Dues noves escoles públiques al barri
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editorial

sumari

La inaguració de dues escoles al barri es un simbol del que han
de fer els governants que periodicament escollim: Respondre
amb fets a satisfer les necesitats bàsiques de les comunitats i
construir un país de futur.
Benvingudes siguin les escoles de Roger de Flor i de Consell
de Cent a la vida comunitaria del barri, perqué teniu una funció
social molt important que desenvolupar i podeu comptar amb el
nostre suport i la nostra solidaritat.
Malhauradament d’altres entitats es preocupen poc pel progrès
i la convivència al barri, com ara la Junta del Temple, que nomès
va a la seva i no mesura els impactes negatius de la massificació
turística al barri. Un cop més, hem de cridar als veïns i veïnes a
protestar contra decisió de la Junta, d’incrementar la saturació
turística que pateix el barri i contra la permisivitat de les
administracions, que toleren la impunitat amb la que actúan.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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Dues noves escoles públiques al barri
xxxx

El curs escolar 2017/2018 comença amb
notícies positives per al barri Sagrada
Família i els barris de la Dreta de l’Eixample de Barcelona. La manca històrica de places escolars a l’escola pública,
es veurà substancialment reduïda amb
la creació de dues noves escoles, que el
Consorci d’Ensenyament de Barcelona
està construint a Can Roger (Rosselló-Roger de Flor) i al carrer Consell
de Cent, entre Castillejos i Cartagena.
Aquesta segona escola està previst traslladar-la a Sardenya-Consell de Cent,
quan les obres del projecte de les Glòries
així ho requereixen i l’Ajuntament hagi
pogut adquirir el solar de Sardenya.
Tot i que som reticents a la solució de
barracons, és cert que els models actuals res tenen a veure amb els contenidors d’abans. En qualsevol cas apostem
fermament perquè aquestes escoles siguin en el futur d’obra, com ha succeït a
l’Escola Encants.
Per entendre millor com s’ha produit
aquest canvi important, valorem 3 factors fonamentals:
- L’empenta de la nova generació de
pares i mares que ha tingut ben clara,
des d’un bon principi, l’opció de l’escola pública de qualitat com a millor
instrument per educar als seus fills.
- La sensibilitat i priorització de l’actual
govern del Districte al tema educatiu.
Era vergonyos que amb la forta demanda d’escola pública als barris de la
Dreta de l’Eixample, l’anterior govern
municipal no fes res per solucinar-ho
- La inquietut entre els Mestres per
cercar un model d’escola pública que
doni resposta als reptes del segle XXI,
a partir de les experiències de diferents escoles i instituts arreu de Ca-

talunya i de la voluntat decidida dels
centres per fer xarxa i evitar guetos
per una millor inclusió de la gent nouvinguda.
Un avanç molt significatiu en aquesta
direcció es produeix en la primavera
d’enguany quan es posa en marxa el
projecte Escola Nova 21 ( EN 21), per
iniciativa del Centre Unesco de Catalunya, Fundació Jaume Bofill, Universitat Oberta de Catalunya, Fundació la
Caixa, amb la col•laboració de la Fapac
i els moviments de renovació pedagògica. Compta amb el suport no entusiasta
del Departament d’Ensenyament. Malgrat no financiar, el Departament hauria de col•laborar a eliminar les trabes
estructurals que afecten a l’escola pública: Formació continuada, eliminació de
barracons, no disminuir plantilles, etc.
Al projecte s’han adherit a prop de 450
escoles i instituts de tot Catalunya d’escoles públiques i concertades, 65% i
35% respectivament. Com a primer pas,
es farà una selecció de 200 d’entre les
quals, enguany, es farà un seguiment intensiu en 30. El que es preten és generar
coneixement a mesura que es va avançant i trasladar-lo a d’altres escoles.

Escola Eixample 2

Com a objectiu general es pretén educar
en una vida plena al segle XXI, en tres
vesants fonamentals: La cognitiva, la social i l’ètica. Es tracta també de treballar
les competències per aplicar-les a la vida
real i d’estar oberts al que passa a l’entorn.
Nota- En aquest article, s’havia previst
que els directors de les noves escoles,
presentesin els seus centres. Els aconteixements dels últims dies, amb una forta
repercusió a les escolas, ha imposibilitat
que els textos estiguessin disponibles a
la data de tancament del Butlletí.

Escola Cartagena
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Reinici de les converses entre
l’Ajuntament i veïns sobre el temple
xx

E

l 20 de juliol de 2017, va
tenir lloc la primera reunió entre, l’actual equip
de govern de l’Ajuntament de
Barcelona i els veïns de l’entorn de la Sagrada Família per
parlar de la situació actual futura de les obres del Temple i
les repercusions al seu entorn.
La regidora va manifestar que
la seva prioritat en el mandat
és la de regularitzar el tema de
les llicències, ja que és una anomalia molt gran que les obres
portin més de cent anys sense
els permisos preceptius i fins
ara cap Ajuntament ha volgut
abordar, cosa que els propis
veïns han denunciat.
Entrant en el fons de la qüestió
la regidora exposa que, a finals
del 2016 es van iniciar les converses amb al Temple, amb una
visita dels tècnics municipals
a les obres per tal d’abordar
la regularització de la situació.
Poc després s’acorda crear una
comisió tècnica amb el Temple
per tractar els aspectes d’urbanisme, planejament, Patrimoni
i mobilitat.
L’Ajuntament considera que
tractant-se d’un edifici catalogat, amb el màxim nivell de
protecció, cal definir primer
un Pla Especial Integral sobre
I’illa del Temple, en el qual es
detallin les intervencions a realitzar, s’ha de tenir present que,
a més, que el Temple és una
implantació volumètrica singular, molt diferent a les condicions de l’entorn.
Aquest pla ha de definir la configuració volumètrica final i les
dades més concretes i específiques de la construcció del Temple, com a pas previ i necessari
per a la concesió de la llicència
d’obres.
Al febrer del 2017, el Patronat
del Temple va manifestar els
aspectes fonamentals a resoldre
per poder finalitzar les obres:

• La Capella del carrer Provença, que sobresurt del límit de
la qualificació d’equipament.
• Les columnes del carrer Mallorca, que han de soportar
la façana de la Glòria, amb
un cos sortint 10 metres a
25 metres d’alçada, segons el
projecte de Gaudí.
Al juliol de 2017 el Temple presenta un esquema del Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI)
Ordenat en 3 punts:
• Establir les determinacions i
paràmetres urbanístics.
• Problemàtiques i reptes a resoldre.
• Delimitació de les qualificacions
La regidora manifesta que els
treballs continuen i es treballa
un calendari perquè la llicència
es pugui obtenir a la primavera
de 2018.

Usos i mobilitat
Un altre aspecte molt important a definir en el pla integral,
és determinar els usos i els impactes sobre la mobilitat que
genera el Temple.
Pel que fa als usos, cal definir
amb claredat els usos permesos i el seu abast, partint de la
premisa que l’ús principal és el
culte religiós. Al nostre parer
ha de quedar molt clar el volum
d’activitat dels usos religiosos i
el volum corresponent a l’activitat turística.
Pel que fa a la mobilitat, la llei
estableix que el Temple ha de
presentar un estudi sobre la
mobiltat generada per la seva
activitat ( EMG ) en el qual
s’analitzin amb rigor la manera en que els turistes i visitants
s’apropen i es mouen tan a dins
com a fora de la Basílica:
En metro, autocars turístics,
bus turistic, busos regulars, taxis, bicicletes, a peu, etc.
Aquest anàlisi ha d’anar acom-

panyat de les mesures necessàries que cal prendre, perquè
tot l’entorn pugui tenir una
mobilitat sostenible, adequada
a l’espai i les infraestuctures
disponibles, determinant la capacitat de càrrega, de manera
especial a l’època de temporada alta, quan es produeixen els
pics de massificació més grans.
Aquestes mesures, segons la
llei, les ha de pagar el Temple. S’ha de recordar que les
mesures preses fins ara, per
pacificar l’entorn, han anat a
càrrec de l’erari públic, és a dir,
les hem pagat els ciutadans de
Barcelona amb els impostos.

Procés participatiu i terminis
La proposta de l’Ajuntament
per culminar aquest procés,
preveu la creació d’un grup de
treball conjunt que englobaria a les actuals comissions de
seguiment i del pla d’acció de
Sagrada Família, amb la incorporació d’entitats de ciutat,
com ara, el Col•legi d’arquitectes, la Favb, la Catedra Gaudi o
l’ABTS.
Aquesta comissió es preveu
constituir en el mes de setem-

bre de 2017, amb un calendari
de treball estructurat en 3 eixos:

procés participatiu en el que els
afectats siguin presents.

• Definició de l’àmbit i els usos.
• Mobilitat.
• Espai públic.

L’Ajuntament ha recopilat tota
la documentació de l’anterior
mandat per tenir-la present en
l’anàlisi de les solucions futures.

Els treballs d’aquesta comissió
s’hauran de retornar a la Comissió de Seguiment i al Pla
D’acció de Sagrada Família, per
a la seva validació. Finalment
l’Ajuntament haurà d’aprovar
el Pla Especial Urbanístic Integral. Amb posterioritat s’aproven les llicències d’obres i d’activitats.

Sobre les afectacions al
voltant del Temple
En principi l’Ajuntament és
partidari de tractar aquest
tema, que deriva del PGM de
l’any 1976, de manera separada del PEUI que afecta a l’Illa
del Temple, tot i ser conscient
del neguit que l’actual situació
genera entre els veïns afectats.
Considera que el més urgent és
finalitzar amb l’anomalia que
suposa que el Temple no tingui
llicències i que aquesta qüestió,
que requereix la modificació
del PGM, es pot abordar immediatament després, amb un

Els representants veïnals manifesten que dificilment es podrà obviar aquesta qüestió en
la discusió sobre el PEUI, ja
que, per exemple, la delimitació del perímetre del Temple
i la nova volumetria, pot condicionar clarament el futur de
les afectacions. D’altra banda
manifesten que l’Ajuntament
ha de saber i tenir present que
el Tribunal Suprem va declarar
totalment legals les obres de
l’edifici de Nuñez i Navarro, no
reconeixent com a projecte de
Gaudí, l’escalinata que el Temple pretén construir sobrevolant el carrer Mallorca.
Finalment els veïns manifesten que en les opcions futures
s’inclogui la d’eliminar totes les
afectacions actuals i que la futura modificació del PGM contempli també la recuperació,
com a zona verda, dels interiors de les dues Illes afectades.
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Proposta d’equipaments Illa Mallorca
xxx

L’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família porta molts anys
reivindicant que el solar de l’illa
Mallorca, delimitat pels carrers
de Mallorca, Marina, València i
Lepant, sigui el pal de paller per
construir els equipaments que el
barri necessita.

l’AVE. Es probable que Aigües de
Barcelona vulgui especular amb
aquest solar, reclamant un preu
desorbitat. Ha de saber però, que
els veïns denunciarem i lluitarem
per aconseguir que l’adquisició
del solar es faci amb un preu just i
per a les finalitats previstes a l’actual ordenament urbanístic.

Des de l’any 76 fins ara, els successius governs municipals no
han fet els deures, per adquirir
o expropiar aquest solar, qualificat pel Pla General Metropolità
(PGM) per equipaments i tenir
així la reserva de sòl necessària
per poder construir-los.

L’actual govern municipal ha començat a donar passes per poder
adquirir la finca, amb la decisió
que va prendre a la primavera de
2017, de suspendre llicències durant un màxim de 2 anys, a 10 solars de l’Eixample, que inclou el
solar d’Aigües, per tal d’avaluar la
conveniència de la seva compra o
expropiació.

A l’anterior mandat municipal, el govern Trias va tenir una
bona ocasió per fer-lo però, va
deixar-la córrer, en renunciar a
l’opció de compra que el govern
socialista va pactar amb Aigües
de Barcelona, amb motiu del lloguer del solar com a magatzem
per a la constucció del túne de

L’Associació considera prioritària l’adquisició d’aquest solar
perquè, a més de ser la peça més
important per als equipaments
del barri, s’ha de reubicar la futura Residència-Centre de dia de
Rosselló-Roger de Flor, on actualment s’està construint una escola pública de primària.

Aquesta proposta és la que tenim per encetar el diàleg amb la Gent Gran i amb l’Ajuntament, amb la finalitat de
concretar el destí, a curt termini, d’aquest solar
Partint d’aquesta base, l’àmbit
d’urbanisme de l’Associació ha
elaborat una proposta bàsica
d’usos en aquest solar que contempla:
- La Residència-Centre de dia, ja
descrita.

- Una peça per habitatge dotacional, pels baixos de la qual
s’accediria a l’interior de l’illa.
- Una escola Bressol de 2 línies,
similar a La Fassina, a l’interior de l’illa de Myrurgia.
- Un casal o Espai per a Gent

Gran, actualment ubicats a
la 4ª planta del Centre Cívic,
amb problemes greus d’accessibilitat, espai i saturació
d’usuaris.
- Zona verda pública a l’interior
de l’illa.
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Les associacions de veïns de l’eixample
es coordinen per actuar
Àmbit d’urbanisme, mobilitat i
medi ambient

A

mb l’impuls i l’assessorament de la Federació
d’Associacions de veïns
de Barcelona ( FAVB ), les associacions de l’Eixample están
coordinan els seus esforços i
experiències, per fer front a les
creixents problemàtiques que
s’estan produint al Districte,
en relació a les questions sobre
l’habitatge.
Diferents factors están contribuint a l’increment greu de casos, que deixan en paper mullat
un dret fonamental com es el
dret a l’habitatge.
• La nova llei d’Arrendaments
Urbans ( LAU ) que el govern
del PP va aprobar a l’any
2014, retallant els drets dels
llogaters i reduint la durada
dels contractes a tres anys.
Es per aixó que a l’any 2017
es preveu la renovació de
40.000 contractes de lloguer
a Barcelona.
• La Compra masiva d’edificis sencers de lloguer pels
fons d’inversió especulatius
( Fons Bultó ) que, sense cap
mirament, expulsen als actuals veïns per fer un negoci
rodó, aprofitan las facilitats
que l’atorga la LAU.
• L’especulació amb els habitatges d’us turístic a les comunitats de veïns, devant
d’unes rendibilitats sucoses,
deixant fora del mercat tradicional de lloguer aquestes
vivendes i enmerdan alhora
la convivencia veïnal. D’aixo s’aprofiten basicament
els portals d’internet tipus
Airbnb, Booking i d’altres,
sense pagar impostos I aprofitan-se dels elements comuns de les comunitats de
propietaris.
• La manca de desenvolupament de la Llei Catalana de
l’Habitatge de l’any 2007,
que ha estat adormida 10
anys al calaix de la paperassa. Ens trobem aixi, malgrat
el que diu la llei de la funció
social de l’habitatge, amb un

mercat clarament especulatiu, on sempre paguen els
mes febles.
• La inexistencia d’un parc de
lloguer públic, amb dimensió suficient, per influir en
la fixació dels preus de mercat. Ens trobem així, perqué
les administracions no han
fet els deures, amb un mercat manipulat per l’nterès de
particulars que están ben organitzats.
• La desoganització dels llogaters individuals que, fina
ara, han actuat sense organitzar-se en la defensa dels
seus drets. El neixement recent del sindicat de llogaters
es una bona noticia, amb el
repte de consolidar-se a curt
termini, donada la gravetet
de la situación.
Les associacions de veïns i veïnes de Sant Antoni, Esquerra de l’Eixample, Fort Pienc,
Dreta de l’Eixample i Sagrada
Família, ens estem coordinant
amb l’objectiu de formular una
guía comú d’actució, per orientar als nostres veïns devant les
diferents cuasístiques que incideixen en la questió de l’habitatge:
- Contractes sense clàusules
abusives.
- Desonaments individuals i
col•lectius.
- Ajudes a l’habitatge.
- Finalització de contractes i
renovacions.
- Abusos dels propietaris.
- Venda de la finca a fons d’inversions.
- Accès als habitatges socials..
- Conservacions i reparacions.
- Problemes amb les hipoteques.
- Pagament d’impostos.
- Ajudes a la rehabilitació.
- Accesibilitat.
- Eficiència energètica.
- Pobressa energética.
A partir d’octubre de 2017 hem
creat un sevei d’atenció pel veïnat que en el cas de Sagrada Família funcionarà cada dijous de
18’30 a 19’30, a la seu de l’associació.
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Obres de Henkel: estructura i Equipament
xxx

Les obres de Henkel avancen
al ritme previst: En aquest moment s’esta executant la fase final de l’estructura dels edificis,
restan nomès d’aixecar la cinquena planta de la obra.
Cal recordar que la fase d’enderroc i moviment de terres
la va portar a terme l’empresa
DELTA PUNT i que aquesta
segona fase l’executa l’empresa
ACSA-SORIGUÉ, mantenin els
nivels de seguretat que es van
adoptar des d’un bon principi.
Als acords entre la Promotora
els veïns de maig de 2015, es va
acordar crear una Comissió de
Seguiment de les obres, que es
reuneix trimestralment, amb el
suport de la visita que l’arquitecte de l’associació i l’arquitecte director de l’obra realitzen
cada mes, que dona lloc a la
realització de l’informe corresponent.
Pel que fa als habitatges plurifamiliars, la promotora ha obert
el periode de venda, oferint el finançament de La Caixa i el Banc
de Sabadell. Aquests habitatges,
tipus dúplex es troben en el carrer Còrsega 490.
D’altra banda veïns i promotora han acordat les dimensions
exactes del local d’equipament,
al carrer Sicilia 275, que tindrà
una superficie de 265 m2, la
qual cosa permetrà fer la segregació d’aquest ,espai de la
resta de la planta baixa i iniciar
el tràmit de la llicència amb el
Districte de Gràcia. Els acords
entre promotora i veins preveien una superficie mínima de
200 m2.

El plantejament inicial dels
representants veinals, sobre
l’us d’aquest equpament es
el de crear un espai per a la
Gent Gran i un espai Familiar de carácter públic, per a la
qual cosa s’ha previst una reunió inicial amb el Diatricte de
Gràcia en el mes d’octubre. En
aquest article s’acompanya la
proposta inicial dels representants veïnals.
Amb el Districte i l’Ajuntament
hem de determinar com procedim al traspàs de la Propietat,
a definir els usos definitius del
futur equipament i a la gestió
futura d’aquest nou espai.

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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Manifestació 28 d’octubre.
Stop massificació turística
L’assemblea general del barri del 5 de setembre, va ratificar
la proposta de l’AAVV fer una manifestació de protesta contra la massificació turística que pateix el barri i per exigir a la
Junta del Temple i l’Ajuntament de Barcelona, l’adopció de les
mesures estructurals perqué el turisme sigui compatible amb
l’espai disponible i la convivència veïnal.
A l’assemblea van asistir, a més de veïns i veïnes del barri, associacions de l’entorn ( Fort Pienc, Clot Cam de L’Arpa ) i l’Associació de Barris par un Turísme Sostenible ( ABTS ).
El manifest que es va aprovar, li reproduïm tot seguit:

EL TEMPLE ENS OFEGA
STOP A LA MASSIFICACIÓ TURÍSTICA
La ciutat de Barcelona pateix el fenòmen
de la massificació turística, que continua
creixen, sense cap aturador, impulsat
pels lobbyes turístics i els especuladors
financers. Hem arribat a un punt en el
que el decreixement turístic crida a la
porta de la raó, si el que volem és construir una ciutat amb pesonalitat pròpia,
front als que volen convertir la ciutat en
un parc temàtic.
El cas de Sagrada Família, n’es un bon
exemple del que està succeint :
La visita del Papa Benet XVI, a la tardor
de l’any 2010, va establir la línia vermella
de la capacitat turística dels entorns de
la Sagrada Família, i va obligar a prendre
un seguit de mesures per compatibilitzar la vida quotidiana veïnal amb aquest
volum d’activitat turística, que han estat
pagades per l’erari públic de la ciutat.
De poc ha servit aquest esforç del veïnat i
l’Ajuntament, perquè entre els anys 2015
i 2016 la JUNTA DEL TEMPLE ha incrementat en un 40% l’oferta d’entrades
a la Basílica, passant de 3’2 milions de
l’any 2014, als 4’6 milions a l’any 2016.
Això implica un volum total de persones,
a l’espai públic de l’entorn del Temple, de
més de 16 milions de persones l’any. Hi
ha dies, en temporada alta, que la xifra
de visitants supera als 51.000 habitans
de tot el barri.
Aquesta és una situació que desborda
totalment al barri, i es manifesta de forma directa en una mobilitat insostenible,
amb línias de Metro totalment saturades
en temporada alta, a prop de 55.000 autocars que traslladen gairebé 3 milions
de persones que colapsen les voreres dels

carrers colindants i un nombre similar,
transportats pels Busos Turístics.
L’impacte brutal, es trasllada també al
dret a l’habitatge: Amb la proliferació
d’habitatges d’ús turístic, molts d’ells
il•legals i l’especulació dels fons d’inversió que compren edificis sencers, expulsen als veïns al carrer i tallant de socarrel
l’emancipació dels joves, pel preu desorbitat dels lloguers. Per si fos poc, la Junta
del Temple preten expulsar amb diners
públics als veïns dels edificis que “fan
nosa” entre els carrers Mallorca i Aragó,
en virtut d’un Pla General Metropolità
obsolet i amb el propòsit evident de portar més turistes.
Una situació similar la vivim en el comerç del barri, amb el tancament de 700
establiments, on les botigues de proximitat s’estan substituint per bars i terrasses, botigues de souvenirs per rentar
diners negres i grans cadenes d’alimentació que també oloren el negoci turístic.
La contaminació ambiental, atmosfera i
soroll, invaeixen amb intensitat la vida
quotidiana, com a factors d’empobriment de la salut i la convivència dels habitants de Barri.
De tot això, la Junta del Temple no vol
saber res i continua la seva cursa per
vendre’ns la fal•làcia de l’any 2026, com
a coartada per fer un 60% més de volum
d’obra, sense que l’Ajuntament i el Districte els hagi aturat, tot i no tenir les llicències preceptives.
En un país laic, és inversemblant que
una fundació eclesiàstica, amb l’arquebisbe al cap, que no paga impostos faci
un gran negoci, envoltat per la gran burgesia catalana, a costa del barri i la ciutat,
incomplint greument la legalitat.

No s’enten la impunitat amb la que actua
la Junta, des de fa molts anys, sense la
complicitat de les admimistracions publiques:
- Estan fent unes obres il•legals, sense
llicència d’obres.
- Estan desenvolupant una activitat
il•legal, sense llicècia d’activitats.
- Estan gaudint d’unes exempcions fiscals contraries a la legislació europea.
Hem arribat al límit de la tolerància al
barri. La culpa no la tenen els turístes, la
tenen els que fan el gran negoci destruint el barri, i això no ho podem permetre.
Cal plantejar com a element fonamental
un escenari de decreixement, com a pal
de palier de les mesures que s’han d’implantar a curt, mig i llarg termini
La gran majoria del barri viu amb molta
preocupació als extrems que s’està portant la massificació turística i hem decidit crear una plataforma veïnal per tal
d’exigir solucions estructurals al Temple
i a les administracions públques, basades
en el programa següent:
• Compliment de la legalitat urbanística
i fiscal per part de la Junta del Temple.
• Regulació del volum de turistes, en
funció de l’espai compartit i de les in-

•
•
•

•

•
•
•

•

fraestructures disponibles. Pla de mobilitat dels entorns.
Millores en la gestió de fluxes dels
grups i de l’espai compartit.
Salaris i condicions de treball dignes a
tot el sector, Temple inclòs.
Defensa del dret a l’habitatge, en la
modificació del PGM dels entorns del
Temple.
Sustitució de la LAU i creació d’un parc
públic d’habitatges de lloguer assequibles.
Fora pisos turístics de les comunitats
veïnals.
Tramvia per la Diagonal per millorar la
mobilitat i la qualitat de l’aire.
Pla d’usos dels entorns massificats i
pla d’impuls del comerç de proximitat
a tot el barri.
Construcció dels equipaments que el
barri necessita, com ara, la Residència
de Gent Gran-Centre de dia, escoles
bressol o espais per a Gent Jove.

El futur del barri està en joc i tots els
veïns, veïnes i estitats hem aixecar la
nostra veu, perquè VOLEM UN BARRI PER VIURE-HI i NO ESNS FARAN
FORA.
Barcelona octubre de 2017
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SANITAT I CORRUPCIÓ

Possibles conseqüències per la salut i la
sostenibilitat del servei públic d’Atenció a la Salut
derivades del negoci i corrupció a la sanitat
XX

L

a corrupció com abús de poder per a treure un benefici
és un fet que preocupa a la
nostra societat i ocupa temps de
debats per a posar mesures per
evitar-la. Catalunya es diu que
només podria ser superada per
Andalusia i Valencia a l’estat espanyol en nombre de procediments judicials oberts per corrupció. A partir de noticies que
ha publicat la premsa senyalem
alguns fets representatius de la
corrupció i possibles conseqüències en l’àmbit de la Sanitat Pública al nostre entorn.
Gairebé es pot afirmar que l’escàndol de més amplitud en sanitat a Catalunya és el desenvolupat a l’ajuntament de REUS
per el grup d’empreses INNOVA del que depenien més de
18 empreses. INNOVA era un
holding d’empreses que gestionava aproximadament el 75%
del pressupost municipal i estava dirigit per Josep Prat. SALUT
era un dels grups d’empreses
que comprenia serveis funeraris
i d’esport (veure la figura). Les
empreses s’agrupaven en tres
grups i des de la seva creació es
van estendre a altres municipis
per exemple SAGESSA dintre del
grup SALUT controlava i controla hospitals, ambulatoris i llars
d’infants a tota la província de
Tarragona
L’acumulació de càrrecs per part
del director de INNOVA Josep
Prat, va començar a fer-se visible al ser nomenat president del
Institut Català de la Salut (ICS)
al gener 2011 pel Conseller Boi
Ruiz, sense que renunciés a la
seva responsabilitat sobre l’em-

presa de Reus. Aquesta “compatibilitat” es va fer escandalosa al
ser descoberta per A. Quintà al
Diari de Girona la vinculació de
Prat amb la direcció de un dels
grups més importants d’empreses privades de sanitat de tot l’estat (USP, grup hospitalari Quirón) el mes d’octubre. Es a dir
aquest càrrec públic amb una de
les màximes responsabilitats al
ser director del ICS, compatibilitzava aquesta feina amb la participació en empreses privades
dins de l’àmbit sanitari incloent
sous mensuals d’alguna d’elles
(1) i amb els més alts càrrecs de
gestió a la entitat INNOVA.
Al guanyar un representant de la
CUP, David Vidal, un càrrec de
regidor a Reus al mes de maig
de 2011, ja va reclamar abans de
l’estiu del mateix any una auditoria de totes les empreses de INNOVA i la publicació dels sous de
tots els treballadors i alts càrrecs,
sense èxit. També va comprovar
la poca operativitat del Consell
d’Administració del Hospital
de Sant Joan de Reus on a més
cridava l’atenció el cost de uns
9.000€ en dietes (580 per Josep
Prat) per una reunió a la que assistiren unes 15 persones entre
elles alcaldes i presidents dels
Consells Comarcals de la zona.
Poc temps desprès David Vidal
recolzat per l’informe jurídic de
la Secretaria de l’ajuntament
que reconeixia el seu dret a accedir a tota la informació de INNOVA com a regidor, anuncià a
la reunió del Consell d’Administració d’INNOVA una denuncia
per via judicial de l’obstrucció al
compliment del seu deure per la
negació a l’accés a la informació
demanada.

Poques
setmanes
desprès
l’ajuntament de Reus anunciava
la dimissió de Josep Prat de la
direcció de INNOVA. Poc més
endavant la premsa va recollir
la seva dimissió com a director
del ICS i ell mateix va dirigir
una carta al personal del ICS
manifestant que dimitia sense
haver comés res ni il•legal ni infreqüent.
El Juny de 2013 l’ajuntament de
Reus va anunciar la dissolució
del holding INNOVA
El passat mes de Maig (1) el fiscal
demanà per a Josep Prat investigat com a director de INNOVA,
10 anys de presó pels delictes de
prevaricació, falsedat documental, malversació i tràfic d’influències. També demanà presó per
altres persones, entre elles l’ex
alcalde de Reus
El passat Juliol s’ha sabut que el
Tribunal de Comptes ha condemnat Josep Prat a pagar 900.000
€ per haver encarregat treballs

ficticis (2). Les declaracions de
Prat han obligat a Marina Geli a
desmentir que des de la Conselleria, ella forcés la contractació
d’alts càrrecs per INNOVA.
La investigació a l’empresa INNOVA ha precisat l’obertura de
més de 14 causes al jutjat i comprèn a més, actuacions que han
generat una alarma sanitària. En
efecte el jutjat d’instrucció investiga presumptes delictes derivats
de la compra i col•locació de pròtesis suposadament defectuoses
a l’empresa Traiber de Reus, que
va suposar mantenir en règim
de vigilància a 8000 pacients als
que s´havía implantat aquestes
pròtesi. També s´investiga el suposat pagament de comissions a
polítics (3) o de pagaments fins
5.000 € i viatges a metges (4).
Per els regidors de la CUP “el
model INOVA” segueix viu, no
ha passat a la història i afegeixen que es veuen obligats a no
firmar els comptes milionaris
de les empreses municipals per-

què reben la documentació amb
molt poca antelació i no la poden analitzar. Sembla molt important i especialment després
de l’escàndol d’aquest cas però
també com a norma general,
que s’observi i es demostri el
màxim de transparència en les
empreses públiques.
(1)
http://reusdigital.cat/
noticies/reus/prat-va-cobrardun-proveidor-mentre-era-president-de-lics
(2)
https://elpais.com/
ccaa/2017/05/18/catalunya/1495127599_762410.html
(3)
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2017/07/
el-tribunal-de-comptes-condemna-josep-prat-pel-cas-innova-45930.php
(4)
http://www.elperiodico.
com/es/politica/20170321/juezinnova-investiga-traiber-protesis-financio-ciu-5915020
(5) https://www.redaccionmedica.com/opinion/los-detallesms-vergonzosos-del-escndalotraiber-2104
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VIURE L’ENTORN

Repartiment de berenars
Col•laboració amb la nova llar
De la parroquia de sant ignasi
Mª Lluïsa Longan

El passat mes d’agost, voluntaris de la Parròquia de Sant Ignasi i l’Associació de Veïns/es,
i per iniciativa d’aquesta última
que ja havia viscut l’experiència, es va dur a terme als locals
parroquials, tres cop a la setmana, el fet de repartir berenars a
nens/es familiars de persones
receptores d’ajuda solidaria de
ambdues entitats. Per alguns
voluntaris con s’ha dit abans,
aquesta va ser una activitat
nova, força positiva per compartir i conviure sentiments.
En un principi, la primera setmana , els novells no creien
massa en la activitat: no havien vingut prou nens/s, deien,
els mes experts els comentàvem que prendre-s’ho com una
mena de ranquink d’assistència no feia el cas. Els que ja
estàvem de tornada els vàrem
informar de situacions socials
d’anteriors estius que els convenceren i així doncs l’activitat
va tirar endavant.
Mossèn Xavier Morató, passava
pel•lícules, els voluntaris preparàvem i repartíem entrepans,
i en David, gran col•laborador,
els distreia jugant a les dames,
al domino, dibuixant i si calia
imitant al Circ de Soleil

No hi va faltar res, per sobre de
tot el que si hi va haver va ser
una bona entesa entre tots, tots
aquells que sense anar de vacances, llevat algun dia altern,
dues hores tres tardes a la setmana van/rem col•laborar amb
una fet social a continuar. Per
tots aquell/es que hi han i a tot
arreu, i que imitant els polítics
fan estadístiques de tot, fins i tot
amb els éssers humans mereixedors de respecte, per la seva precària situació social, diré, que es
van repartir 126 berenars, i que
dia per altre, va representar una
assistència de 9 criatures cada
tarda, que ja està prou be, hem
de aclarir que les dues primeres tardes varen coincidir amb
la situació de 4 criatures (Dues
per família) que producte de
parelles des estructurades, no
estarien al barri fins la setmana
següent, per que pel fet de les
custodies compartides, vivien de
manera temporal amb el pare.
No caldria explicar tot això,
però com he dit abans, vagi
pels amants dels rankins i les
estadístiques, i falsa modèstia
apart, diré en nom de tots/es els
col•laboradors que el projecte ja
fet realitat ha passat amb bona
nota, dir també, doncs que en
front d’un projecte nou contra
la por al fracàs i el dubte, i ha la
constància i en cal molta per fu-

gir de la desesperança!. Tots els
projectes necessiten un temps
per consolidar-se, el nostre era
un més, incipient, que iniciava
una nova singladura, que ha arribat a bon port.
Vull donar les gracies doncs, a
Mossèn Xavier Moretó per la
seva col•laboració presencial,
tarda rere tarda i fent de càmera
cinematogràfic, i obrin les portes del local Parroquial, també
volem donar les gracies a: l’Ana,
David, Eva, Nuria, Pilar, Ramo-

na, Rosa i Xesca, “per Ajudar a
ajudar”, donant el seu temps i
compartint la joia d’uns infants,
una joia esbojarrada a estones,
però que temps era temps nosaltres també havíem protagonitzat, i això ens van fer sentir
més joves. Ara, un dia , tots els
“il•luminats” que vàrem creure
en el projecte, ens reunirem per
fer una valoració, no de la quantitat si de la qualitat dels servei
social efectuat, i de l’efectivitat
si cal, a millorar, la de l’afectivitat esta fora de cap dubte. Ho

farem davant una taula rodona,
(la mateixa que ens va servir per
fer el entrepans), i com feien els
cavallers del Rei Artur, ningú no
serà protagonista, ni es creurà
en possessió de la veritat, tot/
es units per la mateixa empenta i el mateix propòsit que no es
un altre que el de la solidaritat,
i donar bri de vida encara que
sigui de manera puntual als que
tant ho necessiten, i si cal i es
creu oportú com va dir aquell
general famós Nord Americà
TORNAREM.

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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Allò que mai hagués volgut viure
Dia 17- hora 17- any 17 - mes 8è
Mª Lluïsa Longan

Fa calor, molta calor, la gent passeja, els nens lluint samarretes
del seu equip de futbol preferit,
altres, els mes petits en el seu
cotxet. Els vetlladors estan plens,
les floristes venen flors i els quiosc postals als turistes. El paviment del carrer imita les ones del
mar: son les Rambles, la historia
multicultural de la Ciutat, la gran
avinguda que porta de la Pl. de
Catalunya fins el monument a
Colom, i al Port. Desviant-se per
qualsevol del carrers dels voltants, els vianants descobreixen
l’encant fet historia de temps
era temps, on treballadors recuperats de la indigència, vinguts
d’arreu van ajudar a construir la
Catedral del Mar, on un dia de
maig, i de bell antuvi es recorda
Sant Ponç amb paradetes oferint
melmelades, herbes remeieres,
i fruites confitades...., carrers on
unes Drassanes recorden la batalla de Lepant aquella que duia
a l’estendard del Vaixell el Crist
ennegrit pel fum dels canons i
que ara es conserva a la Catedral
de l’Urb... i mes i mes històries.
Feina pels guies!, Ciutat la nostra
que explica la seva historia a tothom que la vulgui escoltar i acull
sense reserva ni condicions a tots
aquells que vulguin raure en ella.
Un grup de voluntaris de dues
entitats, una civil i una altra religiosa col•laboren per repartir
berenars, una tarda mes, a nens/
es de diferents races i creences,
receptors duran tot l’any d’ajuda
solidaria. Mentre berenen miren
una pel•lícula de dibuixos animats, tots, tant els mes petits com
els voluntaris viuen ignorants de
la desgracia ocorreguda a les boniques Rambles de la Ciutat.
Els telèfons del voluntaris, de
sobte no deixen d’enviar missatges, l’ordinador del despatx,
ens envia imatges esgarrifoses
... a la sala del costat segueix la
pel•lícula i la mainada ignorant
de tot, berena.
La informació encara es confusa: Ferits, morts, una camioneta
baixant pel passeig central de

les Rambles i sense control... per
que?, qui la condueix?... va passant l’estona, a Cambrils també?,
Que passa ?, un voluntari comença a fer trucades, te precisament
pels voltants de Tarragona uns
seus parents, estiuejant.... no
contesten. Un altre es desespera,
un parent, jove, Mosso d’Esquadra també esta il•localitzable.
Han passat ja deu dies, avui 27
del mes 8e., goso escriure aquest
relat, perquè cal recordar la grandesa d’aquesta ciutat, de les seves
institucions, dels seus serveis de
seguretat, dels Cossos de Policia,
d’arreu del País , dels donants de
sang dels Taxistes..., recordar,
l’exemple donat també pels habitants de Cambrils, i els responsables del seu municipi, cal recordar els minuts de silenci arreu,
des de ciutadans anònims fins
en tots els camps d’esport, també el recolzament del presidents
de diferents països i de la premsa internacional, tots eren tots, i
que dir també de les celebracions
Religioses, en qualsevol culte, en
memòria dels difunts. I que no
dir de les 500.000 persones que
varen omplir el passeig de Gracia
per cridar NO TENIM POR, i
molts altres també en diferents
localitats, d’arreu del país. I que
no dir de la catifa de flors, escrits,
espelmes, peluixos... que durant

10 dies varen cobrir el mosaic
d’en Miro a les Rambles, com a
homenatge a les víctimes i els que
encara estaven ingressats en els
Hospitals de la Ciutat.
Torno a preguntar-me? Que volien fer a Barcelona i a Cambrils?.
Perquè aquesta malvestat?, i Ripoll? , bressol de la historia de
la nostra Catalunya, es mereix
aquesta localitat passar també
a la posteritat per ser el lloc on
vivien els “escollits” per Al.la, per
dur a terme aquests actes terroristes?, nomes els fonamentalistes actuen així, enverinant la
ment dels mes febles, oblidant
que Islam paradoxalment significa PAU. Mai oblidaré aquella
mare demanant-li al fill a Ripoll
que s’entregués abans que veure’l mort. Ni oblidaré l’abraçada d’aquells pares que acabaven
d’enterrar un fillet de 3 anys,
també víctima innocent a les
Rambles de Barcelona, abraçada
feta a l’Imam de Rubí, que cap
culpa en tenia perquè a res havia
incitat. I que no dir de la bonica
Alcanar escollida dipòsit d’armament i explosius. El destí va fer
que per mor d’una deflagració
motivada per la seves pròpies armes, quedessin soterrats els principals instigadors de la barbàrie
evitant-se així ves a saber quins
actes terroristes mes.

No puc seguir, encara tinc el cor
adolorit i la ment enfosquida,
si diré però que cap Deu incita
a l’odi, es digui com es digui, es
l’home, el que aprofitant-se del
seu nom, comet atrocitats. No
guardem rancúnia, però no oblidem tampoc el dolor que ens han
causat i per damunt de tot NO
TINGUEM POR
Tot ja esta fet?, tot encara està per
fer, però... NO TINGUEM POR
-----------------------------------

Mentre repasso aquest escrit al portàtil, asseguda
a un banc al carrer, diumenge, unes veus que surten d’una església propera,
interpreten el cant final
de l’acte litúrgic que s’acaba de celebrar, el cant diu:
”Marxem en pau pels carrers i les places no tinguem
por, marxem en pau”.... NO
TINGUEM POR
27 d’agost de 2017
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crÒnica

Nota dirigida als responsables en cap de caixes
d’estalvis i bancs
M.Ll.L. Àmbit de servei a les
persones

E

stimats Srs.: “Va por ustedes”, que deien els toreros
abans de sacrificar el brau,
i disculpin el símil, però cal tenir els ”arrestos” d’un torero per
dur a terme la majoria de coses
mes que quotidianes que comporten la relació entre Gent d’a
peu, i molta edat, i les noves tecnologies, les quals ben aplicades
son indiscutibles: Obligades?
Per que tot aquest preàmbul?,
doncs engeguen els arguments,
que podrien ser molts, però que
centraré nomes en un: L’ús
dels caixers automàtics i la
ubicació dels mateixos.
Si això ha comportat la
recol•locació dels empleats, en
tasques mes internes o comercials, be està, si això ha sigut per
prejubilacions anticipades i/o

contractes a precari, s’ho haurien de fer mirar. No sóc jo la
persona indicada per crear diatribes sense cap coneixement
legal, si però sóc la persona portaveu de moltes mes que pateixen la irrupció de la tècnica en
detriment del tracte personal:
del tu a tu que en diem. Pagar
rebuts, fer transferències, cobraments de nòmines i pensions, arbitris... tot es fa davant
d’una maquina, també en diríem amb un mòbil d’última generació, i a les hores arriba allò:
La persona gran, mes gran, no
sap con fer-s’ho. Un empleat de
la sucursal l’ajuda amb cara de
condescendència, i fins la propera. Res a dir per l’empleat. El
problema no es ell, el problema
rau en que les mes de les vegades els caixers estan al carrer,
amb el perill que això comporta. S’hauria d’obligar a que totes

les entitats Bancaries tinguessin
caixers a l’interior del vestíbul, i
no se’m digui ara que hi ha gent
reticent a entrar, si hi ha algun
sense sostre dormint-hi , aquest
ja seria un problema social que
ens hauria d’avergonyir, el problema, raó d’aquest escrit es
l’altre abans citat. Caixers al
carrer, i va per tu el risc, comprenen ara allò dels “arrestos
del torero”?, i que no direm de
localitats petites on abans hi
havia una sucursal Bancaria i
ara ja no? els llogarencs, han
de desplaçar-se a la població
mes propera, densa en comerços i habitants, per fer les seves
gestions,(les que abans tenien
a tocar de casa) allà segur que
trobaran sucursal i caixers, per
que allà aquestes instal•lacions
son rentables. Els mes grans,
els usuaris de basto i taca taca
i que son molts, s’han de valdre

del bon veí amb cotxe ... i anar
fent. Ara pregunto: els caixers
automàtics cotitzen a la Seguretat social,? mirin no es per res
Srs. Banquers i perdonin la sorganeria però el futur de les pensions preocupa. Val a dir però,
preguntes a part, que be que

saben, des de qualsevol oficina
del país, i nomes petjant una tecla, descomptar puntualment el
cobrament de les comissions de
manteniment, i altres “minúcies”, es clar però, que aquest es
un tema que donaria per un altre escrit . Tot arribarà!.

Fòrum veïnal barcelonès de dones maig 2017 centre
cultural teresa pàmies
Vocalia de dones

L

es dones volem seguir fent
ciutat
Des del treball de les
Vocalies de Dones de les Associacions de Veïns dels anys 70
que tan importants han sigut
en aspectes com la salut, les escoles, els transports públics per
exemple, fins a l’actualitat, hi ha
hagut canvis. Nosaltres i el context hem canviat però l’esperit
que ens inspira a les dones que
hem participat al fòrum veïnal
és continuació d’aquell impuls i
energia per construir la comunitat i la societat que nosaltres desitjem. Ho volem posar en valor,
no ho volem oblidar, com lluitavem i que vam aconseguir perquè aquesta memòria històrica
del moviment veïnal i ciutadà és
un patrimoni i punt de partida
Volem participar a l’economia entesa com cura de la vida,
a l’atenció a la salut com joia de
viure una vida plena en llibertat

i a la reflexió crítica sobre com
tenim l’habitatge, els serveis públics i el medi ambient i com ens
afecta el seu deteriorament.
Tenim més mitjans que als
anys 70 i no ens volem rendir a
l’augment de les desigualtats, a
la pobresa i la solitud, a la violència creixent, l’afebliment dels
serveis públics, la bretxa digital
i el sostre de vidre a la feina o a
casa. No ens volem culpabilitzar a
nosaltres mateixes de la situació.
Al contrari volem que augmentin
els recursos per l’educació i presa
de consciència, promoure xarxes
per actuar des de la perspectiva
de gènere en la comunitat amb
les eines que ens donen sobre tot
les associacions de veïns i veïnes i
aprofitar eines noves.
En aquest sentit el mateix fòrum ha sorgit de la col•laboració
de activistes d’associacions veïnals amb dones que treballen
des de la creativitat artística com
la coral de la Flor de Maig o L’Artèria, professionals del urbanis-

me i l’arquitectura i dones que
aportem sabers des dels diversos
països d’origen
Necessitem reconèixer els nostres valors, i expressar el nostres
propis desitjos sense deixar de
reforçar la nostra autoestima a
la base de tot el que fem.
Reclamem una redistribució
de la riquesa i un augment de
recursos per incidir sobre els
determinants socials i mediam-

bientals, educació i participació
comunitària, promoure xarxes
de presa de consciència i d’actuació des de la perspectiva de
gènere, reflexionar sobre el model de voluntariat i ajuda mútua
i actuar sobre les condicions de
l’habitatge, els mitjans de transport, l’atenció sanitària i la qualitat de la vida a la nostra ciutat.
Volem arribar a viure a una
ciutat feminista. que tingui en

compte les necessitats de les
dones en quant a habitatge, desplaçaments, treball remunerat i
treball no pagat o de cura. Una
ciutat amb uns serveis públics
d’atenció a la salut, a la cura de
la vida i al lleure de les dones.
Una ciutadania que tingui clars
tots els tipus de masclismes ja siguin macro o micro-masclismes
per exigir els mitjans per eliminar-los.
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