El problema de l’habitatge
de lloguer a Barcelona

Troba alguns dels actes de la

Festa Major
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editorial

sumari

El problema del lloguer d’habitatges està cobrant especial
virulència a la ciutat de Barcelona, destí preferent
d’especuladors i fons de voltors.
La qüestió ve de lluny i s’explica per la nul·la voluntat
política dels nostres legisladors al Congrés dels Diputats
que, desprès de 40 anys, han estat incapaços d’incloure
l’habitatge dins del capítol de Drets Fonamentals.
Tampoc des de la Generalitat s’han fet les coses com cal i fa
vergonya sentir la campanya propagandística que s’està fent
aquests dies sobre l’Habitatge social. La Història dels darrers
40 anys els desmenteixen.
Curiosament, ha estat l’Ajuntament de Barcelona, que és
qui menys competències legislatives té, qui ha aprovat un
ambiciós pla d’habitatge social per als propers 10 anys.
Benvolgut sigui: menys paraules i més fets.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família 3

Pensant en vendre...

COMPREM AL
COMPTAT EN 72 HORES
DAVANT NOTARI
GARANTIT AL MILLOR PREU

ALL-IN MEMBER CLUB
ASSUMIM TOTES LES
DESPESES DURANT LA
VENDA A FONS PERDUT

HOME STAGING
AUGMENTEM EL VALOR
DEL SEU IMMOBLE
ENTRE UN 10% - 15%

RA . . .
A
I

M

idees immobiliàries

www.homegroup.es

·

P!

A
N
I
C
I
F
O
A
LA SEV
ES APRO

93 887 38 50

4 Sagrada Família Abril 2017

en portada

El problema de l’habitatge de lloguer
a barcelona
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i
Medi Ambient

Introducció

L

’habitatge és un dels drets
bàsics recollits a la constitució i l’administració,
que ha de vetllar perque així sigui, té la responsabilitat de garantir l’acompliment d’aquest
mandat.
A la realitat, el que han fet els
governs de l’estat de torn, és
deixar en mans del mercat les
polítiques de l’habitatge i ja sabem que el mercat es mou pel
criteri de maximitzar el benefici, sense importar-li un rave la
funció social de l’habitatge ni el
mandat constitucional.
Fent un breu repàs d’aquestes
polítiques, cal dir que durant
molts anys s’han incentivat les
desgravacions fiscals a la compra de la primera residencia; fins
i tot, a l’època del boom immobiliari es va permetre desgravar
per a una segona residència. La
cultura de l’habitatge en propietat ensorrava qualsevol possibilitat de desenvolupar un parc
d’habitatge públic de lloguer.
A diferència dels països europeos occidentals que han dedicat
una part significativa del PIB,
del 1 al 3%, els recursos destinats pel govern espanyol no
arriben ni al 0,1%, deixant a les

autonomies i els ajuntaments
sense recursos per desenvolupar el seu parc públic d’habitatges socials assequibles.

La situació a Barcelona
A la ciutat de Barcelona, el
volum total d’habitatges de
lloguer arriba al 30% del total
d’habitatges, per sobre de les
principals ciutats de l’estat,
esent més intensa en el barris
rics i la corona que envolta l’Eixample, que en els barris perifèrics. En tot cas el volum d’habitatges de lloguers asequible
es situa per sota del 2% amb un
parc total de 10.500 llars a tota
la ciutat.
A les grans ciutats europees
com París, Londres, Amsterdam o Berlin aquest percentatge es situa entre el 20 i el 45%
del total, la qual cosa significa
un mercat molt més estable, ja
que les administracions poden
controlar molt més els preus, ja
sigui directament o a través de
la figura dels sindicats de llogaters, que pacten el preu amb els
propietaris. Difícilment admeten pujades per sobre de l’IPC.
Els preus de lloguer a Barcelona
van tenir una forta pujada a
l’època de la bombolla immobiliaria, fins a l’any 2007. Entre 2007 i 2013, en plena crisi
econòmica, van tenir una important baixada. Comencen a

pujar l’any 2014, amb la crisi
encara vigent i es produeixen
fortes pujades als anys 2015
i 2016, fins a situar-se, en els
barris amb més demanda, al nivell del 2007. Paralel·lament el
govern del PP baixava el temps
de durada màxima dels contractes de 5 a a 3 anys.

Aquestes pujades es produeixen
en un nou context, ja que pel
camí s’està produint l’ona de
desnonaments, que encara continua, per impagament de les hipoteques i més recentment per
no poder pagar els preus de lloguer, ja sigui pels preus abusius
de la renovació dels contractes

o per l’encariment incontrolat
dels lloguers, que deixen fora
del mercat a desenes de milers
de famílies que s’han empobrit
perquè han perdut la feina o
perquè tenen contractes de treball precaris, que els mantenen
en la pobresa.
continua a la pàgina següent

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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El pla d’habitatge de
l’Ajuntament
Amb aquest panorama, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el pla d’habitatge 20162025, en el que es contempla la
construcció de 8.850 habitatges a preu assequibe, el 80% de
lloguer i la resta en la modalitat
de dret de superfície, en que els
inquilins mantenen la propietat durant 75 anys.
La llei de la Generalitat de 2007
de Dret a l’habitatge preveia
l’objectiu per a Barcelona per a
l’any 2027 d’un parc d’habitatge assequible de 100.000 unitats. Això vol dir que, si sumen
tot tipus de polítiques d’habitatge públiques i privades ens
situaríem al voltant de 50.000
a tota la ciutat. Resta la meitat
del camí.
Les previsions del pla de l’Ajuntament ens diuen que el potencial urbanístic actual és de
20.000 noves unitats, de les
quals son factibles a curt i mig

termini 8850. Si tenim present
que el potencial de creixement
es concentra bàsicament en 4
Districtes ( Sant Andreu, Sant
Martí, Horta-Guinardó i Nou
Barris), calen mesures més amples si es vol caminar per disposar d’un Parc de lloguer de les
dimensions marcades al 2007.
En aquest sentit, el Pla de
l’Ajuntament obre les possibilitats, ampliant els programes
per a l’obtenció d’habitatge social:
- Compra d’habitatges o edificis
sencers per destinar-los a lloguer social.
- Captació d’habitatge privat i
d’habitatges buits.
- Generació d’habitatge asequible a través de la rehabilitació.
- Convenis amb entitats financeres per la cessió i posterior
gestió municipal.
- Cooperatives en cessió d’ús.
- Masoveria urbana.
- Creació d’una associació d’habitatge asequible per contruir i gestionar.

- Promoció de nou habitatge de
protecció oficial i dotacional.
Per portar tot això a terme, en
determinats casos calen reformes legals, tant a nivel urbanístic, com de la llei del Dret a
l’habitatge, amb la qual cosa és
imprescindible la col·laboració
Ajuntament-Generalitat.
Tambè es fan imprescindibles
accións de xoc com ara l’establiment d’un índex de referència de preus de lloguer, que la
Generalitat diu que estarà disponible en el mes d’abril per la
ciutat de Barcelona, o la compra masiva a grans tenedors de
pisos, molts d’ells obtinguts en
procesos de llançament, exercint el dret de tanteig i retracte.
Com ha fet recentment l’Ajuntament de Barcelona, que ha
invertit 40 milions del superhavit de l’exercici 2016, en l’adquisició de 500 habitatges per
destinar-los a lloguer social.
Aquestes accions haurien de
continuar i intensificar-se en
els propers anys, ja que es una

vergonya que els especuladors
s’aprofitin d’uns pisos que poden obtenir a preu de saldo.

ni i el pla preveu les actuacions
següents:

El Districte i el Barri de la
Sagrada Família

- Glòries 504 habitatges.
- Ali Bei 49 habitatges
- Compte de Borrell 82 habitatges
- Pare Claret70 habitatges

El pla d’habitatge municipal
contempla un desenvolupament detallat pels 10 Districtes
de la ciutat. El Districte de l’Eixample és un dels més baixos en
disponibilitat d’habitatge social,
el 0’1%, pràcticament res.

En el cas de les Glòries, s’està
fent el concurs per a la selecció del projectes que es preveu
finalitzi abans de la Setmana
Santa d’enguany.

Com a caraterístiques peculiars
del Districte cal destacar 3: l’antiguitat del edificis, l’envelliment
de la població i la elevada presió
turística amb els habitatges d’ús
turístic que és molt forta a la dreta
de l’Eixample, més del 25% i forta
a Sagrada Família , més del 14%.
La disponibilitat de sol urbà en
el conjunt del Districte és molt
baixa, el 3’5 de la ciutat, per a
una població del 16’5%.
Aquesta disponibilitat, però, és
executable a curt i mitja termi-

Els habitatges per a Joves de
Pare Claret-Jardins de l’Industria, ja fa 16 anys que es
van aprobar en els acords de
Myrurgia, encara no s’han executat perque s’ha de tramitar
un PMU, que reubiqui la pista
de bàsquet i el trasllat temporal
de l’escola bressol.
De temps per fer-ho n’han tingut
i esperem que ara, amb l’impuls
del pla de l’habitatge no l’endarrereixen més, perque sinó ens
quedem sense joves, que es veuen
obligats a marxar del barri, perque aquí no es poden emancipar.

XIV Fira de Comerç Entitats i Artesans

MERCAT

TRADICIONAL CATALÀ
ecològic i de km 0 a Sagrada Família

Carrer Provença (entre Marina i Castillejos)
29 i 30 d’abril de 10h. a 21h.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Mostra d’oficis antics
Mostra de comerç local
Tallers d’artesania
Mostra de productes artesans
Productes ecològics de proximitat
Jocs infantils i espectacles

Organitza:

www.eixsagradafamilia.com
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Inauguració del nou espai Lepant-Aragó
Plaça de Pablo Neruda
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i
Medi Ambient

H

a estat un procés intens, sobretot pels veïns
i veïnes de l’entorn més
proper, però, l’espai verd de
Lepant-Aragó és ja una realitat.
Una realitat carregada de simbolisme perquè en aquest espai
es va voler instal·lar un aparcament d’autocars turístics, per
potenciar la massificació turística i hem aconseguit transformar-lo en un espai per a la convivència ciutadana.
Dos anys i mig després de les
mobilitzacions veïnals, arran
de l’intent del Districte de L’Eixample de ficar l’aparcament,
els veïns i veïnes del barri estem
orgullosos d’haver contribuit
a la recuperació d’aquest espai
que, encara que sigui de modestes dimensions, es com a un
pulmó que el barri necesitava.
Paralel·lament a l’Ajuntament
s’estava discutint el nom del con-

junt d’espais verds, entre Lepant,
Aragó i l’Avinguda Diagonal. Històricament, per a l’associació, era
la plaça de Pablo Neruda, tot i
que oficialment en els anys 80 la
van anomenar Plaça de l’Hispanitat. El plenari del Distrite del
dia 7 de març de 2017, va acordar
tornar a la denominació de Plaça
de Pablo Neruda.
Esperem i confiem que a mes
del canvi de nom, l’Ajuntament
porti a terme la realització de
l’espai infantil, a la zona més
enfonsada de la plaça, que conecta amb el nou espai verd a
l’alçada del carrer Lepant. Quan
es porti a terme aquesta actuació, acordada amb el veïnat, seria un bon moment per repintar
la mitjanera del carrer Enamorats que dona a la nova Plaça de
Pablo Neruda i que forma part
de la identitat del barri.

LA INAGURACIÓ SERÀ EL
DIA 22 D’ABRIL A LES 12
DEL MIGDIA. A la cruilla de
Lepant-Aragó

Activitats setmanals de l’associació
DILLUNS
Matí

DIMECRES

- Grup Gent Gran
- Gimnàstica dolça

Xerrem

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

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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Futur ateneu del barri: jornada de
portes obertes
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i
Medi Ambient

E

l dia 29 d’abril, en plena
Festa Major, es farà el primer dia de portes obertes
per tal que els veïns i veïnes del
barri puguin conèixer el local del
futur Ateneu del Barri, al carrer
Nàpols 270.
La compra del local es va formalitzar davant de notari el passat
30 de gener, essent l’Ajuntament
de Barcelona el nou propietari de la finca que es destinarà a
equipament per al Barri.
El grup de treball de l’Ateneu,
format a la tardor de 2016, continua la seva tasca de treballar la
proposta de gestió futura. Aquest
grup es obert a tots els veïns i
veïnes del barri que hi vulguin

participar fent les seves aportacions. Esperem que a partir de la
visita guiada s’incrementi notablement el nombre de persones
interesades en fer realitat el nou
Ateneu Popular per al Barri.
De moment s’està avançant en
l’esborrany de la proposta de
gestió que, entitats i veïns del
barri, volem presentar a l’Ajuntament. Un format de gestió comunitària similar al que s’està
fent a d’altres Ateneus de la ciutat de Barcelona.
En sesions obertes al Barri que
cada 3 o 4 setmanes, a l’Espai
210, els participants fan propostes i debaten sobre els elements
que han de configurar els serveis
i les activitats que haurà de oferir
el futur Ateneu, el seu còdi ètic,
la forma d’organitzar-se, etc.

El teixit social del barri i els seus
ciutadans necessiten un punt de
trobada per compartir les inciatives que ara per ara estan disperses, així com portar a terme
noves iniciatives, social i culturals, que dinamitzin i donin vida
al nostre Barri.

Des dels més petits als més
grans, tots esteu cridats a
construir l’Ateneu i sentir-lo
com a nostre, perque l’Ateneu
ha de ser un espai obert i integrador que ens faci créixer
com a persones i millori la vida
del Barri.

LA JORNADA DE PORTES
OBERTES ES FARÀ ENTRE
LAS 10 I LES 13’30 HORES.
Al local de Nàpols 270,
entre els carrers Provença i
Rosselló.
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El Camp d’en Grassot es mou

Àmbit d’Urbanisme Mobilitat i
Medi Ambient

A

l Barri del Camp d’en
Grassot, fronterer al barri
Sagrada Família, els veïns
s’estan bellugant per aconseguir
un barri més digne, proposant
solucions perque l’Ajuntament
renovi la part sud del barri, la
que més s’endinsa a Sagrada Família.
Després de les reunions mantingudes amb el Districte de Gràcia,
s’ha acordat tractar 2 problemàtiques: La Plaça de Caterina Albert i el Passatge Conradí.

Plaça de Caterina Albert
Situada entre els carrers de Nàpols, Rosselló, Sicília i Passatge
Mariner, necessita una urgent

remodelació, ja que en el seu
subsol hi ha un pàrquing ple
de goteres, essent la propietat
del sòl de titularitat municipal.
Com que la Plaça s’ha de tornar a impermeabilitzar, és una
bona oportunitat per millorar
la seva urbanització, tal com
s’ha fet a la plaça propera d’Antoni Puigverd.
Donar més visibilitat a un indret
que ha de tenir com a destinataris principals als nens i a la gent
Gran de l’entorn, equipar-la adequadament i pacificar el Passatge Mariner han de ser, en l’opinió dels veïns, elements bàsics
de la remodelació.
Una comissió de veïns i veïnes
de l’entorn, acompanyats per
l’Associació de veïns Sagrada Família, estan actuant com a grup

promotor perquè el Districte de
Gràcia porti a terme aquesta actuació, obrint un procés participatiu entre el veïnatge, per acabar de definir el contingut bàsic
del projecte de millora.
Els veïns i veïnes interessats
en aquest projecte adreçeu-vos
a l’associació de veïns Sagrada
Família.

Passatge Conradí
Es un dels passatges més antics
de la ciutat de Barcelona, situat
en l’illa delimitada pels carrers
Sicilia, Rosselló, Sardenya i
Còrcega, adscrit al Districte de
Gràcia.
Aquest passatge està condemnat a desaparèixer des que l’Alcalde Porcioles va permetre la

construció d’un bloc d’habitatges de 32 metres de fondària i
10 d’alçada, tallant el passatge
que comunicava els carrers Sicília i Sardenya.
En actuacions posteriors, a l’epoca democràtica, s’ha urbanitzat
el centre de l’interior d’illa, que
ocupen els patis de l’escola pública Sagrada Família i la banda
de Sardenya, que acull un edifici
d’habitatges, tot i que resta per
solucionar un cul de sac al xamfrà de Sardenya amb Rosselló.
A la banda Sicília del Passatge
Conradí s’ha anat produint un
deteriorament progresiu, en
especial el tros de Sicília 344 i
passatge Conradí 1 i 3, on recentment, s’ha fet la neteja del solar
en ruïnes, ple de brutícia i després d’un parell d’incendis.

El pla General metropolità de
1976 no contempla la remodel·
lació d’aquest indret. Caldria,
en tot cas definir un nou PMU
(Pla de millora urbana ), perquè
el que es va definir a l’any 1986,
no s’ha portat a terme, entre
d’altres coses, perque estava mal
plantejat.
Des de l’Associació de veïns i veïnes Sagrada Família, que ha anat
seguint l’història d’aquest passatge, creiem que el nou PMU
de la cantonada Sicília hauria
de donar resposta les següents
qüestions:
- La conservació del traçat del
Passatge.
- La reubicació en el mateix entorn dels veïns que hi viuen.
- Guanyar espai per equipament
o zona verda.

ATENCIÓ ALS SOCIS/ES, VEÏNS I VEÏNES
• SECRETARIA (tasques administratives):
Cada dimecres de 18.30 h a 20 h
(preguntar per Margarita Mas)

• ATENCIÓ GENERAL (recepció):
Cada dia de dilluns a divendres de 18.15 h a 20.30 h.
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A Can Roger es farà una
nova escola pública

Us informem de
les xerrades
M.Ll.L. Àmbit de servei a les persones

Associació de veïns i veïnes
Sagrada Família

Xerrades sociosanitàries previstes, per el curs
2017 amb la col·laboració del C.A.P. Sagrada
Família i Hospital Dos de Maig
---------------------------------------Alteració del estat d’ànim a la Gent Gran
Ponents: Alba Cabellos Metgessa i Vivian Liste
Metgessa
3 de maig a les 17.30

C

an Roger, una de les experiències mes exitoses
del Pla Buits, donarà pas
a la instal·lació d’una escola pública a partir del proper curs
Acuitats per la existència de
“bolets”, (grups d’alumnes
que s’han d’ubicar a les escoles existents provisionalment), el Consorci d’Educació
de Barcelona ha decidit, ja era
hora! L’apertura de 3 noves escoles publiques a l’Eixample,
davant de la creixent demanda
de places publiques per part de
les famílies.
La bona notícia que suposa
aquest fet, en el cas de Can
Roger, que es ubicar la escola
ja dita. Tot i que ja preveiem
el final immediat per renovar
l’ús del solar municipal en arribar la tardor, ens ha agafat una
mica per sorpresa. L’Associació
que fins ara ha dut a terme la
gestió de les activitats que es
desenvolupen al solar municipal, Associació de la qual forma
part l’Associació de Veïns/es
Sagrada Família ara te com a
repte principal el següents propòsits, de caire social, i demanem a l’Ajuntament dos compromisos polítics :.
- Destinar un solar alternatiu
per a la futura Residència-

Com entrenar la memòria
Ponents: Eva Gonzalez Infermera i Cristina
Vidal Psicologa
28 de juny a les 17.30

Centre de dia per a Gent Gran.
- Cercar solucions alternatives
per a la gent que està acollida
al Projecte de Can Roger.
Pel que fa a la primera qüestió, recentment l’Ajuntament ha decidit
suspendre llicències a 10 solars
de l’Eixample, 4 d’ells a l’àmbit
proper a Sagrada Família: Solar
d’Aigües de Barcelona, Myrurgia,
Sardenya-Consell de Cent i una
peça al propi Can Roger. Aquests
solars tenen qualificació urbanística d’equipament i l’Ajuntament
te dret d’expropiació.
La suspensió de llicències, per
un màxim de 2 anys, el que pretén es avaluar amb serenor quines finques són més necessàries

per comprar-les i alhora paralitzar possibles iniciatives dels
propietaris privats en solars que
porten molts anys en desús. Des
de la Comissió de Seguiment
del Consell de Barri es valoren
les necessitats i les prioritats
d’equipaments
En relació a la segona qüestió,
Can Roger i el Consorci d’Educació, estem treballant perquè en
els propers mesos es trobin solucions reals i dignes per a les persones que ara són acollides en
el dit menjador sòcio-familiar,
ningú es quedarà sense la seva
ajuda diària, nomes haurà de
canviar de menjador d’acollida.
Barcelona 15 de març de 2017

Prevenció de les caigudes a Casa:
Ponents: Maria Selva infermera i Mónica
Cintas infermera
26 de juliol a les 17.30
Nutrició a les diferents patologies
Ponents: Teresa Villuendas infermera i Ester
Olle infermera
27 de setembre a les 17.30
Com millorar l’artrosi
Ponents: Mariona Alarcon Metgessa i Clara
Lazaro Metgessa
25 d’octubre a les 17.30
---------------------------------------Totes les xerrades son obertes al barri.
Lloc: c/ Valencia 415 baixos (Locals de
l’Associació de Veïns/es)
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L’ASSOCIACIÓ INFORMA

Nota dirigida a la Sra. Mª Assumpció Vilà
Síndica de Greuges de Barcelona
M. Ll. L. Àmbit de servei a les
persones

S

ra. se’m fa difícil tractar-la
amb tant de protocol, tot i
que es el que vostè es mereix pel seu càrrec, però vostè és
tan propera!
Alguns membres de Junta
d’aquesta Associació, i la que
signa, hem tingut el plaer d’escoltar les seves argumentacions
i explicacions, obertes al barri,
als nostres locals, més que clarificadores en allò que fa referència a la ciutadania d’aquesta
urbs tan plural i diversa, i amb
els seus Drets i Deures
Sra. gràcies per dur endavant
aquella reivindicació que aquest
barri, intenta per passiva,(de

moment no activa) , i que no és
un altra que la de pacificar la
convivència veïnal, i la seguretat del vianant en tot allò que fa
referencia amb els ciclistes, no
dic amb les bicicletes, perquè es
obvi que es un estri condicionat
a la manera de fer del seu conductor.
No hi ha Fòrum, Congrés, Plenari, i Consell veïnal en el que
no hagi sortit el problema: Gràcies Sra. per prendre-hi partit.
No volem ciclistes per les voreres, volem que en cas d’accident hi hagi una assegurança a
tercers, no volem la indefensió
davant un atropellament per no
poder identificar el causant, per
no dur matrícula, i no volem doble direcció per la calçada.

Sra. gràcies de nou per demanar-ho també i si a l’Ajuntament
li costa tant entendre-ho, pel
que sembla, compti amb nosaltres, perquè continuarem si cal
reblant el clau. Ah! I per si surten amb allò de la contaminació
atmosfèrica i la importància de
les bicicletes per impedir mes
pol·lució... i estic d’acord, però
amb les garanties pròpies d’un
conviure amable i lògic, entre
ciclistes i no ciclistes, no sembla
tan difícil! Amb vostè ens sentim recolzats Ah! i si som els vianants els culpables per passar
en vermell o llegint els missatges del mòbil, n’assumirem la
nostra culpa, faltaria més!
Sra. gràcies de nou restem a la
seva disposició.

FES VOLUNTARIAT AL BARRI!
El Punt d’Informació al Voluntariat (PIV)
Associació Xarxa Dos Deu

E

l PIV és un projecte comunitari que pretén generar
una xarxa de persones i
entitats del barri de la Sagrada
Família que tinguin relació amb
el voluntariat i puguin treballar
conjuntament per a crear i consolidar un Punt d’Informació de
Voluntariat (PIV). El PIV permet fer arribar a les persones
interessades la informació i els
recursos existents sobre els projectes de voluntariat de les entitats del barri.
D’on/Com va sorgir aquest
projecte?
El PIV, ubicat a l’Espai 210,
neix a l’any 2014 de la Taula de
Solidaritat, impulsat pel Pla de

Desenvolupament Comunitari
Sagrada Família.
Actualment el PIV està dinamitzat per l’Associació Xarxa Dos
Deu, entitat gestora de l’equipament sociocultural Espai 210
i del futur Casal de Barri Espai
210.
En què consisteix la iniciativa?
El projecte PIV és:
- Un servei d’informació i assessorament sobre el voluntariat que es pot realitzar en
els diferents serveis, entitats i
grups vinculats al barri Sagrada Família adreçat tant a les
entitats com a la ciutadania.
- Un espai formatiu pel voluntariat i per a les entitats.

- Un projecte que promociona la
participació de la comunitat a
través del voluntariat.
A qui es dirigeix?
- A persones del barri que vulguin fer un voluntariat o que
estiguin participant en un
projecte de voluntariat.
- A entitats i serveis del barri
que necessitin persones voluntàries, o que vulguin millorar la gestió del voluntariat
i que estiguin disposades a
implicar-se en un servei comunitari com és el PIV.

l’oferta de voluntariat del barri.
Les entitats i serveis que participen en el PIV tenen el seu Pla de
Voluntariat. Aquestes entitats
faciliten al PIV els perfils de voluntariat en funció de les seves
necessitats.

Com es pot participar?

Quan es pot participar?

Les persones interessades poden participar en qualsevol
moment. S’han d’adreçar al
PIV per rebre informació sobre

Les persones que volen fer voluntariat i les entitats que necessiten voluntaris i voluntàries, es poden adreçar al PIV, els

dimecres de 17 a 19.30 h a l’Espai 210 (c/Padilla 210).
També es pot demanar cita prèvia per telèfon (932653645) o
per correu electrònic (pivsagradafamilia@gmail.com).

CRIDES DE VOLUNTARIAT:
- Necessitem una persona per
fer les clases de castellà (grup
de conversa). Els dimarts de
17h a 18:30h a l’Espai 210.
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L’ESTIU MÉS DIVERTIT! T’HI APUNTES?
HAPPY DAYS SUMMER BY HELEN DORON ENGLISH
Helen Doron English és una organització multinacional, amb més de 30 anys d’experiència en
l’ensenyament d’anglès a nens i joves de totes les
edats. Ara que arriben les vacances els nostres HAPPY DAYS SUMMER, una activitat de lleure partint
d’un projecte educatiu i amb l’anglès com a llengua
vehicular, donen resposta a la necessitat de moltes
famílies que treballen i volen un espai on els seus
fills puguin seguir practicant l’anglès aprés durant
l’any escolar i millorar els seus coneixements.
Molt més que un estiu en anglès. Els HAPPY DAYS
SUMMER són espais on els nens es relacionen entre
ells, juguen, experimenten i aprenen valors positius
de la ma de professors qualificats. Històries, música,
experiments i moltes activitats dissenyades per fer
volar la seva imaginació i aconseguir que aprenguin
anglès mentre es diverteixen.
Es trobem amb un projecte de qualitat, en el que
continuen la tasca educativa que els nens duen a
terme durant tot el curs en les seves extraescolars.
Els infants es relacionen utilitzant com a llengua
vehicular l’anglès mentre realitzen activitats en les
que treballen els valors més importants pel seu desenvolupament (hàbits saludables, treball en equip,
tolerància o convivència) i potencien la seva imaginació i creativitat.
La oferta de setmanes temàtiques permet treballar
per projectes, amb activitats adaptades a totes les
edats i combinant les més dinàmiques amb les més
tranquil.les.

HElEN DoRoN ENglISH Sagrada Familia
Carrer de Roger de Flor, 264, baixos 08025 BCN
escolamarillac@estiubest.es
RESERVA JA LA TEVA PLAÇA!

934 59 24 45
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ANALISI

Viure i morir amb dignitat
Les mostres d’afecte dels familiars i dels que envolten a la persona que està morint són
insubstituïbles però sovint no són suficients i s’ha de comptar amb una bona assistència
professional inclús institucional. M.A. Broggi Per una mort apropiada Ed 62 Barcelona 2011

D

es de l’any 1997 en que
el Conveni sobre els
Drets Humans i la Biomedicina del Consell d’Europa
va legalitzar les Voluntats Anticipades, al nostre país s’han
desenvolupat diverses lleis.
La darrera expressada al article 20 de la Llei de l’Estatut
d’Autonomia de 18 de juny de
2006 recull el dret a viure amb
dignitat el procés de la mort i
a expressar de manera anticipada la voluntat sobre les
intervencions i tractaments
que puguem rebre en un Document de Voluntats Anticipades
(DVA). Voluntats que han de
ser respectades quan no estem

en condicions d’expressar-les
personalment.
Fa alguns anys hem passat des
de una relació metge malalt en
que es tendia a acceptar per “el
nostre bé” tota decisió mèdica
a una relació en la que el malalt ha de ser l’eix de la decisió
mèdica. En aplicació dels Drets
Humans quan emmalaltim, els
malalts som agents de les decisions que ens afecten i no sols
pacients.
És important reflexionar a
qualsevol edat sobre les decisions que es prenen sovint a la fi
de la vida per poder ajustar-les
a la situació personal i a la for-

ma de ser de cadascú, per assegurar el respecte a l’autonomia
de la nostra persona quan es
presenti una situació de vulnerabilitat. El principi d’autonomia inclou la gestió de la pròpia
vida i implica que tota persona
degudament informada i sense
coaccions pugui decidir el que
considera bo per a ella inclosa
l’acceptació o rebuig de determinats procediments o tractaments.
El DVA serveix per expressar
aquesta reflexió i és també una
oportunitat de inserir-la en el
procés de comunicació a familiars i professionals. En el DVA
s’expressa que és el que la per-

sona considera una qualitat de
vida acceptable o no i les situacions en que sentiria que viu de
manera indigna.
El DVA és finalment un document escrit per algú amb plena
capacitat que anomena a una
persona representant i dona
una sèrie d’instruccions que els
professionals sanitaris estan
obligats a seguir. Existeixen
models ja redactats recomanats tant pel Comitè de Bioètica de Catalunya (1) com per
l’Associació per el Dret a una
Mort Digna (2)
Tots els Centres Sanitaris
Públics estan capacitats per

registrar aquets documents
aportant tres testimonis i el
consentiment de la persona representant o es pot fer el mateix document sense necessitat
dels testimonis davant d’un
notari.
És important finalment que el
metge de capçalera tingui una
còpia d’aquest registre que
constarà a la nostra Història
Clínica.
1) http://comitebioetica.cat/
wp-content/uploads/2012/05/
model-de-dva.pdf
(2) http://eutanasia.cat/index.
php/ca/
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viure l’entorn (2)

De la Llei le Dependència o altres
“Minucies”
...I el conte de la guardiola esquerdada segueix
Mª Lluïsa Longan

M

’agradaria arribar
amb aquest escrit,
(que per alguns
semblarà de denuncia i
per altres senzillament de
recordatori, ) a totes aquelles persones responsables
dels Departaments corresponents en tot allò que fa
referencia a la justa aplicació DELS DRETS SOCIALS,
pels mes desvalguts “dixit”
els que pateixen malalties
degeneratives amb pocs
recursos materials, per no
parlar dels anomenats recursos humans.
M’agradaria,
insisteixo,
senyors, que reviscolessin
la LLEI DE DEPENDENCIA, aquella que amb mol
bon criteri, un dia algú/ns
varen consensuar després
d’un procés dialogant amb
intercanvi d’opinions.... i
que va arribar a bon port,
salvant ideologies i creences , el que en realitat importava era la persona depenent. Durant un temps
així semblava al menys,
ah! però! arriben temps
de sequera i els camps socials, aquells on es conreaven les lleis “culpables” de

despeses es varen convertir en camps erms.
Senyors
responsables,
tots aquells que avui necessiten ajuda, en el seu
moment, varen fer costar
a les normes establertes, i
amb els seus impostos laborals van ajudar a omplir
una guardiola pel futur,
(Famosa guardiola!) be,
en podríem dir ara: UN
FONS DE RESERVA, gestionat pels governants de
torn per quan arribessin
les limitacions pròpies de
l’edat,
majoritàriament
per malalties degeneratives. Cap de tots ells, els
malalts, en tenen la culpa
que algú trenques la guardiola, tots ells, els que van
ajudar a omplir-la com
vaig dir en l’article anterior, del passat butlletí
,tots ells repeteixo, estan
esperant fa la pila d’anys
que algú valori el grau de
la seva malaltia, o la dels
seus familiars i després
quantifiqui el suport crematístic a rebre. Mira que
n’és de fort que estiguem
parlant tan cruament dels
drets del malalt!, drets adquirits amb els seus esforços de tants i tants anys.

Senyors de l’administració,
necessitem mes Residencies
públiques PÚBLIQUES, de
privades ja hem tenim, mes
centres de dia PÚBLICS, perquè els possibles segurs usuaris puguin entrar si s’escau per
la PORTA GRAN nomes amb
el tant per cent raonable de la
seva pensió i amb la valoració
feta de la seva dependència,
que convertida en diners es just
que cobri en part el Centre Públic acollidor.
Avui en dia aconseguir una plaça en una Residencia Publica,
te una espera confirmada de
mes de 5 anys; en segons quins
casos ja no caldrà....
Per acabar insistiré: en nom
de tots aquells dependents que
han anat perdent la facultat dels
sentits i ja no es poden valdre,
en nom de tots aquells familiars
cuidadors QUE VIUEN SENSE
VIURE, en nom del veïns/es i
amics que col·laboren amb la
seva atenció. Diré està demostrat que en la majoria dels casos, les persones funcionen, el
que no funciona es el sistema, es
per això doncs que en nom propi també que mai se sap, demano, demano, demano, que estableixen un ordre de prioritats,
després d’una justa valoració

(nivell 1, nivell 2, nivell 3, ) el nivell que calgui, per tal de poder
subsistir malgrat les malalties,
amb dignitat, disposant això
si amb criteri a l’hora de fer us
de la, guardiola social, aquella
que han començat a buidar, fent
com diuen els castellans “de su
capa un sayo” , sense pensar en
els que l’han ajudat a omplir, i
ja que fa un moment hem parlat
de roba diré que la majoria de
depenents en espera da valoració van fluixos d’armilla, per
si no se n’han adonat, compte!,

poca broma, senyors responsables, la guardiola segueix escardada i amb un petit sotrac, pot
acabar trencant-se del tot, i a les
hores que pot passar?, a qui podem reclamar? als de casa, als
de fora,?
En un altre moment si cal continuarem reblant el clau de les
ajudes socials:, estem a la guaita.
Gracies per llegir aquest escrit,
gracies per prendre-s’ho en serio? Resto confiada, o no?
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viure l’entorn

Col·laboració amb la Nova Llar de la
Parróquia de Sant Ignasi
Mª Lluïsa Longan. Àmbit de
cultura i servei a les persones

J

a fa molts anys aquesta
Associació de veïns/es va
iniciar una tasca de col·
laboració amb aleshores dita
Llar de Sant Ignasi, que es fonamentava principalment en activitats socioculturals que varen
originar una manera d’apropament senzilla i familiar i que
molts encara ara recordem. El
llavors President de la Llar Sr.
Sigfrid Quer, (benvolgut i recordat Sr. Quer,) quant li deu
la que signa, en experiències i
en el bon tracte humà i afecte
amb el proïsme, sense deixar
de banda la seriositat que anava
implícita en totes aquelles activitats a fer. Temps era Temps, el
mon evoluciona, i el ésser humà
te “obligació” de evolucionar

, i posar-se al dia La filosofia i
el paper social i de convivència
entre la gent gran TAMBÈ
Els casals eren el punt de trobada dels avis que poca cosa podien fer sols a casa, mentre els fills
anaven a treballar, res que no
fos les tasques pròpies de la llar,
i anar a recollir els nets a escola,
i donar-los el berenar mentre
esperaven l’arribada dels progenitors, desprès poder tornar a
casa ... i fins demà.
Tot ha canviat, cada cop mes
els avis cangurs son mes joves
producte de les jubilacions anticipades i els E.R.E.S. , i es per
això que han d’existir els casals
, es clar, i els llocs d’esbarjo
col·lectiu però actualitzats. Els
propis usuaris poden oferir la
seva col·laboració, en forma de

serveis varis, com ara :administratius, tertúlies per compartir
coneixements, impartir classes
diverses tant en temes artesanals, com per accedir a les noves
tecnologies, i si cal també per
ajudar a obrir portes en els diferents àmbits socials i culturals.
Aquesta Associació ha reiniciat allò que mai hagués hagut
de desaparèixer i que no es un
altre cosa que la Col·laboració
com Entitat referent al barri
en qualsevol aspecte dels àmbits abans citats, sense oblidar
mai però el que vol dir el terme
col·laboració , la que firma està
agraïda de poder formar part en
nom de l’Associació Veïns/es en
la comissió creada, per iniciar
un camí nou, pensant sempre
en el record d’aquells que ens
han precedit i intentant no de-

cebre’ls. De manera personal
i fent meves les opinions dels
altres companys de junta de
l’Associació, acabo dient GRACIES PER REVISCOLAR ALLÓ
QUE ES VA ADORMIR UN DIA
SENSE
PRETRENDRE-HO,
NINGU .
Els que ara hi som tenim l’obligació moral de fer costat als que
s’incorporen nous, obrint entre tots la finestra a l’actualitat
i tancant-la a la comoditat i la
inèrcia d’un passat proper, oblidant personalismes i emprant
sempre el terme COMPARTIR.

NOTA:
El passat dia 3 de febrer, divendres es va dur a terme la
primera TERTULIA POÈTICA,
de l’any 2017.
A la Nova Llar.

Experiència mes que positiva
gracies a la bona participació de
les persones contertulianes. Cadascuna d’elles va escollir la lectura a fer, segons preferències
per algun autor en concret, tot
això va motivar un diàleg posterior i obert, ple de sentiments
i arguments personals, lligats a
records i moments a no oblidar;
i es que llegir i argumentar la
lectura ens fa mes humans.
Bon principi, el dia 3 de març
serà la segona trobada, i així
cada mes, anirem col·laborant.
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Recull d’algunes de les Activitats
Pòrtic de Festa Major
Encetem un any més la Festa Major del Barri
de la Sagrada Família!
I ho fem amb tota l’alegria i les ganes de participar
necessàries per tal de seguir transformant un barri
que ens estimem i que cal continuar defensant
davant tot allò que l’amenaça.
Cal que almenys durant aquests dies ens fem
nostres els carrers i les places que sovint ens són
alienades a causa del turisme massiu que
transforma a poc a poc el barri.

2|

Només un barri cohesionat i amb ganes de
treballar serà capaç d’aconseguir els seus objectius i per això el nou Ateneu ha d’esdevenir
la pedra angular per tal de dinamitzar l’activitat
cultural al barri.
Les entitats i veïnes del barri seguirem treballant
per fer del nostre un barri obert, on tothom
tingui cabuda, i fomentar el desenvolupament
cultural, democràtic i social de la seva gent, i això
ho farem entre totes.
Bona Festa Major!
Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

Il·lustració de la portada: Joan Sáez Torrella, guanyador del concurs de dibuix
Il·lustració del pòrtic: Berta Marin Garcia (7 anys), guanyadora del concurs de
dibuix en categoria infantil
Maquetació del programa: Claror
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Divendres 21 d’abril
17 a 18 h
Berenar «Volem l’Institut»
Compartirem el berenar al solar reservat des del 1995 a
l’Institut Angeleta Ferrer i que encara no s’ha construït. I
farem intercanvi de llibres.
Lloc: Jardins Clotilde Cerdà, entre Marina i Consell de
Cent
Organitza: plataforma Volem l’Institut

18 a 18.30 h
Lliurament de premis Concurs de Cartells de la Festa
Major 2017
Lliurament de premis a càrrec del Mercat de la Sagrada
Família i Jugar x Jugar. Refrigeri al final, per agafar forces
i anar al pregó d’inici de la Festa Major!
Lloc: Mercat de la Sagrada Família
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Col·laboren: Mercat de la Sagrada Família | Jugar x Jugar

amb uns jocs i les versions de Robin’Secret i PD Sal i
Sucre per acabar la nit! Compra anticipada a 5 euros a La
Cruïlla (Sardenya, 256). Us hi esperem!
Lloc: plaça de la Sagrada FamíliaOrganitza: Joves del
Poblet

Dissabte 22 d’abril
8.45 h
Caminada solidària pel càncer de mama
Caminada solidària que finalitzarà al Recinte Modernista
de l’Hospital de Sant Pau. En el marc de la II Jornada
Participativa «Entre Nosaltres» de Càncer de Mama i
Qualitat de Vida.
Punt de trobada: avinguda Gaudí - Provença
Organitza: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

10 a 19 h

Cercavila d’inici de la Festa Major
Cercavila amb les entitats del barri per iniciar la Festa
Major!
Recorregut: mercat de la Sagrada Família – Mallorca –
Lepant – València – Padilla – Provença
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família

Concurs de paelles
Concurs de paelles per gaudir de la Festa Major amb bon
ambient i bon menjar. A la tarda hi haurà alguna sorpresa
més! Estiguem ben alerta a les xarxes i cartells per a més
informació, o passeu pel Casal a preguntar!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: La Cruïlla - Casal Independentista de l’Eixample
Pla de pluja: local de La Cruïlla

9 a 19.30 h i 20.30 a 21.50 h

17.30 a 19 h

18.30 a 19.00h

Piano Bar: 20è Aniversari Centre Cívic Sagrada
Família.
No és un bar amb un piano, és un piano amb un bar. Un
pianista, dos cantants, que agiten els compassos i les
copes de cava a ritme de swing, rock & roll, twist... de
Nàpols a New Orleans.
Lloc: Provença, davant l’entrada del Centre Cívic Organitza:
Centre Cívic Sagrada Família

20.30 a 2.00 h
Sopar jove
Comencem la Festa Major sopant a la plaça una bona
amanida de pasta i postres sorpresa. Ho amenitzarem

Taller infantil diabòlic
Vestim els infants de diables i els pintem les cares.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família

18 a 20 h
Desfilada solidària
Desfilada amb la finalitat de recollir diners per ajudar els
veïns i veïnesmés vulnerables. Turist boom, quin goig de
barri!
Paròdia que tracta el tema del turisme de manera irònica,
intentant reflectirel dia a dia del barri.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
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Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
(àmbit de Serveia les Persones)
Col·laboren: veïns del barri | voluntaris de l’Associació de
Veïns i Veïnes Sagrada Família

Recorregut: Antiga Fàbrica Damm – Rosselló – Dos de
Maig – Provença – Padilla – Pastisseria Lliso Lis – Padilla
– Còrsega – Gaudí – Marina
Organitzen: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
|Cerveses Damm| Pastisseria Lliso Lis | Guàrdia Urbana

20 a 20.15 h
Versots
Recital de versos
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família

20.30 a 22.30 h
Correfoc
Cremem carretons al llarg d’una cercavila. Segueix la
Farfolla i els Bestialots pel recorregut i balla sota el foc.
Recorregut: Jardins de la Indústria – Lepant – Mallorca –
Marina
Organitzen: Bestialots Espurnats de la Sagrada Família |
Farfolla de la Sagrada Família

21 a 2 h
Concert jove
Concert en què actuaran Trast, La Golden Beat i Les
Vvitch.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Joves del Poblet

Diumenge 23 d’abril
8 a 9.30 h
Matinades de Festa Major
Cercavila de gralles i tabals per anunciar la jornada de
Festa Major.
Recorregut: La Bodega del Barri (Lepant, entre Provença
i Mallorca) – Mallorca – Padilla – Pastisseria Lliso Lis –
Rosselló – Antiga Fàbrica Damm
Organitzen: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família |
La Bodegadel Barri | Pastisseria Lliso Lis | Cerveses Damm

9 a 13.30 h
XIXX Trobada Gegantera de la Sagrada Família
Cercavila de gegants, gegantons, capgrossos, grallers i
tabalers

12 a 13.30 h
Roda d’esbarts Catalònia
Danses tradicionals amb la participació dels grups
infantils i juvenils de l’Esbart Joventut Nostra, Espiga
d’Or, Vitrall Dansa i Esbart Gaudí.
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Esbart Gaudí
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

18 a 20.30 h
Balls típics de Bolívia
Rua pel barri i mostra de balls típics bolivians.
Recorregut: Marina amb Provença – Rosselló – Castillejos
– Provença – Marina (davant del Temple)
Organitza: Centro Cultural Boliviano Salay de Cochabamba

Dilluns 24 d’abril
18 a 19.30 h
Taula rodona
Xerrada sociosanitària a càrrec de professionals de
l’àmbit de la sanitat.
Lloc: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família |
Hospitalde la Santa Creu i Sant Pau

19 h
Presentació del Protocol contra les agressions
masclistes a la Festa Major de la Sagrada Família
Es presentaran els motius i la necessitat de l’existència
d’un protocol contra les agressions sexistes durant la
Festa Major del barri de la Sagrada Família. S’explicaran
les mesures de prevenció i els recursos disponibles en
cas d’una situació de violència masclista.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
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Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Grup de treball
Protocol contra Agressions Masclistes | Coordinadora
d’Entitats de la Sagrada Família

Dimarts 25 d’abril
10.30 a 12 h
Vine a conversar amb nosaltres!
Grup de conversa en català «Junts» (nivell I). Vols començar
a parlar el català? Comentarem temes actuals i d’interès.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de
Desenvolupament Comunitari Sagrada Família

17 a 18.30 h
Vine a conversar amb nosaltres!
Grup de conversa en castellà (nivell II). Vols practicar el
castellà? Parlarem sobre temàtiques d’interès i del barri
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de
Desenvolupament Comunitari Sagrada Família

17 a 19.30 h
Festa homenatge a la gent gran.
Com a homenatge a la gent gran del barri, farem una festa
majoritàriament adreçada a les persones de més edat
que viuen soles o en alguna residència,i a les que viuen
amb ajudes socials. Hi haurà una actuació musical del cor
Esperit Cantaire (director: Miguel Melià).
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

Dimecres 26 d’abril
17 a 20 h
Ball de Festa Major de la gent gran
Ball a l’aire lliure i amb música en directe a càrrec de
l’Espai de la Gent Gran
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença
Organitza: Espai de la Gent Gran Sagrada Família
Pla de pluja: Sala Gran de l’Espai de Gent Gran (Mallorca
425, 5a planta)

Dijous 27 d’abril
10 a 12 h
Vincles
Activitat dirigida a persones de més de 65 anys que se
sentin soles i que els agradaria deixar de sentir-se’n i
compartir un espai de trobada setmanal.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Fundació Aroa

Divendres 28 d’abril
18 a 19.30 h
Taller de teatre infantil
Taller de teatre per a nenes i nens entre 6 i 12 anys.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Dinàmics Teatre | Associació Xarxa Dos Deu

19 a 20.30 h
Concert a Sant Pau
A càrrec de la soprano Carmen Moreno i Paul Stouthaner,
al violoncel.
Lloc: Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau (sala Pau Gil)
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
(àmbit de Cultura) | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

19 a 2 h
Vine a fer un gran guirigall!
El carnaval dels animals arrenca! Festivament enterrarà els
espais perduts al barri, reivindicarà els futurs i celebrarà els
que ja funcionen. Mentre coneixem les tasques del barri,
farem fora les espècies invasores que ens volen extingir!
Inici: Jardins de Caterina Albert.
Final: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

Dissabte 29 d’abril
9 a 14 h
Festa Infantil: XV Aniversari dels Castellers de la
Sagrada Família
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Activitats en què la canalla del barri és la protagonista
(animadors infantils, gimcanes, inflables, jocs de carrer,
etc.) en motiu de la celebraciódel XV Aniversari dels
Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

10 a 14 h
Jornada de portes obertes al futur Ateneu del barri
Vine a veure el local de l’Ateneu que estem pensant entre
tots i totes!
Lloc: Nàpols, 270 (entre Provença i Rosselló)
Organitza: Grup Ateneu Barri

10 a 19 h
Paradeta d’activitats diverses

10 a 14 h
Activitat familiar a càrrec del Banc del temps per aprendre
a ballar sevillanes i pintar.
16 a 19 h
Activitats diverses a càrrec d’AMMBAR i Projecte Radars
Lloc: Provença, entre Padilla i Lepant, dins de la Mostra de
Comerç
Organitzen: Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada
Família | Banc del Temps Sagrada Família | AMMBAR i
Projecte Radars
Col·laboren: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família |
Diferents entitatsi serveis del barri

10 a 21 h
XIV Fira de Comerç, Artesania i Entitats
Mostra de comerç local, artesans i entitats.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

11 h
Ruta per gaudir del barri i dels veïns
Caminada per diferents racons del barri fins a arribar
al Clot.
Inici: davant de la Biblioteca Sagrada Família.
Final: Espai 210
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família |
Espai 210
Pla de pluja: s’escurçarà l’itinerari

12 a 13 h
Ball de Rams
El Ball de Rams és una dansa per al barri i ballada amb
gent del barri. Per això demanem la participació de tothom
que vulgui participar en aquesta dansa tradicional, que
sovint obre les festes de molts barris.
Assajos: 5, 19 i 26 d’abril; truqueu al 616 121 421
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Esbart Gaudí
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

16.30 a 19.30 h
Diada juvenil: decora el teu niu!
Davant dels preus abusius, projectes alternatius. Tallers
amb material reciclat per decorar el teu niu!
Lloc: plaça de la Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

17 a 19 h
CE Europa | Futbol: esport popular, esport al carrer!
Aviat farà 110 anys que la Sagrada Família va veure néixer
el CE Europa. Per recordar-ho i celebrar la Festa Major,
organitzem partidets 3 contra 3 i un circuit de conducció
de pilota i habilitat tècnica. D’aquesta manera reivindiquem
els orígens del futbol i la continuïtat històrica, tal com
l’entenem: com un esport popular, de carrer i per a tothom.
No calen inscripcions. Cal venir amb calçat i roba esportiva
adequada.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Club Esportiu Europa

21 a 2 h
Sopar i ball de Festa Major
Pots venir amb la carmanyola o comprar el tiquet a 8 €
del 3 al 26 d’abril, a l’Espai 210 (Padilla, 210) i a La Cruïlla
(Sardenya, 256), i a 10 € el mateix dia al lloc del sopar.
Després, ball de Festa Major amb el grup Kaué & The RayBand. I llegirem el pregó, també amb llenguatge de signes.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família
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Diumenge 30 d’abril
10 a 21 h
XIV Fira de Comerç, Entitats i Artesans
Mostra de comerç local, artesans i entitats.
Lloc: Provença, entre Marina i Castillejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

11 a 14 h
Benvinguts a la República Catalana!
Paradeta on es faran diverses activitats per a tota la família:
photocall, activitats infantils, pla renova d’estelades, etc. I
un refrigeri!
Lloc: avinguda Gaudí amb Provença (davant de la font)
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

11 a 14 h
Enfila’t al tren de la República
Vine a construir la República Catalana en un mural. Com
vols que sigui el nou país? Què t’agradaria destacar-hi?
Puja al tren de la República, deixa-hi la teva proposta i feste una fotografia de record!
Lloc: avinguda Gaudí, sota la pèrgola, entre Provença i
Rosselló
Organitza: Assemblea Nacional Catalana (SFxI)
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

12 a 14 h
Sardanes
Audició de sardanes amb la cobla Rambles.Lloc: plaça de la
Sagrada Família
Organitza: parròquia de la Sagrada Família
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

12 a 15 h
Jornada castellera
Diada castellera amb els Castellers de la Sagrada Família.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença (davant del Temple)
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·laboren: Castellers de Sabadell | Castellers de Cornellà

17 a 19 h
Els drets i les llibertats de les dones
Actuacions a l’aire lliure dedicades als Drets de les Dones, en
particular a viure una vida lliure de violència. S’adreça a tota la
població. Farem un espai infantili de sensibilització ciutadana.

19.45 h
Cloenda amb Dones de Blanc, amb la coreografia
‘Gensnimicra’
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença (davant del Temple)
Organitza: Associació Hèlia | Dones de Blanc

Exposicicons
A partir del 3 d’abril
Exposició de Cartells del Concurs de Festa Major
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família

Del 19 al 29 d’abril, de 17 a 20 h
Amb els records fem història!
Exposició de documents, estris i altres materials dels
anys trenta i quaranta recollits pels veïns i veïnes del barri.
Obert cada dia.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
(àmbit de Cultura)

Del 24 al 28 d’abril, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Espai 210: jornada de portes obertes
En el marc de la Festa Major, l’Espai 210 obre les seves
portes al barri de la Sagrada Família. Vine a conèixer
l’equipament i a gaudir de les activitats que s’hi fan. Hi
haurà un espai de lleure per als infants.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: Associació Xarxa Dos Deu

Del 24 d’abril al 14 de maig
Exposició d’adhesius
I per tancar l’exposició, el 14 de maig, de 10 a 14 hores,
Trobada de col·leccionisme.
Lloc: local de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

