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editorial

sumari

Ja estem en plena temporada turística i la preocupació per al
turisme massiu creix. Per al 2017 no tenim bons auguris.
La Junta del Temple contínua incrementant la venda
d’entrades, en una cursa irracional cap l’any 2026, la coartada
perfecta per seguir fent la seva, mentre el barri pateix les
conseqüències de decisions irresponsables.
Incrementar la venda d’entrades en més d’un 40% i en més
d’un 60% la dotació perquè les obres vagin més de pressa, en
un espai ja saturat, dóna fe de la preocupació del Temple pel
veïnat del barri.
Al nostre parer és que, l’Ajuntament va massa lent en el tema
de les llicències i en l’exigència de no incrementar la venda
d’entrades, fins que li siguin concedides, amb tots el requisits
legals.
Barcelona Juliol de 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 temple ofega al barri: turisme sí,
massificació no
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i
Medi Ambient

L

a decisió del Temple, d’in·
crementar en un 40% el
nombre de visitants entre
2014 i 2016, ha estat un acte ir·
responsable amb l’entorn veïnal
que veu clarament agreujats els
impactes del turisme massiu al
Barri.
Passar de 3,2 milions de visites
anuals de 2014 a 4’5 milions a
2016, en un espai saturat, no
obeeix a cap lògica de raciona·
litat ni de sostenibilitat, més
aviat és una fuita endavant que
porta al Barri a l’abisme de la
seva existència.
Quines poderoses raons por·
tan a la Fundació eclesiàstica,
que ara precideix l’arquebisbe
Omella a, ordenar a la Junta del
Temple a accelerar les obres de
construcció, passant d’invertir
25 milions en “pedres” als úl·
tims anys, a una inversió de 40
milions, és a dir un 60% més:
La celebració a l’any 2026 del
centenari de la mort d’en Gaudí,
la fan servir com a coartada per
aquesta operació estratègica,
que en el rerefons persegueix
un altra finalitat: Mantenir la
impunitat i els privilegis que les
administracions sempre els han
dispensat i que, potser, ara ve·
uen perillar.
Impunitat, en la manera de
construir l’obra, sense cap lli·
cència ni cap control, ni de la
Generalitat ni de l’Ajuntament
de Barcelona. Correspon a la
Generalitat el control sobre les
condicions de l’ampliació d’un
monument que va ser decla·
rat per l’UNESCO Patrimoni
Cultural de la Humanitat, en la
part clarament Gaudiniana: La
Façana del naixement, la Cripta
i les escoles per als treballadors.
Impunitat, per estar cons·
truint unes obres sense llicèn·
cia d’obres de l’Ajuntament de
Barcelona, que la Junta si con·
sidera atorgada per silènci ad·
ministratiu per uns planols que

el mestre Gaudí va presentar
als anys 20 al municipi de Sant
Martí de Provençals. A qualse·
vol altre indret de la ciutat, una
constucció d’aquestes dimensi·
ons sense llicència, tindria atu·
rades les obres.
Saludem la decisió de l’actual
govern de la ciutat d’exigir la lli·
cència d’obres i que aquestes es
realitzint d’acord amb un pro·
jecte aprovat, tot i que som pe·
simistes pel que fa a la veritable
voluntat de la Junta del Temple,
la de guanyar el màxim temps
possible i seguir sense control.
Impunitat, per desenvolupar
una activitat econòmica sense
disposar de la llicència d’activi·
tats corresponent, com a qual·
sevol negoci que es vol instal·lar
a la ciutat. Amb un volum de
negoci turístic al voltant de 100
milions d’euros l’any, el Patro·
nat del Temple ha convertit la
Sagrada Família en una fràbica
de fer diners, sense tenir cap lli·
cència per desenvolupar la seva
activitat.

Aquest fet té una transcendèn·
cia important, perquè aquesta
llicència ha de regular aspectes
tan importants com la segu·
retat, l’adecuació de les instal·
lacions a les normes i especi·
alment, en el cas de la Sagrada
Família, els impactes sobre la
mobilitat i el medi ambient. És
inversemblant que el Temple
pugui actuar, i l’Ajuntament li
permeti, sense un estudi sobre
la mobilitat generada i sense
determinar la capacitat de càr·
rega tant de la Basílica com de
l’entorn.
Impunitat fiscal, ja que sota el
paraigua d’una fundació sense
ànim de lucre, disposa de tot un
seguit d’exencions fiscals, que
no s’haurien d’aplicar al negoci
de l’explotació económica del
turisme que està fent el Temple.
Aquesta impunitat en el terreny
econòmic i fiscal va acompa·
nyada d’una total opacitat so·
bre els comptes del Temple. El
Patronat del Temple no rendeix
comptes públicament de on
provenen els ingresos i on van a
parar les despeses.

Encara són recents els escandols
del Palau de la Música i de l’hos·
pital de Sant Pau, perquè el pro·
pi Patronat del Temple, expliqui
amb claredat i rigor les seves fi·
nances. No n’hi ha prou amb dir
que ells compleixen el que hisen·
da els demana, perquè hisenda
també fa trampes, com s’ha vist
a la recent sentència del Tribu·
nal Constitucional amb l’amnis·
tia fical de Montoro o a la modi·
ficació dels acords esglesia-estat
sobre l’eliminació de l’exempció
de l’IVA per exigència de la Co·
munitat Europea. Per cert ningú
ha explicat perqué la Sagrada
Família, com a cas excepcional,
continua exempta de l’IVA de les
“pedres”. Sap això, i ho ha auto·
ritzat, la Comissió Europea?

munitats de veïns, l’especulació
immobiliària dels fons voltor
està disparant el preu de l’ha·
bitatge, especialment de l’habi·
tatge de lloger. Aquest fenòmen
que s’està extenen com una taca
d’oli per tota la ciutat i de ma·
nera especial als barris més tu·
rístics.

Aquest increment brutal dels
dos últims anys, ha agreugat la
situació en tres aspectes fona·
mentals de la vida quotidiana
del veïnat:

D’aquest manera fan fora als ve·
ïns, bé pequè posan un preu de
lloguer inassumible o bé perquè
els remodelen i venen a preus
desorbitats per oferir-los als tu·
ristes amb major poder de com·
pra. Ni les famílies amb pocs

El dret a l’Habitatge
Si no teniem prou amb els ha·
bitatges d’ús turístic a les co·

Aquests especuladors compren
edificis sencers per fer fora als
veïns, que en la majoria de ca·
sos portan mots anys vivint,
aprofitant l’última reforma del
PP de la llei d’arrendaments ur·
bans que, en sintesi ha reduit la
durada dels contractes a un mà·
xim de 3 anys, amb renovacions
posteriors a 1 any, al preu que
vulguin.

continua a la pàgina següent
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recursos, ni la Gent Gran ni els
Joves, podran continuar vivint
en el Barri en aquestes condici·
ons. No ho podem perpetre !!!.
Això ja està succeint al barri. A
l’Associació ens han arribat 4
casos, l’últim dels quals l’edifici
de Roger de Flor 209, al costat
de Provença, on estàn perillant
30 llogaters, que els volen fer
fora a partir del mes de juliol de
2017.
De tota manera el major espe·
culador continua sent el Temple
que vol expulsar a centenars de
veïns entre Mallorca i Aragó, a
les illes compreses entre els car·
res Marina i Sardenya.

Mobilitat, contaminació i l’ús
de l’espai públic
Després de la visita del Papa
Benet XVI al Temple va quedar
clar que la capacitat de l’entorn
per acollir turistes de manera
sosenible es situa a l’entorn de
12 milions de visites totals i 3
milions d’entrades al Temple,
sempre i quan es posin en mart·
xa les mesures de pacificació a
l’entorn del temple i als carrers
Marina i Sardenya.
Aquesta previsió ha estat total·
ment desbordada, en els dos úl·
tims anys, arribant a un volum
de l’ordre de 18 milions de vi·
sitants totals i 4’5 milions d’en·
trades venudes, amb les conse·
qüències següents:
- Les línias de Metro estàn total·
ment saturades i qualsevol dia
tindrem un ensurt. Sagrada
Família és l’estació que gaire·
bé iguala el nombre d’úsos del

de Plaça de Çatalunya, sent de
dimensions molt més petites.
Per aquest mitja de transport
arriba al voltant de la meitat
dels turistes al Temple.
-	 Els autocars turístics que ve·
nen fonamentalment de la
costa, porten de l’ordre de 3
milions de persones, que su·
posen un volum de 60.000
autocars anuals. Són els que
generen més contaminació i
problemas de mobilitat en els
carrers Marina- Sardenya i
Lepant - Mallorca, envaint les
seves voreres en grups de 50
persones que deambulen de
forma desordenada. La gran
majoria no entren al Temple,
fan visites exprés, emmerden
la mobilitat i se’n van.
-	 Els busos turístics porten al
voltant de 2 milions de visi·
tants, amb unes repercusions
similars al cas anterior.
-	 La resta de visitans venen a
peu i en bicicleta, amb un au·
ment notable d’aquest mitja
als últims anys.
-	 En temporada alta i horas
punta es podueixen concen·
tracions de 3 persones per m2
dins de l’espai públic.

Comerç de Proximitat
Ja fa temps que les botigues
de souvenirs formen part del
paisatge dels entorns de la
Sagrada Família i, malgrat la
moratòria vigent es continuen
obrint moltes d’elles de forma
irregular, davant de la pasivitat
inspectora per part del Distric·

te. Pot ser l’hora de que aquesta
inspecció s’estengui a la lluita
contra el blanqueix de diners,
d’algunes de les botigues.
El mateix està succeint amb
la proliferació de bars i esta·
bliments de menjar ràpid que
també estan substituint al co·
merç de proximitat, en forma
de monocultiu de baixa qualitat
i preus elevats. L’aplicació de
l’ordenaça de l’Eixample brilla
per la seva absència, pel que fa
a la densitat permesa d’aquest
tipus d’establiments que de·
termina la norma. També esta
succeint amb les botigues d’ali·
mentació, en una cursa desen·

frenada de les cadenes per gua·
nyar quota de mercat, al marge
de tota lògica.
Curiosament, el comerç més cre·
atiu, variat i de més qualitat es
situa fora del turísme massificat,
la qual cosa hauria de fer refle·
xionar als nostres governants,
sobre les polítiques de promoció
del comerç al Barri, fomentant
l’esperit emprenedor, la qualitat
i el consum resposable, especial·
ment entre els nostres joves.
L’actual govern, a l’ecuador del
seu mandat, haura de reflexio·
nar perquè no fa un pla d’usos a
l’entorn més turístic, com li ha

reclamat l’Associació i es va acor·
dar en el procès participatiu del
Pla d’actuació. Un pla que hauria
d’anar acompanyat d’un progra·
ma d’impuls del comerç de proxi·
mitat, al conjunt del barri.

Coses que es poden fer
A l’Associació tenim molt clar
que, davant d’aquesta situació,
hi ha coses a fer, però amb una
condició: El compromís de tots
els agents implicats, començant
per l’Ajuntament i la Junta del
Temple. Mesures que és neces·
sari i és possible prendre per
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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salvar al barri de la massificació
turística.

Relacionades directament
amb l’activitat el Temple
-	 Llicència d’obres del Temple,
corregint anomalies com les
columnas del carrer Mallorca.
Informació i audiència als ve·
ïns directament afectats dels
carrers Mallorca i Provença.
-	 Llicència d’activitats que con·
templi l’estudi sobre la mobi·
litat generada i les mesures
correctores pertinents i de·
temininació de la capacitat
de càrrega, a dins i a fora del
Temple, amb criteris de soste·
nibilitat.
-	 Capacitat de càrrega que tin·
gui present l’espai públic dis·
ponible i a compartir, així com
la capacitat de les infraestruc·
tures de transport disponibles.
-	 El Tram per la Diagonal ha
de permetre millorar el fluxe
d’autocars i disminuir la con·
taminació.
- Renovació de les flotes de Bu·
sos Turístics per models més
silenciosos i menys contami·
nants.
-	 Utilització del Big Data per al
control inteligent de fluxos de
visitants al Temple.
-	 Transparència i rendició de
comptes anualment del Tem·
ple, ajustant la seva activitat
als objectius de la ciutat.
-	 Gestionar millor la tempora·
litat dels fluxes de visitants,
equilibrant temporada alta i
temporada baixa.
-	 Els turistes que venen en grup,
han de portar guía. Els grups
com a màxim de 30 persones i
ocupant, com a molt, la meitat
de la vorera.
-	 L’Ajuntament ha d’expedir un
carnet específic per a la zona,
als guies que disposin de car·
net oficial i hagin fet una prova
de coneixements, sobre el pro·
tocol de comportament cívic
als entorns del Temple.
-	 Reduir la pressió dels grups
de turistes sobre l’espai públic
en els carrers Marina, Sarde·

nya, Lepant i Mallorca, diver·
sificant els punts d’encotxar i
desencotxar i incrementant la
peatonalització dels entorns.
Mesures per limitar els impactes negatius sobre l’entorn:
- Modificació del PGM dels en·
torns del Temple perquè els
veïns i veïnes del costat també
tenen dret a l’habitatge. Desa·
fectació de la zona.
-	 Construcció d’habitatge social
i asequible de lloguer a Glòries
i als Jardins de la Indústria.
- Mesures preventives per impe·
dir l’actuació dels fons voltor.
-	 Increment notable dels re·
cursos d’inspecció per poder
actuar eficientment contra els
habitatges d’ús turístic, les bo·
tigues de souvenirs i les activi·
tats sense llicència.
-	 Pla d’usos a la zona més turís·
tica que limiti l’ús de les acti·
vitats que están saturant al
Barri. Pla d’impuls del comerç
de proximitat i de l’economia
col:laborativa al conjunt del
Barri.

Organitzem la protesta
Els veïns i veïnes del Barri as·
sistim atònits i indignats al
creixement exponencial del tu·
risme massificat, promogut pel
Temple, que s’ha convertit en el
principal grup de pressió turísti·
ca del Barri. L’Ajuntament està
reaccionat tard davant d’aquest
fenòmen i ha de limitar el nom·
bre de visitants a la capacitat de
l’entorn, això està entre les seves
atribucions.
Està demostrat que si ens que·
dem de braços creuats serem
atropellats i el barri haurà per·
dut la seva identitat, convertitlo, com a Venècia, en un parc
temàtic, en el que dos terços dels
residents han estat expulsats de
la seva ciutat.
Organitzem la protesta a la que
convidem a totes les entitats so·
cials del Barri, als veïns i veïnes
de Sagrada Família, i a la ciuta·
dania de Barcelona, per exigir
que es prenguin mesures urgent·
ment, perquè ens están ofegant
el Barri. A la tornada de les va·
cances d’estiu, ens trobarem per
articular el moviment.
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Sol·lidaritat amb el veïnat de roger de flor 209
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i
Medi Ambient

E

l capital financer està as·
saltant les ciutats més tu·
rístiques del mon, atrets
per la forta especulació immo·
biliària i les altes rendibilitats.
Si, a més amés, se suma una le·
gislació neoliberal com la LAU,
el coctel mortal està servit, per
als llogaters.
Des de fa un any aproximada·
ment, que això ha començat a
Barcelona i sobretot en els barris
turístics, s’està extenen la nova
pràctica del fons voltors d’adqui·
rir edificis sencers, amb llogaters
inclosos per després fer-los fora,
aprofitant que, a la majoria dels
casos, l’aplicació de la reforma
de la LAU del PP, farà la resta.
Al barri hem viscut situacions
d’aquestes a l’Avinguda de Gau·
dí, al carrer Provença, al Pas·
satge Font i l’última i més sang·
nant, al carrer Roger de Flor
209, entre Provença i Rosselló.
En un edifici de 28 habitatges
i 2 locals comercials, ja ha co·

mençat el mobbing per fer als
veïns fora.
Ens expliquen els veïns d’aquest
immoble que, des de la mort de
l’antiga propietària, al novem·
bre de 2016, els hereus han
posat en martxa la maquinària,
per fer-los fora per multiplicar
la rendibilitat del comprador o
establir uns lloguers inassumi·
bles per a les famílies que actu·
alment hi viuen. Ens expliquen
també que a partir de març de
2017 van comencar els trapijocs
del mobbing, (cambi de panys,
noves alarmes, investigació so·
bre dades personals etc.), que
genera inquietut i neguit en la
comunitat veïnal.
Una comunitat variada respecte
a anys d’inquilins i pel que fa a
situacions personals on trobem
llogaters molt antics i més re·
cents, pensionistes i gent més
jove. Tots però tenen el deno·
minador comú que el seu poder
adquisitiu és de nivell mitjà baix.
La comunitat vol parlar amb
els propietaris per intentar un

acord mutu i evitar situacions
dramàtiques i insostenibles,
amb una idea clara: NO PEN·
SEN MARXAR.
El dret a l’habitatge és quelcom
més important que una mercade·
ria que es compra i es ven, l’habi·
tatge forma part fonamental en la
vida de les persones i això és molt
més important, i hauria d’estar
protegit, que el negoci d’uns es·
peculdors sense escrupuls.
La lliuta perquè NO ELS FACIN
FORA, ha començat. Aquests
veïns necessiten de la nostra
solidaritat, perquè es troben in·
defensos davant de tanta impu·
nitat. És també la nostra lluita,
la del veïns del barri i la Ciutat,
perquè aquesta gent no té atu·
rador i estan treballant les ju·
gades següents. Qui sap si serà
la de casa nostre?
Com a ciutadans que amb molts
esforços estem contruint la ciu·
tat, hem de lluitar per fer fora a
aquesta gent i canviar lleis tan
injustes com la Llei d’Arrenda·
ments Urbans: LAU.
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Aclariments sobre Can Roger
Associació Veïns i Veïnes
Sagrada Família

C

om segurament saben els
nostres lectors, el projec·
te de CAN ROGER, tal
com es va idear i posar en mar·
xa, ha arribat a la seva fi.
Per entendre el perquè, cal re·
cordar que CAN ROGER va
néixer dins del programa PLA
BUITS, que va impulsar el con·
sistori d’en Trias, per donar
utilitat social, amb projectes de
curta durada, a uns solars mu·
nicipals que porten anys en de·
sús, previstos en la majoria dels
casos per enquibir equipaments
que ha de construir la Generali·
tat, com escoles, residències de
Gent Gran, etc.
De tots és sabut que la Genera·
litat no ha fet pràcticament cap
equipament en els 5 últims anys
i la intenció de corregir aques·
ta situació, a dia d’avui, sembla
molt feble.
A CAN ROGER s’havia previst
la construcció d’una Residència
Centre de Dia per a Gent Gran i,
fruit de la lluita veïnal de Myrur·

gia de l’any 2000, l’Ajuntament
va adquirir aquest solar que va
posar a disposició de la Gene·
ralitat a l’any 2008. En aquests
quasi 10 anys, la Generalitat no
ha fet res, malgrat que al barri
no hi ha cap residència pública.
Tot i aquests precedents, l’Asso·
ciació de Veïns i Veïnes Sagra·
da Família va decidir participar
en el concurs del PLA BUITS,
presentant la proposta de CAN

ROGER junt amb d’altres en·
titats del barri, per dos motius
fonamentals:
-	 Per atendre les emergències
socials que la crisi està gene·
rant, amb un projecte comu·
nitari.
-	 Per garantir que no es perdria
de vista la reivindicació de
l’equipament en aquest solar.
Quasi 3 anys després del fun·
cionament exitós, a la prima·
vera de 2017, l’Ajuntament ,
a través del Consorci d’Edu·
cació de Barcelona, decideix
impulsar la creació d’escoles
públiques en alguns d’aquests
solars, per donar resposta a
moltes famílies que volen es·
cola i s’han d’anar a la concer·
tada perquè no hi ha places
disponibles. S’ha de tenir pre·
sent que a la tardor d’enguany
expirava el termini del conve·
ni d’ús de CAN ROGER.
La nostra resposta va ser que
s’havia de trobar un solar al·

ternatiu per a la Residència,
garantir la tasca assistenci·
al als usuaris del menjador
social i donar continuïtat a
l’hort urbà amb la idea d’in·
tegrar-lo en la gestió de la fu·
tura escola.
Els fets posteriors han estat els
següents:
-	 L’Ajuntament decideix sus·
pendre l’atorgament de lli·
cències, durant un màxim de
2 anys, a diferents solars qua·
lificats com a equipaments al
Districte de l’Eixample, on
legalment té la possibilitat
d’expropiar, per avaluar la
possible compra.
-	 Entre aquests solars es troba
l’illa de les aigües, al carrer
Mallorca, entre Lepant i Ma·
rina, on l’Associació planteja
amb rotunditat que es faci
la futura Residència de Gent
Gran.
-	 El districte ha tutelat la reu·
bicació dels usuaris del men·

jador social, a través dels ser·
veis d’assistència social.
-	 El Districte ha propiciat un
acord amb els voluntaris de
l’hort i les entitats usuaris,
perquè puguin continuar fins
que la nova escola es pugui
fer càrrec de la seva gestió.
L’AAVV s’ha ofert a donar
suport institucional.
-	 L’Associació de CAN ROGER
està en procés de dissolució
i rendirà comptes públiques
de totes les operacions finals,
que seran auditades.
Aquests aclariments venen
a compte, perquè pel barri
circulen versions diferents,
sobre el paper de l’Associa·
ció de Veïns en la finalització
del projecte de CAN ROGER,
versions allunyades de la re·
alitat dels fets i que pretenen
desprestigiar l’actuació de
l’Associació en un projecte
on sempre hem actuat en de·
fensa de l’interès general del
barri.

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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Els Compromisos de Henkel avancen
paral·lels a les obres
Associació de veïns i veïnes
Sagrada Família

E

l passat 25 de Maig va fer
un any de la firma dels
compromisos de Henkel,
pels quals els veïns de l’entorn
i l’Associació de Veïns Sagrada
Família van acordar junt amb
la promotora propietària dels
terrenys, projecte MIREF UNO,
S.L.U., les condicions d’un pro·
jecte més sostenible amb l’en·
torn i de responsabilitat social
corporativa amb les necessitats
d’equipaments, en aquesta
zona del Camp d’En Grassot.
En el requadre que acompanya
aquest article es detallen els as·
pectes concrets de l’acord.
Pràcticament en l’equador de les
obres, fem un balanç positiu del
compliment dels compromisos.
-	 La supervisió de les obres per
part de la comissió de segui·
ment i dels arquitectes de
les parts, ha funcionat correc·
tament. La promotora a atès
puntualment les poques inci·
dències que s’han produït du·
rant el procés més crític per
als veïns adjacents: el ender·
roc i la cimentació. A hores
d’ara i fins al començament
de la tardor se aixecarà tota
l’estructura de l’edifici.
-	 El projecte avança segons les
previsions de la llicència mu·
nicipal conjuntament en les

tres vessants que contempla:
l’hotel de 4 estrelles de 180
habitacions les 33 vivendes
plurifamiliars del carrer Còr·
sega i les 5 vivendes unifami·
liars del Passatge Mariner.
-	 En el que fa referència a l’ho·
tel, la promotora ha decidit
fer-se’n càrrec directament
de la seva direcció. Es con·
tractarà personal local i es
respectarà escrupolosament
el conveni d’hostaleria rebut·
jant els serveis externs i de

baix cost i en condicions la·
borals precàries.
-	 Les vivendes plurifamiliars es
comercialitzaran després de
l’estiu de 2017. Cal recordar
que els estatuts de la comu·
nitat prohibiran la utilització
d’aquestes vivendes per a ús
turístic.
-	 Finalment s’està treballant en
la concreció dels límits exac·
tes que tindrà l’equipament
social per al barri, per a tra·

mitar l’expedient oportú de
segregació davant el districte
de Gràcia que, tal com esta·
bleixen els compromisos tin·
drà unes dimensions mínimes
de 200m2 útils.
-	 La proposta dels representants
veïnals, es decanta per un
equipament amb dos usos fo·
namentals: un espai para gent
gran i un espai familiar. Una
representació veïnal de l’en·
torn ha iniciat converses amb
el districte de Gràcia per im·

pulsar la millora i remodelació
del jardí de Caterina Albert, ja
que ens sembla fonamental la
vinculació d’aquesta zona ver·
da amb el nou equipament.
Si hem de ser sincers el com·
portament de la promotora
Proyecto MIREF UNO, S.L.U.
ens ha sorprès positivament per
la seva serietat i predisposició a
cooperar amb les necessitats del
barri.
Barcelona, Juny de 2017
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Veritats i mentides sobre les obres de les Glòries
Àmbit d’Urbanisme Mobilitat i
Medi Ambient

Introducció

L

a rescissió del contrate
a la UTE del túnel de les
Glòries, per incompliment
greu de les condicions pactades
en el contracte, ha generat una
cadena de declaracions i contra
declaracions, avivades per la
negativa dels grups de l’oposi·
ció municipals, excepte la CUP,
de donar suport a la decisió
presa per l’equip de govern de
l’Ajuntament de Barcelona, que
pensem que és bo aclarir-les,
per no generar confusió entre
els ciutadans de la ciutat i entre
els veïns i veïnes de l’entorn de
la Plaça.
Les associacions de veïns que
formen part del compromís per
Glòries, ja vam expressar el nos·
tre parer quan se’ns va comuni·
car la decissió del Consistori, en
el sentit que era una mala no·
tícia, però era la solució menys
dolenta que aceptar el xantatge
de les constructores, que recla·
men un 60% d’increment sobre
els preus que elles mateixes van
ofertar, quan només està justifi·
cat un 20%.

La pràctica de revisar preus i
incomplir calendaris està molt
estesa en la contratació públi·
ca i això explica que la majoria
d’aquests tipus d’obra acabin
amb un cost final molt per so·
bre del contractat i permet a
les constuctores rescabalar-se
d’ofertes temeràries per gua·
nyar el concurs i en alguns ca·
sos, entrar en el joc de les co·
missions il·legals.
L’exemple més proper el tenim
en l’estació de l’AVE de la Sa·
grera, que porta diversos anys
paralitzada, i ha servit al menys
perquè l’Ajuntament no hagi co·
mès el mateix error. La rescissió
del contracte del túnel suposarà
una demora de 10 mesos, men·
tre es fa la nova contractació.

La resta d’actuacions continuen
Determinats sectors dels mit·
jans de comunicació i algun
grup polític estan intentant
crear un estat d’opinió que les
Glòries estan paralitzades i no
van cap endavant i es volen
presentar com a salvadors del
desgavell de l’Ajuntament, fent
bandera d’un suposat front
amb els veïns en defensa del
Compromís de Glòries.

Fent un ràpid repàs de la resta
d’actuacions previstes a les Glò·
ries la situació és la següent:

lament s’està treballant en la
modificació del PGM del sec·
tor Besòs, a la zona de la Fari·
nera.

- PARC: Aprovat el projecte
executiu en 2017 es procedirà
a concursar la direcció d’obres
del projecte i està previst que
al 2018 s’iniciï la 1ª fase del
Parc, la zona dels antics En·
cants.

- ESCOLA BRESSOL CARRER CARTAGENA: S’aca·
ba de licitar la direcció d’obres
i es treballa en el calendari de
poder iniciar l’activitat en el
curs 2018/2019.

- PLANEJAMENT: Està en
tràmit d’aprovació definitiva
la modificació del Pla General
Metropolità de 2007, que es
preveu finalitzar a pricipis de
2018, obrint la porta a tot un
seguit d’actuacions. Paralel·

- HABITATGE SOCIAL: Un
cop resolt el concurs de selec·
ció dels 4 projectes guanya·
dors, s’està treballant en la
redacció dels projectes exe·
cutius, dels 280 habitatges,
entre els carrers Cartagena i

Castillejos, davant dels nous
Encants es preveu iniciar les
obres durant aquest mandat.
El Banc Europeo d’Inver·
sions ha concedit un credit
de 125 milions d’euros per
financiar el 50% de la cons·
trucció dels 2200 habitatges
previstos iniciar a la ciutat al
2017. En una situació similar
es troben els habitatges que
es construiran al carrer Boli·
via.
Aquesta és la realitat i el que de·
sitgem els veïns i veïnes de l’en·
torn és que no ens manipulin i
el compliment dels terminis de
les diferents actuacions.

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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Avant Projecte de Llei d´Ordenació
Sanitària a Catalunya
La pretensió de crear un marc legal que consolidi les pràctiques de negoci privat a l´entorn de un
Sistema Públic de Salut que fa més de vint anys que està colonitzat per moltes i diverses formes
de parasitar les seves estructures.
Vocalia de Sanitat AVV Sagrada
Família

A

mb aquesta llei es perfila
un sistema que no serà
de proveïdors ni de gestió
pública al 100% com hem vingut
reclamant sinó que seguirem
aproximadament com fins ara,
però de forma més legalitzada.
Aquesta ratificació es situa ra·
dicalment en contra d´un canvi
de model que enforteixi la ges·
tió pública i acompanyarà la de·
riva del que s´anomena “Model
Col·laboració
Públic/Privat”,
que de ben segur acabarà fent
més benefici privat que públic.
Anem una mica enrere:
La LOSC de juliol de 1990 va
legalitzar que el finançament
públic pogués ser gestionat i
sotmès al Dret Privat, mes per·
missiu amb la corrupció com es·
tem comprovant cada dia. Des·
prés de nombroses maniobres
legislatives i preàmbuls, com
“per una administració mes
àgil” o “per la sostenibilitat del
sistema públic”, s’arriba a un
punt de ineficiència (per exem·
ple, mes llistes de espera i mes
deute) que es pretén resoldre
amb la mateixa medicina a mes
dosi: mes participació del Dret
Privat. Avui ja tenim consoli·
dada una xarxa de fórmules de
gestió no sotmeses a la contra·
ctació del sector públic com les
entitats instrumentals pròpies,
que a partir d’aquest projecte,
podran subcontractar legal·
ment fins a un 40% de l’import
dels encàrrecs que els faci el Cat
Salut
El Sistema Sanitari seguirà sent
com fins ara un sistema amb
múltiples proveïdors malgrat
que la unificació té avantat·
ges econòmics (ho saben bé les
grans empreses), afavoriria una
integració funcional dels ser·

veis, i reduiria al mateix temps,
una gran part de la burocràcia.
Entenem que no hi ha volun·
tat de construir un sistema de
provisió 100% pública, mentre
sigui reconeguda com base de
la proposta de la Conselleria,
una llei de l’estat espanyol que
és el fonament de la diversitat
de gestió pública i privada en
sanitat (la Llei 15/97). També
la Directiva Europea 2014/24
ratifica la concertació de serveis
encara que els limiti a empreses
socials o entitats sense ànim de
lucre. Malgrat aquestes lleis
no obliguen a la Conselleria a
aplicar-les al peu de la lletra,
com es fa en altres comunitats
i països, signifiquen un pas més
en el canvi legal que permetrà
l´entrada de les empreses pri·
vades, dins el Sistema Públic,
és a dir facilita la deriva mer·
cantilista.
A tot això l’avant projecte torna
a insistir en les entitats de base
associativa sense ànim de lucre
que poden tenir accionistes que
no siguin professionals sani·
taris del mateix centre sempre
que no sobrepassin el 49% del
total d’accionistes. No ens lliga
el concepte accionista amb l’ex·
clusió de l’ànim de lucre
Un altre aspecte són els ser·
veis com la rehabilitació am·
bulatòria, diàlisis ambulatòria,
oxigeno-teràpia i transport sa·
nitari catalogats com serveis
de caràcter complementari a
l’avant-projecte. Complementa·
ris de que?. Formen part de pro·
cessos. Es pot pensar en bons
resultats de cirurgies ortopèdi·
ques, patologies neurològiques,
respiratòries i moltes altres,
sense programes de rehabilita·
ció ?. Que vol dir la legislació
amb aquesta denominació? O
potser la intenció es continu·
ar desmembrant activitats per
mantenir nínxols de negoci sen·

se cap tipus de control?. També
l´avant projecte passa de punte·
tes per la responsabilitat de su·
pervisar aquestes activitats.
El Sistema Sanitari Integral de
Catalunya (SISCAT) reconei·
xerà com entitat instrumental
pròpia les que dediquin com a
mínim el 80% de la seva activi·
tat a la Sanitat Pública però no
deixa clar si en aquest màxim de
20% d’activitat restant els cen·
tres del SISCAT poden oferir
serveis de la cartera de serveis
públics privadament el que po·
dria resultar en una doble porta
d’entrada, una desigualtat con·

traria a l’esperit que inspira la
Llei General de Sanitat. Tampoc
queda clar que els beneficis que
aportin les activitats no dedica·
des a la Sanitat Pública rever·
teixin a ella en el seu conjunt i
no als que fan l’atenció. L’avant
projecte de Llei d’ordenació sa·
nitària de Catalunya es presenta
basat en criteris objectius però
en realitat es la imposició de
una ideologia (“el Mercat es la
solució”) en front d’un altra (“el
Dret a la atenció a la Salut abans
que els drets empresarials”).
També hi ha un altre aspecte
fonamental en tot aquest pro·

cés de consolidació legal i es
prou important: La manca de
transparència i d´espais parti·
cipatius, es a dir un caire poc
democràtic en el seu itinerari.
Es ben cert i un exemple en
aquest sentit, la participació
ciutadana en el debat d’aquest
avant projecte s’ha fet entre
grups interessats en la gestió
però no ha arribat a la ciuta·
dania. La gestió de la Sanitat
Pública ha de contar amb la
participació dels ciutadans i els
professionals des dels serveis
de proximitat i la Llei ha de re·
gular la participació dels matei·
xos en els òrgans de govern.
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D’una Festa Major a Comentar
Mª Lluïsa Longan

E

ls timbals s’han silenciat,
els Gegants no ballen i la
cridòria dels infant seguint
les activitats a ells destinades,
també. Les barraquetes han ple·
gat els tendals i els ulls de tots
deixen d’esguardar el cel per
por a la pluja. Deu increïbles
dies amb una polivalència d’ac·
tes que es va començar a gestar
la tardor del 2016, han dit adéusiau fins l’any vinent. Totes les
Entitats implicades, continua·
ran amb el seu que fer de cada
dia, tot esperant l’abril del 2018
per iniciar de nou la Festa Ma·
jor. I pel que fa a la que firma,
responsable d’alguns dels actes
relacionats amb diversos àmbits
socials i culturals, ara farà una
crònica dels recentment viscuts,
la Festa d’homenatge a la Gent
Gran. Tendra i familiar, tots en
companyia, com si fóssim allò
que en realitat volem ser: Una
gran família, el iaio mes iaio,
la iaia mes iaia, el matrimoni
amb mes anys de vida en comú i
també el veí mes reconegut per
la seva trajectòria social i cultu·
ral vers al barri varen compartir
l’emoció del moment, i de nou,
també i per recaptar fons per
ajudar a la gent mes vulnerable,
de manera agosarada ens vàrem
atrevir a parodiar el que vàrem
anomenar BOOM TURISTIC
La Desfilada Solidaria d’en·
guany, va intentar ser el mirall
del dia a dia veïnal entre turis·
tes i gent del barri....
No va faltar doncs el ciclista
per la vorera, l’agent Inmobilia·

ria de pis turístic a llogar, l’amo
del Restaurant que defensa el
calaix, - dient que ja li va be
que vinguin-, ni els jugadors de
petanca, bitlles catalanes i “re·
migio “ si cal, patint el fotògraf
que per retratar millor la façana
d’en Gaudi els envaeix el terri·
tori. Ni la Sra. del taca taca que
prou feina te per caminar, i la
del carret de la compra, ni l’em·
barassada, lluitant per poder
creuar el carrer envaït. No varen
faltar tampoc els representants
del diferents països assistents a
un “FORUM VEINAL”, lluint la
flor identificativa del seu país ,
ni els aliments mes reconeguts
arreu, (xocolata, formatge, piz·
za,...) els quals varen obsequiar
als assistents
La posta en escena va acabar
amb un ball no programat,
espontani amb la musica de
AMIGOS PARA SIEMPRE, re·
cordant així també el 25e ani·
versari dels Jocs Olímpics a
la nostra ciutat. 24 voluntaris
varen ajudar a dur endavant
aquest acte, sense cap afany de
protagonisme, tan bo era el rol
de capità de vaixell que recollia
turistes, com el mosso de su·
permercat que portava el carret
ple de caixes amb queviures,
tots eren/em uns .... el prota·
gonisme el donava el motiu de
l’acte en si, formant així entre
tots una pinya solidaria força
difícil de superar.
Un any mes l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, va obrir
les seves portes per acollir al
Recinte Modernista un reci·

tal de musica clàssica, mai tan
ben dit, de nota. La platea de
la sala Pau Gil, estava plena de
gom a gom.
També i com ja ve sent un clàs·
sic a l’Auditori del Nou Hospital
es va dur a terme una taula ro·
dona, que enguany va tenir com
a tema LA MORT SOBTADA,
les excel·lents explicacions dels
ponents, professionals contras·
tats, ens varen ajudar a treure
pors i també a conèixer millor
el fons del cor aquest que bate·
ga al ritme que li marquen les
nostres emocions. Gracies tam·
bé al l’excel·lent moderador de
l’acte, rol a interpretar, moltes
vegades força difícil i compro·
mès, no sempre prou reconegut
. Gracies a tots doncs en nom
del barri per la seva proximitat
i la cortesia rebuda.
Un any mes i van 3, la mostra
de records que ens ajuden a fer
historia , també ha resultat un
èxit tant de participants com de
visitants, durant els 10 dies que
l’exposició va romandre oberta.
Tots els participants esmentats
ja diuen que l’any vinent tam·
bé SI...SI...SI.. però ara prego:
descansem una mica oi?
Tot va començar el dia de Sant
Jordi, Missa de Festa Major a
la Cripta de la Parròquia de la
Sagrada Família, a vessar, i la
Coral Canticela oferint la part
musical. Flors, llibres i l’ai·
gua beneïda , tot no es gatza·
ra, però, també la vigília de la
Verga Bruna es va oferir una
Missa recordatori pels difunts

del Barri a la Parròquia: es bo
recordar els que ja han traspas·
sat i donar l’oportunitat a qui
així ho vulgui per poder-ho fer
en comunitat, i entre sardanes,
i sopars de Festa Major acabem
la Festa escoltant Gospel en la
missa de cloenda a la Parrò·
quia de Sant Ignasi, i fins l’any
vinent amb intent de superació
si cap, però sempre amb cordi·
alitat i amb respecte per totes
les ideologies i inclinacions de
qualsevol tipus, donant lli·
bertat i oportunitat a tothom
tant per assistir, o no al ventall

obert d’oportunitats dels diver·
sos actes del programa: a això
li diuen democràcia, i nosaltres
l’apliquen al Barri, perquè es
plural i lliure per escollir allò en
el que mes s’identifiqui, el dret
a escollir, frase vigent, oi? .
La que firma i responsable dels
actes citats en aquest escrit
nomes fa que seguir alló que
va apendre dels seus predecessors, i en questio d’estima plural i oberta varen ser uns grans
pedadogs, unes grans persones
dificils d’oblidar, a imitar.

NOTA D’AGRAÏMENT
Mª Lluïsa Longan

Volem fer extensiu el nostre agraïment als :
- Responsables de comunicació del Recinte Modernista
de l’Hospital de Sant Pau
- Responsables del departament de comunicació del
Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

- I també a la Sra. Herminia Carbó, pianista
- I a l’altruista col·laboració de diferents Paradistes
del Mercat de la Sagrada Família, col·laborant amb el
sorteig efectuat en l’acte de la Desfilada Solidaria
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Col·laboració amb la nova llar de la
parroquia de sant ignasi
M. Ll. L. Àmbit de servei a les persones i cultura

S

embla que era ahir i en arribar Agost la Nova Llar com la
majoria d’entitats es pren vacances, dormen els poetes,
descansen els esmalts i els ganxets, i les llanes, al calaix.
La cuina desa els estris al rebost, tot i que el dolç aroma dels
pastissos resta a l’ambient fins a setembre. Els impulsors ja bar·
rinen /em noves activitats a oferir per la tardor. Nous tallers,
cinema, ... , activitats que de manera variada formin una graella
engrescadora, emparellades a les que ja estan en curs, ah! I i no
oblidant anar conservant la memòria.
Així doncs a les ja en curs s’afegiran altres, puntuals (que en
diuen ara) amb ganes d’oferir informació de tot tipus a tothom,
i obrin la porta encara mes a la cultura, l’esbarjo i l’artesania a
tots aquells que hi vulguin participar. Aquesta Associació men·
tre mereixi la confiança de la Comissió Gestora, continuarà col·
laborant en tot allò que cregui oportú la dita Comissió, oferint
idees, contactes, material divers, i voluntaris amb tots aquells
actes que siguin requerits.
A totes i tots felices vacances i fins a setembre.
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Una sortida cultural a recordar

Mª Lluïsa Longan

N

o puc per menys de fer
aquest comentari, i amb
lletra impresa.

Hem estat a l’Empordà, L’Alt i
el Baix, i no hem visitat ni er·
mites, ni monestirs, ni castells.
No hem guaitat un penya-segat
ni el mar, ni la serralada d’Albe·
ra, ni el cap de Creus ni la serra
de Tudela, si però hem conegut
el mon ignorat de la majoria de
les agencies de viatge: el mon
del camp el que et fangueja els
peus quan el trepitges, camps
amb pedres lliscoses quan ha
plogut. Arbres crescuts a la vora
dels camins, herbes que els ani·
mals bovins han anat menjant
mentre pasturen sota la vigilàn·
cia del pastor. Hem conegut un
municipi, en el que habita una
família que va deixar el brogit
de la gran ciutat per viure la cal·
ma de la natura a Jafre de Ter.

Ell, el pare, ens explica que les cir·
cuntancies el van abocar a aques·
ta la seva actual vida. Ens ensenya
les instal·lacions formatgeres, no
hi ha soroll, nomes la mostra de
la seva saborosa producció a les
prestatgeries . Ah!, però arriba
ell, en Pau, el fill ,l’artífex de tot
plegat, i ens acompanya a visitar
els ramats: Cabres, bocs, ovelles,
cabrits, xais. El seus es blecs ens
donen la benvinguda. Es un mon
diferent, ell, en Pau, ens parla
de tot, i els seus ulls espurnegen
de joia. Les seves paraules fruit
d’un entusiasme que ningú po·
dria comparar, ens diuen quin es
el seu dia a dia –“han nascut dos
cabridets, encara porten el cordo
umbilical...”- ens parla del procés
productiu, dels avenços cons·
tants per oferir mes qualitat, ens
informa de manera generalitza·
da de les localitats que ofereixen
els seus productes , també en la
pròpia Barcelona –“ Hauria de
mirar ,quines botigues son les

de Ter i Sant Mori, al fons el
Pirineu nevat ens ofereix la seva
imatge, duem a l’anima un sen·
timent fruit d’unes vivències
molt difícils de superar: Natura,
empenta, col·laboració humana
amb el proïsme enfront les ad·
versitats. Gracies us siguin do·
nades per existir! Gracies també
a un programa de radio vàrem
saber de la vostra existència, i
també gracies a internet, (ben·
vingudes les noves tecnologies)
ens vam adreçar a vosaltres, us
vàrem conèixer i començar a es·
timar.

Per nosaltres era un dia dife·
rent, diria que mes humà i ne·
cessari: Fugíem de les formes
establertes en benefici dels bons
fets resultants.

arcs en els seus carrers d’edificis
de rajoles i totxanes identifica·
tius de l’entorn, cases tancades,
veïnat a envejar: 160 habitants
ens diu en “Pebi” encantador
Pebi, el nostre guia. Es diu Se·
bastià, però tothom el coneix
pel que ell de ben petit sabia
pronunciar quan volia dir el seu
nom. Ell, però per un malaurat
accident va en cadira de rodes i
parla de la manera limitada que
la seva invalidesa li ho permet.
Exemple de superació. Ell ens va
guiar pel municipi, i ens va fer
riure amb les seves espontànies
respostes a tot el reguitzell de les
preguntes que li fèiem. Ens par·
la de tot i ens encomana alegria
i desig de vida. Els veïns al nos·
tre pas el saluden i ens saluden
..., però el dia de la sortida toca
a vespres que en diríem i empre·
nem viatge de retorn a Barcelona

Però el dia no havia acabat Sant
Mori historia i llegenda castell i

Abans d’agafar l’autopista men·
tre anem deixant enrere Jafre

EXISTEIX, NOMES
TROBAR-LO

de Barcelona, diu, això ho sap el
comercial”- Escoltar-ho per
creure-ho. Estàvem parlant
amb un ramader Bíblic, rediviu ?
podria ser.
Vam anar a fer el dinar del mig·
dia , a l’únic lloc possible del po·
ble de Sant Mori, al Centre So·
cial i l’Empordà va ser present
en l’àpat.
Mes humanitat, mes senzillesa,
mes proximitat impossible; es·
tovalles i tovallons de paper, i el
vi en gerra, no necessitava pas
etiqueta d’autenticitat, el que
ara en diríem D.O.

Mentre faig aquest escrit
el CD reprodueix musica
de Bach i el sentiment em
transporta a un mon en
pau: el mon d’en Pau i d’en
Pebi que es fa difícil creure
que existeixi al segle XXI ...
CAL
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