • Titelles. • Utensilis per jugar amb la
sorra i l’aigua. • Material per començar a
pintar: pissarra, pintura de dits, pinzells
gruixuts. •Instruments musicals senzills.
• Música enregistrada per escoltar. • Joguines mecàniques amb so i moviment
que l’infant pugui accionar. • Casa per
ficar-s’hi dins, tub de gateig. • Jocs multimèdia senzills(*)

Construccions de peces petites. •Utensilis
per jugar amb la sorra i l’aigua. • Puzles
entre 10 i 15 peces, dòmino d’imatges... •
Titelles. • Granges, vaixells, casetes i personatges o animals... en miniatura. • Elements de joc simbòlic. • Jocs multimèdia
senzills(*)
De 4 a 5 anys:
Tricicles amb pedals i bicicletes de quatre
rodes i patins de tres rodes. • Jocs per fer
punteria (diana amb boles que s’enganxen...) • Construccions de peces petites
d’encaixar i cargolar. • Puzles de fins a 24
peces. • Boles per enfilar. • Plastilines i pastes per modelar. • Contes per explicar històries senzilles. • Jocs per pintar i dibuixar.
•Elements de joc simbòlic. •Jocs multimèdia senzills(*)
De 5 a 6 anys:
•Bicicletes i patinets. • Jocs d’anelles, bitlles, bales. • Baldufes. • Boletes petites
d’enfilar. • Construccions de peces petites
d’encaixar i cargolar. • Plastilines i pastes
per modelar. • Disfresses. • Contes per explicar històries. • Jocs per pintar i dibuixar.
• Titelles. • Tendes o caseta de roba per jugar-hi dins. • Elements de joc simbòlic. •
Jocs multimèdia senzills(*)
Article basat en la informació extreta de:
- Revista GUIX d’Infantil n. 4 (Imma Marín i Sílvia Penón – Especialistes en joc i
educació)
- Document facilitat per la Maite Martínez, cap de projecte d’infància i família
de Marina.

De 3 a 4 anys:
• Cotxes amb pedals, patins i bicicletes
amb quatre rodes. • Bitlles, pilotes. • Material per pintar: llapis de colors, ceres. •

* Web recomanades:
http://www.joguinasegura.coop
http://www.ludomecum.com
http://www.edu365.cat

senyors, els recordo, que es varen comprometre a intentar posar remei a certs
desnivells en alguna vorera del barri
que més semblen rampes de llançament (i no exagero) amb dret a medalla. Em consta que els carrers son força
costeruts, però el tema que ara recordo, es de tan fàcil solució! Això crec. He
vist caure gent, i altres com jo mateixa
que preferim creuar el carrer per tal
d’evitar el risc. Potser amb una simple

baraneta n’hi hauria prou, no ho se, no
soc tècnica en urbanisme. Els recordo:
c/ Padilla/Pge. Carsi i també els agraeixo a l’avançada el no haver d’esperar,
ara sí, a l’any 2018, per poder solucionar el tema.

A considerar
Mª Lluïsa Longan

D

emano als responsables dels
diferents àmbits municipals seriositat amb els compromisos
adquirits en temes de serveis a la Ciutadania veïnal i que apuntin en la seva
agenda amb negreta els terminis marcats per ells mateixos en l’últim consell
de barri per a dur-los a terme.

Resto confiada doncs a l’espera que l’any
2018 tindrem al final un ATENEU per
desenvolupar activitats culturals de tot
tipus i òbviament també, per fi, un autobús veïnal que aproparà el barri al nou
Hospital de Sant Pau. Haurem de esperar encara gairebé dos anys, però be estarà l’espera... si acaba be. CONFIO.
Pel que fa a temes més quotidians, i de
mes fàcil i econòmica solució, també,

Tota manera si el sortir aquest butlletí
al carrer el tema del desnivell ja estigues solucionat, demano disculpes per la
meva insistència.
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