Volem escola pública al barri

Carta oberta a la Junta del Temple
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editorial

sumari

Aquest nou butlletí arriba ja rodejat d’ambient nadalenc.
És temps doncs que cal aprofitar per descansar, rodejarse de família i amistats i renovar forces per a seguir fent un
barri millor.
En les seves pàgines trobaràs, benvolgut veí, benvolguda
veïna, diverses informacions d’interès: algunes de les
reivindicacions que estem duent a terme, cròniques
d’alguns actes i anàlisi i opinions sobre temes i problemes
del present. Sobretot, és clar, del nostre barri, però també
més enllà.
Volem també aprofitar-les per fer-vos arribar els nostres
millors desigs per aquestes festes i per l’any 2017.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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El barri necessita més ensenyament públic

Associació de veïns i veïnes
Sagrada Família

Antecedents

H

istòricament, a Catalunya i a Barcelona,
el pes de l’ensenyament públic en el sistema educatiu, sempre ha anat a remolc
de l’escola privada i de l’escola
concertada. Aquest desequilibri
ha estat especialment intens al
Districte de l’Eixample, el de
major població de Barcelona.
Fa trenta anys el barri no tenia, en els seus límits físics, cap

escola ni cap institut d’ensenyament secundari públics. La
incorporació de les escoles Tabor i Sagada Família a la xarxa
d’escoles publiques va ser l’inici
per corregir aquesta anomalía,
a la que després s’han sumat
l’escola Fructuós Gelabert, a
Sardenya-Industria i l’Escola
Encants, a la Plaça de les Glòries. L’obertura de l’escola Bressol La Fassina, a l’any 2011, va
alleugerir una mica l’oferta de
places per als mes petits.

tenir al nostre barri, fins ara
quasi monopolitzat per les ordres religioses.

Tot i així, resta molta feina
per fer perquè l’ensenyament
públic tingui el pes que ha de

Tot això està propiciant un
canvi de tendència en l’increment de la demanda cap a l’en-

La necessitat d’una escola pública laica i de qualitat és cada
cop més demandada pels veïns
i veïnes del Districte, en part
degut a la crisi econòmica però
també a l’esforç de les comunitats educatives dels Centres
Públics, que, cada cop més treballen en xarxa i amb projectes
innovadors.

senyament en centres públics
i així, per primera vegada, les
places de la pública a la ciutat de
Barcelona, al curs 2015-2016,
va igualar als de la privada. El
nivell de confiança en l’ensenyament públic ha crescut i això és
una bona noticia.
Sagrada Família i la Dreta
de l’Eixample
El barri Sagrada Família, ubicat a la dreta de l’Eixample, és el
que pateix més la manca d’ensenyament públic, així ha succeït
històricament i continua succeint ara. En un barri de 52000

habitats i, segons les dades de
matriculació del curs passat,
fan falta 2 escoles bressol, 1 a
la zona de les Glòries i l’altra al
centre del Barri, als voltants del
Temple.
En educació infantil i primària
fa falta una nova escola, com ho
demostra els “bolets” que s’han
hagut d’habilitat a les escoles
publiques Ramón Llull, Fructuós Gelabert i Tabor. Aquesta
anomalia de crear mòduls en el
funcionament afegits en escoles existents genera disfuncions
continua a la pàgina següent
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dels centres i en la qualitat educativa, com han denunciat les
AMPAS dels esmentats centres.
El solar d’Aigües de Barcelona,
en el carrer Mallorca, entre els
carrers Marina i Lepant, qualificat com a futur equipament pot
ser el lloc més apropiat. Encara
no ens expliquem com l’anterior govern del Sr. Trias, no va
exercir l’opció de compra que
es va pactar amb la companyia
Aigües de Barcelona, durant el
mandat del socialista Hereu.

Pel que fa a l’educació secundaria, hem de tornar a recordar que al barri Sagrada
Família continua sense haver
cap Institut, per vergonya de
les autoritats educatives de la
ciutat, el Consorci d’educació
de Barcelona, format per la
Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona.
En l’àrea de Sagrada Família,
Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample el Consorci D’educació ja va

planificar la construcció d’un
institut, prova de la seva necessitat, de manera que l’Ajuntament va adquirir el solar del
carrer Marina, entre Consell de
Cent i Diagonal, per construir
l’Institut Angeleta Ferrer. En el
moment de començar les obres,
el Regidor d’Ensenyament del
govern Trias, Sr. Ardanuy, va
suspendre la seva construcció,

llençant més de mig milió d’euros a les escombraries, per les
indemnitzacions al promotor.
Un altre cop, les dades de
matriculació dels últims cursos demostren que la demanda
d’ensenyament secundari de
les famílies no queda coberta i moltes es veuen obligades
a anar a escoles privades. On

queda el dret a l’elecció de centre, que tan reclamen els sectors més poderosos de la privada?
En un parell d’anys el problema encara s’agreujarà més.
Perquè arribarà la primera
promoció de 6è de primària de
l’escola Encants. Haurem de
fer un altre cop “barracons”?

SERVEIS

• URBANISME, MOBILITAT, MEDI AMBIENT.
Cada dimarts i dijous de 18.30h a 20h
(preguntar per Joan Itxaso)

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

• ÀMBIT DE SANITAT.
Aten el 2º dimarts de cada mes
(preguntar per Corina Albir )

• SERVEI A LES PERSONES.
Cada dimecres de 18.30h a 20h
(preguntar per Mª Lluísa Longan)

• ÀMBIT DE DONES I REFUGIATS
Aten el 2º dimarts de cada mes
(preguntar per Marta Carrera )
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Carta oberta a la junta del temple de
la Sagrada Família
Àrea d’Urbanisme de l’Associació
de veïns i veïnes Sagrada Família

Introducció

E

l passat 2 de novembre,
l’Associació de Veïns i
Veïnes Sagrada Família
va instar, davant de l’Ajuntament de Barcelona, una denúncia perquè la Junta del
Temple vulnera la legalitat urbanística, a causa de la invasió
de l’espai públic per les columnes de la façana de la Glòria,
al carrer Mallorca. Aquesta
anomalia es va descobrir l’any
2007 sense que cap instància
administrativa hagi actuat per
corregir-la.
És indubtable que en el rerefons d’aquesta denúncia de
l’organització veïnal hi ha un

profund neguit per la manera
d’actuar de La Junta del Temple, que al llarg de tota la seva
trajectòria ha fet cas omís a les
propostes i reclamacions veïnals, a favor d’una coexistència
sostenible, entre l’explotació
turística que es fa del Temple i
la convivència veïnal.
Aquest mal ambient cal ferho extensible als diferents governs municipals, que sempre
han mirat cap a un altre costat,
quan s’ha tractar d’abordar les
problemàtiques de fons que
envolten la construcció i l’explotació del Temple, fent desistiment ostensible de la seva
responsabilitat com a governants de la ciutat.

continua a la pàgina següent
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L’actual govern municipal
ha manifestat que abordarà el
tema del Temple de manera
global. No sabem molt bé que
volen dir, però, esperem i desitgem que abordin les problemàtiques comptant amb l’opinió i les propostes dels veïns,
acabant així amb la impunitat
i l’opacitat amb la que actua la
Junta del Temple, que ni té llicència d’obres, ni estudi de la
mobilitat generada, ni respecta
els alineaments de la via pública, etc.
Un exemple il·lustratiu de la
manera de fer de La Junta el
tenim en les famoses cues. Des
de l’any 2000 que l’Associació
venia reclamant que les cues
es fessin a dins del recinte del
Temple, sense envair l’espai
públic. Doncs bé han trigat
14 anys a fer-ho i des de l’any
2014 les cues es fan a l’interior,
prova fefaent que era factible i
amb no massa diners.
El temps no sobra perquè la
Junta del Temple ja ha traçat
el seu full de ruta pensant en
els seus interessos. Que farà la
Junta del Temple?:
- Anar tant ràpid com puguin
per finalitzar les obres abans
de l’any 2026, amb llicència
o sense.
- Utilitzar el nom de Gaudí
com a reclam per incrementar el nombre de turistes i
omplir-se les butxaques a
costa de la ciutat i el barri
de Sagrada Família. Cal recordar que l’Unesco només
reconeix com a Patrimoni de
la Humanitat la façana del
Naixement i les escoles que
va fer en Gaudí.
- Ajornar tot el que puguin la
modificació del Pla General
Metropolità dels entorns a un
moment polític més favorable, incrementant tot el que
pugin el nombre de visitants
per pressionar als veïns afectats i a les administracions de
la necessitat de les expropiacions dels habitatges de les
illes veïnes, a càrrec de l’erari
públic.
Preguntes sense respostes
Crida l’atenció de propis i aliens l’opacitat i la prepotència
amb la que actua la Junta del
Temple, així com el menyspreu

al bé comú i als veïns i veïnes del
barri. Fa temps que tothom es
planteja les següents preguntes:
- Rendeix comptes a Patrimoni
de la Generalitat que hauria
de supervisar les afectacions
al Patrimoni Històric, per les
obres d’ampliació del Temple?
- Rendeix comptes a l’Ajuntament de Barcelona per
l’execució de les obres, l’impacte sobre la mobilitat o
l’ocupació de la via pública o
al comitè de grans obres per
l’afectació a l’urbanisme de la
ciutat ?
- Com es justifica la fiscalitat
dels més de 70 milions d’euros d’ingressos dels turistes
que cada any visiten el Temple, si a la construcció de la
Basílica res més es poden
destinar 25 milions? Que
passa amb la resta des diners
un cop descomptades les despeses per l’explotació turística del Temple?
- Perquè inunden amb 4 milions de visitants el Temple i
entorns, si amb 3 milions de
visitants cobreixen àmpliament la finalitat fundacional
que és el pressupost d’obres
de la Basílica?
Anirem tots cap al cel?

fluxos de turistes entre la Diagonal i el Temple, malgrat
que una part important dels
guies turístics no encara segueixen anant a la seva.
- Esforços per fer més racionals
les rutes dels Busos Turístics.
- Esforços per reforçar la vigilància a les andanes del Metro.
Tot això, però, està servint de
ben poc perquè està pensat per
un volum de visitants de 3 milions l’any i la Junta del Temple
està en la cursa cap als 5 milions i s’aprofita de les mesures
que acorden veïns i consistori,
massificat fins a l’impossible
l’entorn veïnal.
Pel que fa al diàleg sempre
l’hem impulsat entre l’Ajuntament, la Junta del Temple i
els veïns. El problema és que la
Junta mai no vol parlar amb els
veïns, com s’ha demostrat els
darrers anys:
- No han volgut participar al Pla
d’acció de Sagrada Família,
amb el Districte i els Veïns,
que es va crear a l’any 2014.
- No han volgut participar en la
comissió de seguiment que la
Casa Gran va crear a la primavera de 2014, amb els veïns i tots els grups polítics de
l’Ajuntament, per abordar,
entre d’altres, la problemàtica dels veïns afectats pel
PGM de l’any 1976.

Des de l’Associació sempre
hem defensat propostes viables
en la línia de compatibilitzar
un turisme responsable i sostenible amb la convivència del
barri. Fins ara els resultats són
decebedors, no per manca d’esforços ni de voluntat de diàleg:

La raó per no dialogar per
part de la Junta del Temple és
evident i cal explicar-la: volen
que les coses continuen igual
que sempre.

- Esforços en el trasllat dels autocars de Marina i Sardenya a
la zona de Diagonal.

Una proposta sostenible,
anant al fons del
problema

- Esforços en l’ampliació de
xamfrans i voreres, per donar més espai als vianants,
amb
retards injustificables de l’administració
municipal.

Avui en dia, el fons del problema del turisme massiu al Barri
Sagrada Família, es diu Junta del Temple. Sense abordar
aquest problema no arribarem
lluny. Les mesures pal·liatives
pendents d’executar s’han
d’acompasar a compromisos
concrets adquirits per la Junta
del Temple.

- Esforços per tallar el trànsit
al carrer Marina els diumenges i festius per poder gaudir
d’un espai veïnal en el centre
del barri.
- Esforços per implantar els
agents cívics per ordenar els

L’Associació defensem una
proposta factible i sostenible
basada en els següents punts
d’acord:

1)Els ingressos de 55 milions
d’euros l’any (que corresponen
a 3 milions de visitants l’any)
són suficients per fer les obres,
pagar uns salaris dignes als
empleats, pagar els impostos
i contribucions que pertoquin
i destinar 1 euro per visitant a
cobrir les despeses municipals
i per a les inversions necessàries a l’entorn.
2)Els tres milions de turistes que
venen en autocars han de venir d’una altra manera, ja que
no és sostenible la pol·lució
que produeixen ni els ramats
que conformen els grups de
50 persones, obstaculitzant
la mobilitat dels veïns, per
l’ocupació de l’espai públic. La
millora del transport públic i,
en especial, la construcció del
TRAM són imprescindibles.
3)Llicència d’obres, estudi de la
mobilitat, compliment de les
ordenances i normes municipals.
4)Supervisió del Patrimoni
Històric per part de la Generalitat.
5)Programa d’habitatge social
de lloguer per part de l’Ajuntament.

6)Sobre el PGM, no és necessita cap avinguda entre
Mallorca i Diagonal perquè
vinguin més turistes. Ja hem
arribat al límit. La zona verda
es mantindria recuperant els
interiors d’illa.
7)Pla d’usos que reguli botigues de souvenirs, supermercats de més de 400 metres, bars i restaurants. Cal
fomentar el comerç de proximitat i de l’economia social i
cooperativa.
8)Pla de mobilitat i eixos verds
al barri, fomentant i millorant el transport públic i la
peatonalització de carrers.
Des d’una òptica de responsabilitat dels agents implicats,
una alternativa com la que proposem es perfectament viable
i entenem que ha d’implicar a
tots els grups municipals, a la
Junta del Temple, als veïns i
veïnes del barri i a la societat
civil barcelonesa.
Encara hi som a temps de fer
les coses ben fetes. No malgastem el poc temps que en resta.
Barcelona,
novembre de 2016.
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En honor a la veritat
Associació de veïns i veïnes
Sagrada Família.

A

la segona quinzena de
novembre, s’han distribuït als habitatges de
l’entorn del Temple, un fullet
amb l’anagrama de CiU titulat:
“El govern de Colau no dona cap
solució al veïns afectats per les
obres de la Sagrada Família”.
Com que l’escrit conté afirmacions que involucren als veïns i
veïnes que van participar a les
converses amb l’equip de govern
d’en Xavier Trias, entre el març
de 2014 i el març de 2015, volem
fer els següents aclariments:
-Ens sembla molt poc seriós
que el document estigui signat
per CiU, una coalició electoral
actualment inexistent, per la
ruptura que es va produir pocs
mesos després de les eleccions
del 15 de maig de 2015. Difícilment una coalició electoral in-

existent pot reclamar a l’actual
Ajuntament, l’aplicació d’unes
mesures si no és present al
consistori.
-Les suposades mesures, pel govern Trias i els veïns, referents
a les edificacions, la quantificació econòmica, els equipaments, les zones verdes i la mobilitat, no es van acordar en cap
moment, a causa de la negativa
del Temple a fer-se càrrec dels
costos que podria implicar
aquesta operació i a la negativa de l’Ajuntament a fixar les
bases de la modificació del Pla
General Metropolita (PGM) de
manera consensuada abans del
final de la legislatura del 2015.
El govern Trias proposava un
concurs per determinar la solució guanyadora.

ficat per l’assemblea d’afectats
que va tenir lloc el 15 de maig
de 2015, al Teatre Gaudí.

-És per això que a la primavera
de 2015 els veïns van donar per
finalitzades les converses, sense cap acord, i així va ser rati-

La Comissió d’afectats i l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família defensem i defensarem
una solució racional en favor

del dret a l’habitatge, contra el
turisme massiu que ens ofega i
que, encara ens ofegarà més, si
es fa l’avinguda des de la Diagonal fins al Temple.
Vista l’actitud del Temple davant d’aquesta problemàtica, la

petició que fem a tots els grups
municipals és que abordin la
modificació del PGM en aquest
mandat, sense cap avinguda,
sense cap expropiació i recuperant com a zona verda els 2 interiors d’illa entre la Diagonal i
El Temple.
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Inici d’obres a Lepant-Aragó
Àmbit d’urbanisme mobilitat i medi
ambient

D

os anys desprès d’esclatar la protesta veïnal
contra l’intent de construir un pàrquing d’autocars turístics, el 24 d’octubre de 2016,
es van iniciar les obres d’arranjament del solar de LepantAragó per a construir una nova
zona enjardinada.

El projecte, elaborat per l’empresa municipal BIMSA, ha recollit una bona part de les propostes veïnals, desprès de més
d’un any de procés participatiu
que fonamentalment s’ha desenvolupat a l’Espai 210.
La presentació oficial del projecte als veïns es va fer el mes de
novembre per part de 2 tècniques de BIMSA i de la Respon-

sable del Districte del Pla d’acció Sagrada Família.
Amb l’assistència d’unes 50
persones, el clima general entre
els assistents va ser de satisfacció per la feina feta, amb la petició que la zona infantil que ha
d’anar a la Plaça de la Hispanitat, es faci el mes aviat possible.
La finalització de les obres és
prevista per a finals de gener.

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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Volem una Meridiana més humana
Elisabet Gallardo Blanco

L

’Associació de veïnes i
veïns de la Sagrada Família ens hem adherit a
la lluita veïnal de SOM MERIDIANA. Tot i que l’avinguda
Meridiana no és una arteria
que fragmenti directament el
barri, sí que afecta en el flux
de vehicles que hi circulen pels
“nostres” carrers
transversals, concretament són un bon
exemple carrer Aragó, València, Mallorca, Còrsega, Industria i Sant Antoni Maria Claret.
El manifest al que donem ple
suport és:
1. La Meridiana ha de deixar de ser una Autopista interurbana.
El control del trànsit sempre
és fa a favor dels vehicles: amplada dels carrils, freqüència semafòrica, mitjana intransitable,
il·luminació elevada, etc.. Totes
aquestes característiques comporten una clara prioritat del

vehicle per davant dels vianants
afavorint velocitats, soroll i contaminació elevades.
2. Falta prioritzar el transport públic i la bicicleta.
Cal facilitar el pas dels autobusos, millorar les estacions i facilitar la intermodalitat amb el
metro i el bicing. Cal també facilitar un espai segur i segregat
perquè l’avinguda Meridiana
sigui una veritable via ciclista,
sense abocar els ciclistes i vianants a una disputa de les voreres. Carril bici segregat, segur i
en calçada. Les voreres han de
ser pels vianants.
3. La Meridiana, espai deshumanitzat.
L’avinguda té un traçat i disseny d’autopista, per diferents
motius no ha evolucionat per
ser part de la ciutat com ha passat en altres grans avingudes
reformades recentment. Tant
l’arbrat com la il·luminació, la
distribució del mobiliari urbà i

les poques zones verdes, entre
d’altres aspectes, no contribueixen a crear un espai acollidor
que convidi al passeig ni a estar-hi, afegint més dificultat al
comerç que instal·la en aquesta
via i dóna servei al veïnat.
4. El Mur innecessari
La Meridiana no només és un
mur metafòricament parlant,
és un mur físic i psicològic que
tant divideix barris per la mei-

tat com entre lls. Té l’expressió
més literal al tram comprès entre Fabra i Puig i el Pont de Sarajevo. Ja és hora de trobar una
solució a aquesta barrera.
Volem que l’avinguda Meridiana sigui un eix cívic de referència a la nostra ciutat, volem
un projecte integral per a tota
l’avinguda i on l trànsit es redueixi de manera significativa,
cal reduir carrils i potenciar el
transport públic.

En aquest sentit, del conjunt
de 4 propostes que ha fet públiques l’Ajuntament de Barcelona,
només compartim la darrera,
doncs és la única en que es proposa una reducció en número de
carrils, tot i que volem manifestar que serà convenient matisar
algunes qüestions durant les
properes setmanes.
Comissió de mobilitat de
l’Associació de veïns i veïnes
de la Sagrada Família

L’atenció mèdica a urgències
Sanitat informa

L

’atenció a les Urgències
Mèdiques és un dels elements que contribueixen a la sensació de seguretat
i confiança en el sistema sanitari. L’atenció d’urgència en
molts casos es prescrita per el
metge de capçalera però també pot requerir-se de forma
espontània al mateix centre
d’atenció primària (CAP) o a
un centre hospitalari. El metge de capçalera i el CAP estan
capacitats per resoldre més
del 80% dels nostres problemes de salut. No és irrellevant
el paper dels professionals del
CAP en una urgència. Al contrari, el coneixement que el
metge i la infermera del CAP
tenen de la població i les seves

malalties, sobre tot en casos
crònics, ajuda a un tractament
més fàcil i ràpid. Malauradament les tendències “empresarials” d’alguns gestors tant
públics com de centres de gestió privada, fan que els metges
del CAP a vegades no disposin
de temps a les seves agendes
per a l’atenció de les visites urgents del seu grup de població
assignada. Així en aquests casos les visites urgents són ateses per el metge que aquell dia
està de guàrdia o per un metge contractat exclusivament
per atendre les urgències. No
creiem que sigui un bon sistema. Per una banda el metge
d’urgències que no coneix al
malalt ha d’interpretar ràpidament els signes i símptomes
i el malalt perd en la sensació

de seguretat i confiança tan
necessàries, que li donen el
seu metge i infermera ja coneguts, en benefici de la rapidesa. Aquesta és també una de
les raons per les que desitgem
que el nostre equip d’atenció
primària (metge i infermera)
a més d’una urgència puntual
pugui fer també l’atenció domiciliaria de la població assignada.
Segons l’últim informe de
la central de resultats del Cat
Salut, les Urgències suposen
21.6% dels ingressos hospitalaris i tenen tendència al alça.
El sistema de classificació de
les urgències va de” 1” com a
major nivell d’urgència fins a
“5” el de menor nivell. Més del
50% de la urgències són de baix

nivell d’urgència (nivells 4 o 5)
i es considera que podrien ser
ateses a l’atenció primària. A
Barcelona existeixen els Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) per casos de baix
nivell, oberts generalment les
24 hores del dia. En el nostre
barri tenim un CUAP al Hospital 2 de Maig.
El problema de les urgències
hospitalàries s’agreuja per la
manca de llits per ingressar als
malalts que precisen hospitalització i que es veuen obligats
a esperar a Urgències fins que
quedin llits lliures. Alguns esperen 5 dies o més i en condicions a vegades molt dolentes
de intimitat i mínima comoditat. S’ha denunciat recentment
públicament la situació al Hos-

pital del Mar, Vall d’Hebron
i Hospital Clínic. Tot i que hi
ha algunes èpoques en que la
pressió assistencial a urgències
augmenta per les epidèmies de
grip la saturació dels centres
hospitalaris actualment dura
tot l’any.
Informar-nos i participar
són uns dels 10 deures i drets
que recullen els tríptics que hi
ha als centres sanitaris sobre
Drets d i Deures de la Ciutadania en relació a la Salut i l’Atenció Sanitària. Posar-nos al dia
de les informacions i les actuacions del Departament de Salut
de la Generalitat ha d’ajudar a
sentir-nos més segurs en el sistema i a participar ja sigui de
forma individual o col·lectiva
en l’atenció sanitària.
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L’ASSOCIACIÓ INFORMA

En espera de resposta un cop més
A dos temes a valorar, i en grau superlatiu
Mª Lluïsa Longan, àmbit de servei a les persones

Tema 1: Petició adreçada
als Srs. Responsables del
paviment urbà.

P

er enèsima vegada, de
paraula o amb lletra impresa, aquesta Associació
es fa ressò de certs problemes
–molts– que fan relació al mal
estat de la majoria de voreres del
nostre barri amb les conseqüents
dificultats afegides pel vianant.
Segurament que les arrels
dels arbres majoritàriament en
son la causa, principalment
dels desnivells cada cop més
pronunciats, però, hi ha algun
responsable , dins el servei de
manteniment municipal que
pugui confirmar-ho, fent una
ullada i així començar a treballar el tema?
On no hi ha arbres també es
provoquen desnivells, algun de
tan popular que el barri ja el te
catalogat com el Tourmalet, del
passatge Carsi. Aquesta Associ-

ació ha reclamat moltes vegades
el seu arranjament, però la que
firma aquest escrit no sap res
de burocràcia administrativa
i no sap quins son el passos a
donar en el departament corresponent. Tot i que les bicicletes estan de moda, per anar a la
compra normalment no es fan
servir. El que es fa servir, és un
carret o be per portar al nen o
nena a la llar d’infants el cotxet
pertinent. I encara no està previst suposo, deixar el desnivell
esmentat per fer un Tour veïnal.... sigui amb l’estri que sigui.

Tema 2: Petició adreçada
als Srs. Responsables de
TMB.

H

En nom del barri, doncs, i per
evitar més caigudes, no vull
més explicacions plenes de bones paraules.... VULL SOLUCIONS JA!

e pogut comprovar
després de rebre queixes (garanteixo que
més d’una) que la parada dels
Autobusos del c/Industria, enfront mateix de les consultes especialitzades, de l’Hospital Dos
de Maig, i urgències, fa temps
que està anul·lada i s’ha traslladat creuat el c/Dos de Maig
enllà fins el c/ Independència,
la parada anterior a la dita anul·
lada, és entre Castillejos i Cartagena

Tota manera com ja vaig fer
en un altre ocasió, si quan surti aquest butlletí informatiu, el
tema està solucionat, en l’edició
següent donarem les gràcies en
negreta i majúscules.

Sóc ignorant, ho se, en segons
quins temes, i més encara en
allò que fa referencia al servei
de transport ciutadà, però si es
segur que soc patidora de certes
decisions d’alguns, i tot i que

encara no és el meu cas, (que tot
arribarà) aprofito aquest escrit
per dir als responsables dels esmentats canvis, que aquests em
neguitegen i també per recordar que entre les especialitats
del esmentat centre hospitalari,
hi ha la de Trauma.... i això impedeix caminar els afectats amb
certa facilitat, i més si un ha estat recentment operat.
Per aquell que res no li fa mal, te
dos opcions: caminar una travessia més, en baixar de l’Autobús,
per arribar al Centre Hospitalari
o agafar el metro, (i ja ho escric jo
abans de que m’ho diguin), però
tenen el metro a prop de casa?
Tal vegada els semblarà que no te
major importància, però els asseguro que caminar un carrer més a
segons quina edat i amb determinades limitacions físiques es nota
molt en negatiu.

Sóc portaveu i missatger de
les queixes del veïnat i les entenc tot i que jo visc a prop de
l’Hospital i vaig a peu. Però
una cosa no treu l’altra. Ah,
m’oblidava! I ja es delicte per
part meva! M’oblidava reclamar als conductors d’Autobús
que compleixen amb el requisit marcat d’apropar-lo en
arribar a la parada, al costat
mateix de la vorera. Cas de no
fer-ho, obliga primer a baixar
a la calçada i després pujar a
l’esmentada vorera. La majoria
de conductors obliden complir
la norma, i això comporta un
gran impediment pel viatger, i
si a tot això afegim que es trobi un arbre davant mateix de
la porta.... Si us plau, siguem
conscients i respectuosos amb
els més grans, sovint, en certes franges horàries, principals
usuaris del transport públic.

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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CRÓNICA

Cloenda del XIX certamen literari en
llengua catalana

breu

Festes de
Tardor del
barri
M.Ll.L, àmbit de cultura

Antoni Navarro i Monteys, àmbit
de cultura

É

s un goig, un any mes informar-vos de la cloenda del XIX Concurs del
Certamen Literari en llengua
Catalana que organitza l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família amb una participació
consolidada que va més enllà de
l’àrea d’actuació de l’Associació.

U

n any mes dins el marc
de les Festes de Tardor
del barri, es va dur a
terme la Mostra d’Art i Artesania del barri.

Els treballs rebuts tant en
prosa com en poesia tenen una
qualitat mitjana que fa difícil
al jurat discernir quins són els
que, en major mesura, es mereixen d’ésser premiats.
Els treballs de narrativa revelen una notable capacitat d’idear arguments per tal de dotar de
contingut una narració, fruit de
la imaginació, capaç de captar
l’atenció del lector i, tocant a la
poesia, són molt sovint la demostració de saber gaudir de la
bellesa que la naturalesa ofereix
o l’expressió d’un sentiment de
nostàlgia i record envers persones estimades.
Les paraules de la presidència
del jurat, consistiren a demanar continuïtat en l’aportació
d’obres al Concurs en benefici
de tots i molt particularment
dels autors. Va insistir que escriure és una bona manera de
viure i dedicar-s’hi és també un
lenitiu per a distreure’s de les
cabòries.

Tots sabeu que cada any dediquem el Concurs a una personalitat de la literatura catalana
commemorant la data del naixement o de la mort. Enguany
que es commemora el 7e. centenari del naixement de Ramon
Llull, malgrat la llunyania en el
temps tot el món de la cultura
europea se n’ha fet ressò. Nosaltres des de la modèstia també l’hem recordat dedicant-li
el XIX Certamen de Literatura
catalana.
Tocant al desenvolupament
de l’acte, aquest començà amb

el repartiment dels guardons
aconseguits a les persones que
n’eren més mereixedores. La
resta de l’acte va consistir en
l’actuació de la pianista Herminia Carbó que té la gentilesa d’amenitzar la majoria dels
actes que celebrem, la senyora
Glòria Judal present per primera vegada entre nosaltres,
la qual va fer una glossa molt
acurada de l’obra de Ramon
Llull. La cloenda de l’acte anà
a càrrec d’un duet: piano Berenguer Montserrat i flauta Neus
Santesmases – que oferiren al
públic diverses peces de música

barroca. La música que recollia
els fruits dels primers conreadors de la música autòctona que
iniciaren els joglars i trobadors,
coetanis del nostre Ramon Llull.
La vocalia de Cultura de l’Associació agraeix la participació
dels concursants i del públic que
any rere any assisteix a l’acte del
qual ens hem fet ressò, tant de
bo serveixi d’estímul perquè
l’any vinent que celebrarem el
vintè aniversari del Concurs de
Literatura Catalana. tothom s’hi
sentí compromès i la tasca del
jurat encara sigui més difícil.

Un any més la sala d’exposicions del Centre Cívic es va omplir de color gràcies als treballs
de pintors i artistes en qualsevol tècnica. Artesans de l’agulla:
boixets, ganxet, treballs amb estany, fusta... i també, seguint les
noves tendències, i presentant
un muntatge en audiovisual, el
centre CS Dreta de l’Eixample
l’Oreneta Fundació CPB Dr. Fàbregas, va fer patent el treball
sociosolidari que es du a terme,
a l’espai del Menjador sociofamiliar Can Roger juntament
amb l’esmentada entitat, que
va ser la convidada especial de
la Mostra
L’acte va ser harmonitzat amb
peces musicals al piano per part
de la Sra. Herminia Carbó que
també va recitar temes de Ramon Llull
Gracies a tots i fins l’any vinent.
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CRÓNICA

Irònicament parlant, fem autocritica
Al voltant de Shakespeare i Zorrilla

Mª Lluïsa Longan, àmbit de
cultura

1 d’octubre de 2016

E

l balco de Julieta està
buit: Julieta no ha arribat a temps i està patint un embús a l’autopista a
prop de Sabadell. Una mica
lluny de Verona, i més si es viatja en autocar. Els cortesans i
cortesanes esperen, el ball ja ha
començat, Romeo espera! Sempre als homes els toca esperar!,
mentre Hamlet a Elsinor ja
ha dit la seva, i ja ha plorat la
mort d’Ofèlia. “Flors a la Flor”.
Segle XXI. L’aparell reproductor del CDs s’encalla i Otel·lo
i el seu cor funerari desfila a
batzegades, res que no s’arregli
amb un bon cop: pam – pam
-.... reacciona i funciona i tant si

ha funcionat! Acabem fent befa
de tot l’ocorregut, i l’Associació
agraeix als assistents la seva
presencia, pacient presencia,
malgrat tot.
Willy ens tornarem a veure:
T’ho mereixes, tot i que prescindirem dels teus personatges
mes rellevants. Així no correrem el perill, els organitzadors,
de que Desdemona encara estigui comprant la camisa mortuòria en uns grans magatzems, i
Iago busqui el mocador que ha
perdut, causant de la gelosia del
Moro de Venècia.
Aquestes frases escrites amb
ironia son una realitat a complir, i així mes d’un, com tu William be vas escriure, entendrà
EL PERQUE DE TOT PLEGAT
--

29 d’octubre 2016
Vet a qui que tot i haver viscut
l’experiència abans citada, sense fer escarment, arriba la castanyada i la celebrem fent tertúlia, i fidels a la tradició hem
menjat, panellets, moniatos i
castanyes, però també hem cantat havaneres: els que hem tingut amics i familiars terra enllà i
pescadors a la barca, sabem que
tot es possible i donat que una
cosa no treu l’altra vam riure i
cantar força engrescats.
Però donat que la imaginació
no para volent recuperar tradicions nostrades homenatjant
el dramaturg de Valladolid, ens
vam atrevir a escenificar l’escena del sofà de Don Juan Tenorio. Nomes per informar els
que no van assistir, escric : Don
Juan, era una dona i va recitar

a peu dret, i Doña Ines asseguda
al costat duia ulleres i brusa estampada, a joc amb uns pantalons de llana... Sense comentaris. Es va salvar Mozart , perquè
Don Giovanni es va quedar per
oblit en un calaix, i no va patir
la potser o segura, no bona audició de l’aparell reproductor....
amb l’experiència viscuda amb
l’amic Shakespeare, ja hi havia
hagut prou.
Val a dir però que tant amb el
Cisne de Avon com amb Zorrilla
ens ho vàrem passar d’allò més bé.

recte, i que poden resultar
mes maques encara que
aquelles tan planificades,
i es que la vida es fruit d’un
guió producte d’un anecdotari constant, sense parangó. De tot se’n treu suc.

-La que firma aquesta crònica va rebre una lliçó magistral, amb les dues experiències, i es la d’entendre
certes situacions produïdes quan es viuen en di-

Val a dir però que amb les
dues experiències rebudes
potser l’any vinent convidaré a assistir a Mister Bean
i els Monty Python... DEIXEU-ME SOMMIAR, això
encara no esta prohibit.
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viure l’entorn

D’una guardiola esquerdada -1Mª Lluïsa Longan

D

e manera breu, però
amb força, demano
que llegeixin la nota
següent, si volen com si fos un
compte.
“Hi havia una vegada, uns habitants d’un país, que en fer-se
grans després de haver viscut
una vida com la de la immensa
majoria de mortals, amb alegries i penes, treballant de sol a sol
que es diu, per que hi havia feina,
van pensar que calia fer guardiola pel dia de demà, intentarien
estalviar uns calerons, per quan
la vellesa els impedís el treballar,
però vet aquí que van rebre una
proposta per part dels Senyors
Feudals, i que no era una altra
que la de fer una guardiola, si,
però comunitària, donant mensualment part del seu salari, i que
els mateixos Senyors Promotors
de la idea gestionarien. El terme

proposta, no es l’adequat, cal dir,
imposició perquè ningú no va
demanar opinió a ningú i els gestors dels tributs marcats, van ser
els propis Senyors Feudals, i es
així com es va anar engreixant la
guardiola del futur. Tot semblava anar be, temps era temps, en
arribar la jubilació el treballador
contribuent rebria mensualment
el tant per cent de la part que li
pertocava segons havia cotitzat,
durant la seva vida laboral, i era
així com, després cada any en
arribar gener, se li faria un petit augment com a complement
compensatori de la carestia de la
vida, resultat lògic per la confiança donada als gestors.
Ah!, però encara no se sap
com, un dia la guardiola es va
esquerdar, i alguns dels diners
es van perdre per les dependències dels Senyors responsables de la seva custodia, ningú
no va castigar ningú, els diners

segueixen estant en lloc desconegut, o no, però de les hores
ençà cada any en arribar gener,
l’augment establert i assignat,
per les “obligades” pensiones,
pot oscil·lar entre 1.30€ mensuals? entre les més desfavorides o bé arribar als 3€ en el cas
de les més privilegiades?. Be,
ben mirat tant en un cas com
en l’altre tenen per prendre’s
dos cafès extres al mes al Casal
(Poca broma). Senyors Gestors
de la guardiola, pensin que els
obligats estalviadors, també tenen dret a viure amb dignitat.
Els receptors dels drets adquirits, viuen un sense viure, fent
bo allò que va escriure la Santa
D’Àvila “VIVO SIN VIVIR EN
MI.....y MUERO PORQUE NO
MUERO” i es que més d’un
pensa que tal vegada morint
deixarà de patir un sense viure continuat d’un temps ençà.
Sense esperança de futur per
ells i els seus descendents. Tota

manera si cal, en morir demanarem disculpes, (m’incloc) per
haver-nos fet tan vells , però ho
direm per escrit, perquè també
algun dia aquest conte i altres

més, formin part d’un incunable a servar a les més nostrades biblioteques, per estudi de
els que ens succeiran., COM
EXEMPLE A NO SEGUIR – “.
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anàlisi

De què depenen les nostres pensions?
Corina Albir, àmbit de Sanitat

E

l debat polític actual es
caracteritza, sobre tot,
per la instrumentalització de la veritat, la mentida i la
por a perdre els que ens queda.
En aquest context s´explica el
debat sobre el futur de les pensions a Espanya i el buidament
del Fons de Reserva que està
portant a terme l´actual govern.
Per entendre com funciona el
sistema, analitzem els dos models generals. Sistema públic
de Pensions i Fons privats de
Pensions. Hi ha en el món altres
tipus de combinacions basades
en els dos citats.
El Sistema Públic a Espanya
consisteix en cobrir las pensions
dels jubilats amb les quotes que
paguen els treballadors en actiu,
sense que d´això es derivi cap
tipus de guany per cap empresa
privada. Es tracta d´un sistema
de repartiment, solidari i no lu-

cratiu. Per tant, el sistema serà
més sostenible quant més treballadors ocupats hagi, quant
més alts siguin els salaris i quant
més altes siguin les quotes, que
aquests treballadors paguin. La
situació ideal seria que haguessin
més de 2 treballadors actius per
cada pensionista i per això es podrien fer coses com augmentar els
llocs de treball públics al nivell de
l´any 2011 (mestres, infermeres,
etc.), impedir que les empreses
paguin salaris de 4 hores i obliguin als seus treballadors a jornades de 12 i augmentar el Salari
Mínim Interprofessional. Així,
augmentaria automàticament la
recaptació. Així tot si encara no
fos suficient, es poden utilitzar altres fonts de finançament, como
ara una aportació directa des
de els Pressuposts Generals de
l´Estat o la creació de un impost
específic per contribuir a cobrir
les despeses de les pensions.
La conclusió és que el futur de
les pensions no depèn, como ens

diuen, de si hi ha o no hi ha diners,
sinó de decisions polítiques. No
oblidem, que ara hi ha tants diners
en el món que, per primera vegada a la historia, Estats i Empreses “cobren” por demanar diners
prestats (interessos negatius).

1.- La banca privada i les companyies d´assegurances gestionen
en el seu propi benefici més de
82.000 MM d´Euros, que si
fossin al Sistema Públic, farien
desaparèixer qualsevol tipus de
dubte sobre el seu futur.

L´explicació de las campanyes
de desconfiança cap els Sistemes Públics de Pensions rau al
interès de Bancs i Assegurances per recaptar diners amb els
Fons Privats de Pensions. Els
números que segueixen, ho deixen molt clar:

2.- El Sistema Públic de Pensions, en contra del que es deia
en aquella època, no només
no ha fet fallida, sinó que
segueix pagant les pensions
puntualment.

Des de l´any 1.998 fins l´any
2013, els diners dipositats als
Fons de Pensions Privats espanyols, han passat de 152 MM € a
82.413 MM € i el nombre de cotitzants, ha passat de 310.000 a
10.300.000, com resultat de les
intenses campanyes de por sobre el futur de les pensions públiques, que es van fer durant els
anys 90. Però la veritat sobre els
Fons Privats, és la següent:

3.- Des de l´Estat es va impulsar
la contractació de Fons Privats
mitjançant desgravacions fiscals a les persones que els contractessin. Per aquest motiu
l´Estat ha deixat d´ingressar
en el termini 1989 - 2013, uns
10.800 MM €. Si aquests diners s’haguessin recaptat, ara
serien contribuent al manteniment del Sistema Públic
4.- Per últim i com gota que
bessa el got, la rendibilitat

dels Fons Privats de Pensions
a Espanya, durant el termini assenyalat i descomptant
la inflació, sempre ha estat
molt per sota de la rendibilitat dels Bonus de l´Estat,
que és la manera més segura
d´invertir els diners. Així els
estalviadors haguessin fet
molt millor comprant Bonus
que subscrivint Fons. A partir del 2008, la rendibilitat
dels Fons ha estat negativa,
o sigui que el seu únic interès ha estat en la desgravació
fiscal, que al final paguem
entre tots.
Com a conclusió final, només
val a dir que el futur de les pensions depèn únicament de decisions polítiques, no econòmiques i que la por i la propaganda
que ens impulsa cap els Fons
Privats, només te com objectiu
engreixar els capitals que maneguen les institucions financeres
privades, perquè els utilitzin en
el seu propi benefici.
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Una nadala diferent

Una nadala diferent
Tornaré
Mª Lluïsa Longan, desembre
2016

H

OLA PETIT INFANT
de rostre inexpressiu,
vestit amb fang i sang
assecada a la pell, infant de mirada fitxa en allò que no coneix,
i amb els cabells també plens de
sorra. Infant que toques amb por
el seient que ocupes a l’ambulància de socors que et porta a la llibertat, tu només has conegut els
seients de les pedres del desert.
Per tu i molts com tu, els que
moren a la platja i els patidors.
De violacions I crueltats, totes,
per tots, tornaré al mon. Visitaré Kabul i Alepo, dormiré al ras,
m´acostumaré, si cal, com tu i els
teus, a agafar la son escoltant el
soroll de les bombes i els gemecs
dels malferits. M´acostumaré
a agafar carn de rosegadors, ja
morts, i voltors tips de carro-

nya, i beuré aigua que la pluja
ha barrejat amb la sorra i intentaré sentir-me ser humà quan
m´avergonyeix el ser-ho. Però
donat que ho seré per designació
ineludible, TORNARÉ.

TORNARÉ intentant el bo i
millor per a tothom, creient o
no creient adult o infant, home
o dona, i ho farè amb la certesa
i la vergonya de que poc o res
aconseguiré

Escolteu mortals, cap Deu es
motiu de malvestat, i en nom
de tants, quan de mal s´ha fet al
pròxim!

TORNARÉ a patir calvari en
arribar la primavera del calendari gregorià i tornaré a intentar
la Pau en arribar desembre. Algú
s´haurà de convèncer algún dia!

PER A TU PETIT INFANT,
punt de referència de tants
i tants més, els dire als Reis
d´Orient que diguin a Simbad
que en la seva catifa voladora
porti per a tots els infants, patidors d´exili , com tu, cavalls
de cartró, nines i joguines de
peluix, travessant sense mullar-se el mar, aquell que havia de ser el mar d´unió i ara…
CEMENTIRI DELS QUE CERQUEN LA LLIBERTAT.

PER A TU PETIT INFANT ple
de sorra i sang assecades a la
pell… i fins que el Ser Suprem,
el que sigui no trobi la manera
d´agermanar el pobles,
ANY RERE ANY TORNARÉ
Nota:
Aquesta Nadala ha estat escrita amb un llapis fet amb la
fusta del bàcul d´un invàlid re-

fugiat, d´alt d´un núvol al cel,
es de l´esperança, i amagat,
l´original, dins d´una ampolla
llençada al mar perque salpi
travessant l’horitzó sempre per
aigües tranquil·les: les de la

PAU i dedicada a les organitzacions del mon sencer que lluiten
sense desmai per socórrer a
tots els patidors de la ignomínia d´alguns catalogats com a
èssers humans,Beneides sien.

