Balanç de 17 anys d´equipaments
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editorial

sumari

La mobilitat als entorns del Temple és un tema candent, arran de les mesures
anunciades per l’Ajuntament per implementar a les festes del Nadal.
Pensem que aquestes mesures són encertades en el fons però, un cop més, no
han funcionat les formes: No s’ha dialogat suficientment amb les entitats del barri,
ni amb els col•lectius veïnals més implicats.
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Pel que fa a les prioritats creiem que el tall del trànsit al carrer Marina i Provença
han d’anar pel davant de Sardenya, que requereix d’un anàlisi més profund sobre
les implicacions en la resta de la xarxa viaria.

En portada:
- 17 anys d’equipaments i zones verdesi /7

L’habilitació per a vianants ha de tenir, a més, un objectiu molt clar: La millora
de la mobilitat dels veïns de l’entorn i del barri i la contenció de la massificació
turística.

Sanitat:
- Sant Pau i Dos de Maig millores necessàries que no canvien defectes
d’estructura de l’atenció sanitària /7

Si aquestes mesures es fan per portar més turístes, a un zona totalment
saturada, serà un fracàs i no servirà, ans al contrari, per millorar la convivència.
S’ha de contenir al Temple, perquè no es torni a repetir el que va fer als anys
2015 i 2016, aprofitant-se de l’ampliació de l’espai disponible a les voreres de
Marina i Sardenya, per incrementat un 40% el nombre de visitants a la Basílica.
Intolerable.

Mobilitat
- Mobiliat als entorns del temple /10
Crónica
- Crónica del 20e. Cetrtamen Literari en llengua catalana /12
Opinió
- Politica de campanar i politicastrisme /12
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Escola eixample 2
- Escola /14

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

S’inicia el procès de selecció de l’hotel
Àmbit d’urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

E

l projecte de construcció
del Complex Miref 1, a
l’antiga fàbrica Henkel,
continua el seu camí d’acord
amb les previsions. Des de la
Comissió de Seguiment, ens informen que la Promotora ha decidit que el nom de l’Hotel serà
HOTEL BARCELONA 1882.
La gestora de l’hotel, és una
empresa amb una filosofia i organització, basades en la Responsabilitat Social Corporativa
( RSC ), que donarà prioritat
als recursos de proximitat en
tots els àmbits, tant a nivell de
compres com de selecció de personal.
A parti d’aquest Nadal i fins l’1
d’abril de 2018, s’obre el procés
de selecció de personal per a la
gent del barri i de l’entorn, preferentment per a les persones
que treballin o hagin treballat al
sector de l’hosteleria.
Els àmbits de selecció seran els
següents:
- Equip de recepció.
- Equip de pisos.
- Equip de manteniment.
- Equip de cuina.
- Equip de restaurant.
Per conèixer els requisits que es
demanen per als diferents perfils, els trobareu al web…………
La majoria de les ofertes són a
jornada sencera, però, també

es preveuen contactes de mitja
jornada i de caps de setmana,
en aquests casos caldrà fer-ho
constar al CV.

La incorporació a l’empresa es
preveu per a l’agost de 2018 i
l’apertura de l’hotel per a l’octubre de 2018.

Els CV s’han d’adreçar a rrhh@
izaka.com .

Reunió al Districte
de Gràcia

Les entrevistes es convocaran,
per a les persones que compleixin els perfils, a partir d’abril de
2818. En tot moment les dades
seran confidencials i estan protegides per la llei 15/1999, sobre
protecció de dades de caràcter
personal.

El passat 5 de desembre va tenir lloc, a la seu del Districte de
Gràcia, una reunió entre representants del Districte i de les
associacions de veïns i veïnes i
d’altres entitats de l’entorn del
Camp d’en Grassot, per avaluar els possibles usos del futur

equipament
que es farà al
Complex de Henkel.
El Districte vol copsar les opinions veïnals per deteminar els
usos més adients a les necessitats
d’aquest indret, situat al Passatge
Mariner, entre Sicilia i Nàpols.
Les estitats van anar exposant
els dèficits existents i comentant la proposta inicial, de destinar l’equipament com a espai
per a gent gran i espai Familiar.
La realitat que es va anar dibuixant és que les necessitats a

cobrir són més grans que l’espai disponible, de 265 m2 i que
cal tenir una visió del conjunt
d’equipaments del Districte per
anar donant resposta a les diferents necessitats comunitàries.
Per algunes, cal tenir present
que depenen de la Generalitat i
que la seva activació depèn del
seu vistiplau inicial.
Un cop els responsables del districte determinin els usos concrets, es preveu que l’equipament pugui estar disponible per
a la tardor del 2018.
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Marxa en defensa de la unió del tramvia
Àmbit d’urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

E

l nostre barri, com d’altres
de l’Eixample, està ple d’arteries de circulació de les que
anomenen de xarxa bàsica (de circulació principal). Això deriva en
carrers plens de cotxes i motos que
alhora omplen els carrers del barri de fum i soroll. Anar al mercat,
a la biblioteca, al centre cívic o a
qualsevol de les escoles del barri,
passa en tots els casos per respirar
aire contaminat que retalla les nostres vides. La contaminació causa,
només a Barcelona, 3.500 morts
prematures i a més, pel fet de viure
en un barri amb alts nivells de contaminació, fa que visquem un any
menys que d’altres veïns i veïnes de
Barcelona exposats a menys contaminació.
Els contaminants més perjudicials
als que estem exposats són els NOx
i les partícules (PM10 i PM2,5).
Aquests elements són causats
principalment pels cotxes. És un
problema greu de salut i la solució
passa per reduir el número de vehicles que es mouen pels carrers de
la ciutat. Desplaçar-se és un dret
que cal garantir però també és una
responsabilitat de tots fer-ho de
manera eficient: en transport públic, a peu i en bici. És també res-

ponsabilitat de tots vetllar per una
bona infraestructura de transport
públic, una xarxa eficient, còmoda
i ràpida i en aquest sentit el tramvia
és la solució. Des de fa temps tants
la FAVB com la CONFAVC dóna
suport a la unió del tramvia per la
diagonal, així com d’altres entitats
de les quals les associacions de veïns hi participem activament.
Així doncs i en línia amb el que hem
exposat fins ara us convoquem el
proper dissabte 20 de gener, a
les 11 hores, a una marxa que
recorrerà la Diagonal simultàniament des de les places de
les Glòries i de Francesc Macià
fins al punt de trobada a la plaça Verdaguer.
Si encara no tens clar perquè és necessària la unió del tramvia et deixem un petit resum: “Perquè volem
ser units pel tramvia?”
• Perquè és lògic, perquè el trajecte
més curt entre dos punts és una
línia recta, perquè tenir el Trambaix i el Trambesòs separats i sense connectar per menys de 4 km
no té sentit i resulta ineficient.
• Perquè permet connectar 9 municipis, perquè enllaça el Baix
Llobregat amb el centre de la
ciutat i amb el Barcelonès Nord,
directament, sense transborda-

•

•

•

•

•
•

•

•

ments. Perquè la ciutat no s’acaba
al límit municipal de Barcelona.
Perquè els veïns de l’Eixample
necessiten una artèria més pacificada i amable i no una autopista.
Perquè connectarà amb les línies L1, L2, L3, L4, L5, L9, L6, L7
i altres línies de FGC (metro del
Vallès), augmentarà la connectivitat de la xarxa de transport i
descongestionarà el metro.
Perquè alliberarà la Diagonal,
on el vehicle privat i el transport
públic estan col•lapsats. Perquè
cada tramvia pot substituir de 3
a 4 autobusos, amb més capacitat
i rapidesa, a més de captar nous
viatgers al cotxe i millorar el funcionament semafòric.
Perquè permet redistribuir per
tots els barris els autobusos que
avui estan atapeïts a la Diagonal i
millorar el servei de bus en zones
pitjor ateses.
Perquè és més ràpid que els autobusos i té més capacitat.
Perquè redueix la contaminació
al centre de la ciutat, perquè és
ecològic i de baix consum i avança cap a una ciutat més eficient i
humana.
Perquè és l’opció més barata que
resol els problemes de capacitat.
Perquè costa menys que una sola
parada del metro.
Perquè és el mitjà més accessible
(sense rampes ni ascensors) més

confortable i més ben valorat pels
usuaris.
• Perquè dinamitzarà el comerç de
la zona, perquè permet acabar
de reformar la diagonal del Cinc
d’Oros a Glòries.
• Perquè L’Hospitalet, Esplugues,
Sant Just, Sant Feliu, Badalona,
Sant Joan Despí i Sant Adrià ho
han demanat en mocions municipals.
• Perquè connectar els tramvies

obliga a modificar les condicions
de la concessió privada actual,
que sense canvis duraria fins el
2032. És una oportunitat per
avançar cap a un model d’operació pública.
• Perquè cal acabar el que ja està
començat.

La immobiliaria NORVET està
seguint una estratègia fradulenta
consistent en demanar o comunicar assebentats d’obres, previstos
per a petites actuacions a la llar, per
comptes de demanar, com correspon, llicència d’obres majors. En
aquest sentit informa el Districte
de l’Eixample que s’han presentat
25 peticions d’assebentats, entre
les quals es contempla, actuacions
globals de redistribució d’espais i
modificació d’espais comuns, com
la façana, la coberta, nuclis de comunicació vertical i patis.

fitin de la vulnerabilitat en què
es troben aquestes persones per
atentar contra el dret a l’habitatge
que tots hem de tenir.

Més informació al web
www.unitspeltram.cat

EDIFICI ARAGÓ 477

Aturar als especuladors
Àmbit d’urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

E

l fons voltor NORVET, que
ha comprat l’edifici sencer
del carrer Aragó 477, amb
llogaters amb contracte vigent,
per fer un gran negoci: Vendre uns
pisos que ha adquirit per 1000 euros el metre quadrat construït, per
6000 euros el m2.
Hi ha quelcom estrany en aquesta operació, ja que aquest edifici
es trova afectat urbanísticament
per l’alineació de vial del carrer
Aragó. Aquesta afectació significa
que la superfície del solar, quan
s’executi, quedarà reduïda dels
201 metres quadrats que té actualment, a poc més de 40 m2, la

cual cosa significa que en un futur, teòricament llunya, l’edifici
pràcticament ha de desaparèixer.
Per això aquests hábitatges tenen
legalment una regulació especial, en cas que el propietari vulgui
reformar-les, amb una reforma o
una gran rehabilitació Així l’article 102 de la llei d’urbanisme diu
que “no es podran autoritzar obres
de consolidació ni d’augment de
volum, però, si reparacions sobre
la salubritat, seguretat de les persones i la bona conservació. Les
obres no comportaran increment
del valor d’expropiació”.
En l’article 119 del Reglament de
la llei d’urbanisme diu: “la autorització municipal a de condicio-

nar la seva eficàcia, a la formalització de la renúncia a l’increment
del valor d’expropiació i a l’anotació d’aquesta condició al Registre
de la Propietat “.
Suposant, com sembla el cas, que
les obres són de conservació o reabilitació, la concesió de la llicència d’obres, comporta que l’Ajuntament a de donar audiència, als
llogaters de l’edifici i determinar
les repercusions que poden tenir
les obres en la seva habitabilitat.
El RDL 7/2015, text refòs de la llei
del sol preveu que, en el cas que
les obres afectin a l’habitabilitat
dels llogaters, mentre durin les
obres han de ser reallotjas temporalment pel propietari.

L’ajuntament ha anunciat que
deixarà sense efectes totes aquestes sol•licituts i aturarà les obres,
mentre es tramita la llicència
corresponent. Creiem que és una
bona notícia, si veritablement es
vol anar al fons del problema, utilitzant tots el mecanismes que el
consistori té al seu abast, per impedir que els especuladors s’apro-

La llei del dret a l’Habitatge de
2007 és una llei que gairebé no
s’ha utilitzat i pot donar molt de
si. També les normes urbanístiques de l’area metropolitana serveixen.
El que cal és una ferma voluntat
política i aplicar-les amb la màxima rigorositat als que volen trencar el teixit social de la ciutat, pel
seu enriquiment personal. Aquesta gent necessita un bon escarment, perquè s’està estenent com
una taca d’oli per tota la ciutat.
Pot ser així, segur que els voltors
sortin escaldats i s’obrin oportunitats perquè els veïns poguin
seguir gaudint de l’habitatge que
ara tenen.
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TERRASSES PER A LA CONVIVÈNCIA
Àmbit d’urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

E

l fenomen de la proliferació de terrasses, que s’està
produint a Barcelona en la
present dècada, ha vingut determinada per dos factors fonamentals:
- L’aprovació de la llei antitabac, amb la prohibició de fumar dins dels locals de Bars i
restaurants.
- L’aprofitament del negoci turístic per incrementar notablement els ingressos, ampliant el
negoci amb l’aprofitament de
l’Espai Públic.
És precisament aquest últim
factor, qui exigeix una regulació adecuada de l’ús d’aquest
espai, que per principi pertany
a tots els ciutadans. Les terrasses han de formar part del paissatge de la ciutat i dels barris,
però, han de supeditar-se a l’ús
racional de l’Espai Públic i la
convivència veïnal.
Malauradament la realitat ens
està demostrant que s’estan
cometent molts abusos per dos
motius:
Una normativa, aprobada per
l’Ajuntament a l’any 2013, massa permissiva i amb escàs o nul
control en la seva aplicació.
Les pràtiques dolentes, que un
nombre molt significatiu d’operadors estan portant a terme,
com si l’espai públic fos seu.

Un exemple contundent de
pràctiques dolentes ho hem viscut recentment a l’Avinguda de
Gaudí, on s’han obert 21 expedients sancionadors, de les 30
terrasses existents, en la seva
majoria per col•locar més taules
de les autoritzades, en algún cas
fins a duplicar-les.

Les ordenacions singulars
L’ordenança de 2013 preten homogeneïtzar un conjunt d’ordenances disperses als diferents
districtes, la qual cosa, amb bon
criteri, obliga ha establir la figura de les ordenances singulars,
per regular espais com a Rambles, passejos o places, en que
l’aplicació de l’ordenança general no serveix. Cas de l’Avda.
Gaudí, la Rambla de Catalunya,
l’Avda. Mistral, la Rambla de
Poble Nou, etc.
En aquestes ordenacions s’estableixen criteris de densificació i
es limita el nombre de taules a
l’espai disponible.

La lluita per l’Espai Públic
Per tal de fer una aplicació progresiva de l’ordenança de 2013,
el govern Trias va establir un
calendari d’aplicació fins l’any
2016, contemplant les mesures
més regulatòries per al final del
període.
És així com, al poc temps de la
presa de possessió del nou govern municipal, el sector de la

restuaració llença una ofensiva
en tota la regla contra totes les
limitacions d’aquesta ordenança i contra les ordenances singulars. Una ofensiva plena de
victimisme, argumentant que
es volien carregar les terrasses a
la ciutat i que es reduïen taules
existents, obviant l’increment
exponencial que s’havia produït
als anys anteriors.
La lluita per privatitzar l’Espai
Públic, per part dels lobbyes
de la restauració, es presenta
amb tota cruesa i amb tots els
mitjans al seu abast, inclosa la
pressió vergonyant als grups
municipals que, poc a poc van
caient a quatre potes, als cants
de sirena dels grups de pressió
empresarial. Per cert, la majoria dels treballadors de terrasses tenen contractes basura, si
arriben a tenir-los.

La modificació de l’ordenança
Aquesta pressió ha arribat també al govern, que fins ara, junt
amb la CUP, es resistia a les
demandes de barra lliure del
gremi, i ha anunciat sorpresivament una modificació de l’actual ordenança, pactada amb la
resta de partits, excepte la CUP
i el gremi de restauradors. De
fet és una còpia de la presentada recentment pel gremi, amb
l’aval de 18.000 signatures.
Aquest pacte s’ha fet totalment a
esquene de les entitats veïnals i
de la pròpia comissió de terrasses, l’òrgan de representació sec-

torial de la ciutat, al que estan
representats els veïns. Es a dir,
s’ha fet amb traïdoria i nocturnitat.
Encara el contingut del pacte no
és públic. De la nota informativa facilitada per l’Ajuntament
resenyem:
- L’espai lliure, entre façana i
Terrassa, es podrá reduir de
1’80 a 1’50m.
- Les distàncies mínimes amb
els elements urbans passen
d’obligatòries a orientatives.
- L’espai lliure de la vorera passa d’un 50% a un, entre 40 i
60%.
- Les estufes de combustió deixen d’estar prohibides. Desapareixeran a l’any 2025.
- Es mantenen els horaris actuals. ( Els veïns reclamaven 1
hora menys per la nit )
- S’eliminen les ordenacions
singulars, com la figura d’ordenació. En 2 anys les actuals
quedan derogades, modifiquen aquelles que convingui.
( Al interessos del Gremi )

- Es creen zones de criteri territorial, per introduir flexibilitat a nivell de Districte.
- Es creen zones d’excel•lencia
per a espais destacats, amb estandars superiors de qualitat.
- Es manté la Comisió Tècnica
de terrasses.
- Es crea la ponència Técnica
de Terrasses, com a organ intern, per vetllar per l’aplicació
de l’ordenança.
- S’estableixen nous criteris del
règim sancionador.

Avaluació
A manca de coneixer la lletra
petita, fem una avaluació totalment negativa, tant pel que fa al
contingut com per la forma en
que s’ha gestat aquesta ordenança, perquè ni garanteix l’Espai Públic com un bé a preservar ni la convivència ciutadana.
Les associacions de veïns i veïnes estem obligades a oposar-nos i a mobilitzar-nos en
contra de l’aplicació d’aquesta
ordenança.

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 i 4º dimarts de cada mes a partir de les 19h
(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 )

Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família 7

EN PORTADA

17 Anys d’equipaments i zones verdes
Àmbit d’urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

L

a voràgine de fets, aconteixements, ensurts i problemàtiques diverses, fan que sovint
perdem la perspectiva de la feina
que fan les entitats socials del barri.
Històricament, el barri Sagrada Família ha estat molt deficitari en equipaments i zones verdes, margrat ser
un barri molt poblat i molt dens (
50.000 habitants en 1’1 Km2 ) i que
ha vist reduïda la seva renda familiar
disponible de manera significativa,
14 punts en els últims 10 anys.
A l’any 2000, en plena lluita per la
Myrurgia, vam fer balanç sobre els
equipaments i zones verdes al barri i
el panorama era decebedor, el Mercat, el Centre Cívic, el Poliesportiu
Sagrada Família, l’Escola Tabor, els
Jardins de la Indústria i poca cosa
més.
En acabar l’any 2017, un any molt
fructifer, hem tornat a fer balanç i,

tot i que queden alguns dèficits molt
importants per cobrir, el panorama
ha donat un gir important, per les realitats noves i les espectatives a curt
i mig termini.
En el mapa que hem elaborat del
barri, que acompanya aquest escrit,
del període 2000/2017, s’han executat 10 actuacions: 9 equipaments i
2 zones verdes. En fase de projecte i
que seran realitat a curt-mig termini,
tenim 9 actuacions: 6 equipaments,
una zona verda, un gran parc i 280
habitatges de lloguer socials. Finalment, les actuacions encara pendents, alguna de les quals clamen al
cel, com la Residència-Centre de Dia
de Gent Gran, compromès fa 17 anys
amb els compromisos de Myrurgia. Són, bàsicament 9 actuacions,
pendent d’ubicar l’equipament per a
gent jove.
Les claus del canvi
La consecució de cada equipament o
zona verda té la seva història, gran o
petita, però una història en la lluita
per dotar d’equipaments al barri. Els

factors principals que els han fet posibles:
a) La incansable lluita i reivindicació veïnal que amb l’impuls de
l’Associació, de Veïns i Veïnes
i d’altres entitats del barri han
aconseguit un suport important
de la ciutadania. Com els casos a
ressenyar: La Myrurgia, l’Ateneu,
Lepant-Aragó o el Parc de les Glòries i l’Espai Henkel.
b) La unitat d’acció de les entitats
veïnals. Quan el barri s’uneix amb
força, en pro d’un objectiu compartit, els fruits tard o d’hora arriben. Cal tenacitat perseverància
i resistència, governi qui governi.
c) Bé és cert, que hi ha hagut a la
ciutat governs més sensibles a
donar respostes a les necessitats
socials de la gent i, junt a la persistència veïnal, donan com a fruit
anys com el 2017: amb l’apertura
de 2 noves escoles de primaria, el
compromís ferm per l’institut Angelete Ferrer i per l’escola Bressol
de Glòries, la compra del local de
l’Ateneu, la inaguració de l’espai

verd de Lepant-Aragó, o el compromís de l’Espai Henkel.
La Plaça de les Glòries
La part sud del barri, d’Aragó cap
al costat de mar, és la que més ha
sofert la manca d’equipaments i zones verdes. Durant molts anys l’únic
vestigi que es podia trobar eren els
barracons de l’escola encants i les
petanques de La Senia.
Entre els anys 2003 i 2077 es va forjar el Compromís per Glòries, que al
març de 2007 es va signar, establint
les bases per donar un gir radical a la
situació, amb l’acord de construir un
gran parc, soterrar el trànsit, construint habitatge social i un total de
14 equipaments, en els quatre barris
que quedaran conectats al parc: la
Sagrada Família, Fort Pienc, ClotCamp de l’Arpa i Poble Nou.
El paper de les 4 associacions de veïns i veïnes ha estat fonamental per
a la pervivència d’un pacte de ciutat,
en un projecte a llarg termini, amb
avenços i retrocessos i amb una gran

complexitat. Avui en dia però podem
afirmar, amb moderat optimisme,
que per l’any 2021, la transfomació
de les Glòries haura avançat definitivament i de forma irreversible cap a
una nova realitat per a la ciutat i els
barris del seu entorn.
El Tamvia per la Diagonal
En el projecte de Glòries ja contemplàvem la conexió dels Tramvies
per la Diagonal, com a una necessitat vital per millorar la mobilitat
de la ciutat i dels barris i, en el cas
de Sagrada Família i Fort Pienc per
renovar urbanísticament tota la façana de la Diagonal, entre la Plaça i
el carrer Marina.
El projecte que no admiteix més demora. Els veïns i veïnes del barris
afectats reivindiquem amb fermesa i decisió la solució d’unir els dos
tramvies i els estudis tècnics sobre
les diferents solucions així ho avalen. Haurem de sortir, un cop més,
al carrer a exigir la seva realització?
Si cal ho farem!

SANITAT

Sant Pau i Dos de Maig millores necessàries que no canvien
defectes d’estructura de l’atenció sanitària
Vocalia de Sanitat

A

quest any s’han posat en
funcionament dos reforços
a l’atenció dels pacients en
el nostre barri.
A l´Hospital de Sant Pau el nou
dispositiu consisteix en 13 punts
d´atenció dotats d’equipaments
dignes per malalts i familiars que
permeten evitar la permanència
dels pacients més fràgils en lliteres
als passadissos.

En el cas de l´Hospital Dos de
Maig és un dispositiu de suport a
l’atenció de pacients amb malalties
cròniques ja conegudes, derivats
pels metges de família i que en 16
places poden rebre en aquest àmbit situat al recinte de l´Hospital

una atenció puntual a problemes
mèdics que no precisen un ingrés
hospitalari, evitant així el pas pels
Serveis d´Urgències o CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària). Un equip mèdic i d’infermeria
dona atenció de 8 a 20 h. de dilluns
a divendres
Valorem l’esforç i esperem que
d’aquí a un any puguem fer una
valoració del
funcionament i
dels indicadors de les millores
aconseguides amb aquests nous
recursos, però ens preocupa que
l’Atenció Primària perdi competències en l´atenció continuada
als seus pacients que coneix més
que qualsevol altre professional.
Son els Equips de Primària els
que han d´orientar altres intervencions com ara exploracions o

atenció especialitzada amb la prioritat que ells valorin en cada cas
i evidentment el Sistema Sanitari
ha de donar resposta a aquestes
prescripcions.
No ens podem resignar a acceptar
els terminis de referència del CatSalut per l’accessibilitat a les prestacions sanitàries. Contem amb que
en un cas de prioritat preferent en
que es valora entre altres paràmetres la repercussió de l’espera sobre la salut del pacient, el termini
s’allarga a 150 dies (5 mesos entre
l’espera del especialista, les probes
i la intervenció). Ens preguntem si
es pot tenir en compte el perill per
la salut mental, la repercussió sobre
el treball i el salari, la família, en casos de prioritat mitjana en els que
no consta terminis per visita del

especialista i per probes permetent
suposar que són vàlids els terminis
ordinaris de 90 dies per cada un
d’ells que sumats als 180 dies de
termini per intervenció porten a
un termini global de 360 dies. El
termini total per casos de prioritat
baixa que és de 545 dies.

Cal una reflexió profunda i una
reformulació de les relacions de
col•laboració entre la atenció primària,
les urgències i l’atenció especialitzada i
hospitalària. Creiem que el metge de
família ha de tenir molta més capacitat
decisòria i per a això cal dotar a l’atenció primària de més mitjans.
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moBiLiTaT

MOBILITAT ALS ENTORNS DEL TEMPLE
Àmbit d’urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient

Des de l’any 2000, l’Associació
de Veïns i Veïnes Sagrada Família reivindica zona de vianants dels entorns del Temple
Sagrada Família. Ho feia amb
el convenciment que calia preservar el nucli central del Barri
per al gaudir ciutadà.
A la Junta del Temple no li ha
preocupat durant molts anys
aquesta qüestió i ha anat actuant
en funció de si li convenia al seu
negoci d’explotar turísticament
les visites al Temple.
El procés de creació d’espai de
vianants està anant molt lent.
Va començar de forma tímida
pel carrer Provença, que es
va anar configurant com l’eix
cívic del Barri que conecta el
nucli més important d’equipaments de Sagrada Família.
Posteriorment es van eixemplar voreres i es va introduir
el carril bici de doble direcció.
Paral•lelament es va avançar
en la habilitació de zona de
transeünts de l’Avinguda de

Gaudí, encara que la designación per vianants va quedar
a mitjes a l’igual que al carrer Provença. En tot cas l’eix
Provença-Avinguda de Gaudi
s’havia iniciat.
El següen pas eran els carrers
de Marina i Sardenya que, junt
amb el carrer Mallorca, són
els més massificats pel turisme massiu. A l’any 2015 es va
aconseguir fer la prova pilot
al establir zona de vianants al
carrer Marina, en diumenges i
festius. Hem de recordar que el
carrer Marina és el nucli principal dels esdeviniments festius i de lleure del barri.
La prova pilot ha estat positiva
i s’ha demostrat, que en implantar zona de vianants durant tota la setmana, porta més
ventatges que inconvenients i
pot ser vital per a la pacificació
i la millora de la convivència de
la vida ciutadana. L’Associació ja va demanar que fos zona
de transeünts per aquest estiu
passat, sense resposta positiva
per part dels responsables municipals de mobilitat.

Es trist que un fet com l’atentat de les Rambles del passat
17 d’agost, hagi estat el desencadenant del que sembla un intent més definitiu d’avançar en
l’espai de vianants dels entorns
del Temple i no la necessitat
d’una mobilitat sostenible en un
indret de la ciutat que fa molts
anys que és necessària.

És per això, que ens va sobtar la
decisió de l’Ajuntament de tancar la circulació primer al carrer
Sardenya, quan la prioritat al
nostre parer era el carrer Marina i l’àmbit total del carrer Provença, entre Marina i Sadenya.
Nosaltres reclamem que en
aquests moments primer s’han
d’acabar de barrar al trànsit els
carrers Marina i Provença, i els
voltants del Temple i que, el
futur tancament, total o parcial
del carrer Sardenya, de la qual
som partidaris, s’ha d’abordar
després, havent resolt adecuadament la ubicació dels busos
turístics i dels autocars turístics i analitzat a fons les repercusions que pot tenir el tall de
Sardenya a la resta de la xarxa
viaria, per prendre les decisions
més adequades.
Pel que fa al carrer Mallorca, que
ara no s’en parla, pensem que no
és el moment de plantejar-ho
perquè la seva dependència de
la xarxa general viaria de la ciutat és molt gran i abans s’han de
resoldre temes tant importants

com la regulació de la circulació
a la Meridiana, la finalització de
la xarxa octogonal o la unió dels
tramvies per la Diagonal.
Un altre element molt important
a tenir present, es tenir clar que
impedir el trànsit ha de comportar una disminució dels turistes
que venen a visitar el Temple.
Disminució en els busos turístics, en els autocars turístics i
en el metro, Si convertir aquests
entorns en zona de vianants es
tradueix en un increment de la
massificació turística, serà un
fracàs i es reproduirà el que ens
ha passat, als anys 2015 i 2016,
amb l’increment desmesurat del
nombre de turistes que visiten a
dins i a fora de la Basílica.
Creiem que és el moment que la
Comissió de Mobilitat del Barri,
amb representació del Districte
i de les entitats veïnals i comerciants abordi junt amb l’àrea
de Mobilitat de l’Ajuntament,
el programa i les solucions
d’aquesta proposta progresiva,
-zona de vianants-, amb criteris
de mobilitat sostenible.
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crònica

Crònica del 20e. Certamen Literari en llengua catalana
Mª Lluïsa Longan
Ambit Servei a les persones
Un any mes, s’ha dut a terme l’acte
de lliurament de premis del Certamen Literari en Llengua catalana,
celebrant enguany el seu 20e aniversari, organitzat per aquesta Associació de Veïns/es, També un any
més i gracies a la gentilesa de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
l’acte es va celebrar a
l`Auditori
del Nou Hospital, també com es
habitual, fet a agrair. La Direcció
va posar a disposició dels organitzadors tots els serveis tècnics i
humans disponibles, per un millor
lluïment de l’acte i a la vegada fàcil
execució
Enguany l’acte va ser dedicat a
Prudenci Bertrana, escriptor controvertit agosarat i algun cop irreverent que perpetuarà per sempre
amb la seva obra indiscutible
El jurat qualificador dels treballs
presentats va ser: Sra. Margarita
Alemany, Sra. Carmen de Anta, Sra.
Montserrat Riera, Sra. Pilar Garriga i Sr. Antoni Almaque, President

, el qual va llegir un escrit introductori sobre la figura de Prudenci Bertrana. La Dra. Gemma Craywinckel
Directora assistencial de l’Hospital
va iniciar l’acte amb unes paraules
de benvinguda plenes de cortesia
pels participants organitzadors i
públic assistent. Va oficiar com a
secretaria de l’acte la Sra. Rosa Mª
Colet, així com, i per una raó familiar ineludible, degut a la no assistència de la Sra. Montserrat Riera
va ocupar el seu lloc a la Mesa la
Sra. Nuria Guimerà.
L’acte va comptar amb la
col•laboració al piano de la Sra.
Herminia Carbó amb un escollit repertori i també de la Sra. Gloria Judal que va llegir un bonic i sentit escrit, propi, inspirat en l’obra Violeta
del escriptor homenatjat. El Cor
Polifònic Sagrada Família va clausurar l’acte oferint un mes que cuidat repertori, de bandes sonores de
pel•lícules, a destacar: l’Al•leluia de
Cohen i La Conquista del Paraiso
de Vangelis, peces força adequades
per la situació del moment, (L’acte
es va dur a terme el dia 20 d’octubre), cas d’un bis, s’hagués tornat a

interpretar, la musica de l’obra de
Vangelis, que per qui no la conegui, es peça a aconsellar, es d’un
simbolisme tan gran que fugint de
la política cada escun se la pot fer
seva en el pensament i aplicar-la
amb un sentiment patriòtic, el seu,
demostració palpable que la cultura es universal, i no li calen res més
que els propis sentiments, i més si
l’acte es realitza en un àmbit cedit
i amb públic de diferents maneres
de pensar, i es que amb el teu propi respecte, respectes el dels altres.
Be, però es va acabar amb un cant
molt nostrat que en aquell moment
no tocava, com va dir aquell un dia.
I es va cedir a una sol•licitud d’un
espontani del públic, fora de guió .
tots contents? Potser, i es que no
sempre el que mes crida es el que te
raó, però que hi farem: Tota una
experiència a tenir en compte
Precisament per la situació del
moment no es va convidar a cap
polític de manera particular, l’acte
era obert, tothom hagués sigut ben
rebut, però la situació no era la més
adient, es més intel•ligent fer servir
el seny, així doncs predicant amb

l’exemple, l’acte va transcorre amb
un perfil elegant , cuidat i respectuós. Per finalitzar el Sr. Antoni Navarro nomenat president Emèrit del
Certamen en agraïment per la seva
inestimable col•laboració en l’ àmbit
de cultura, de l’Associació, va dirigir
unes paraules plenes de sentiment,
als presents a l’ Auditori, tancant els
parlaments, el Sr. Antoni Viñas , Expresident de l’Associació de veïns/
es, i impulsor 20 anys enrere del
Certamen, junt amb altres persones,
defensors tots, d’una parla abans
negada, lluitadors per enaltir una
cultura, la nostra, iniciant un camí
ple d’esculls però sa i ferm, sense
por els entrebancs. Els que els hem
succeït mai agrairem prou la seva
empenta i el seu esforç altruista, ara
nomes es qüestió de seguir les seves
petjades, això si amb un esperit dig-

Prudenci Bertrana

ne de superació continuada, nedant
potser entre aigües revoltes però
amb la força que dona la certesa de
l’estima a un poble, el nostre, el seu
idioma i la seva historia i amb el
convenciment respectuós que dona
la raó i que no sempre es del que
més crida com hem citat abans sinó
de la raó que dona creure amb un
poble dialogant, lluitador constant
per allò que l’identifica, solidaria i
culturalment parlant: Sempre endavant i sense defallir!.

OPINIÓ

Politica de campanar i politicastrisme
Mª Lluïsa Longan
Ambit Servei a les persones

L

a política, i els que hem coneixent be ho saben, la deixo per
aquells que si dediquen amb
millor o pitjor fortuna: Tertulians als
platós de televisió, altres tallant autopistes, altres organitzant manifestacions multitudinàries, altres envaint places i avingudes amb autocars
vinguts d’arreu, altres organitzadors
d’actes públics i algun concert de
protesta, i alguna que una altra arrosada popular , tot es a respectar: a
això li diuen Democràcia.
Son més a respectar però aquells/
es que segueixen la corda que han
escollit, sense radicalisme, perquè
contra el radicalisme existeix la moderació i sense creure que la seva
raó ha de ser la de tots. D’aquets
últims però en queden pocs.

Vull expressar en full imprès,
doncs, que la llibertat de opinió
ha d’anar emparellada amb el
respecte al proïsme, sense pensar que jo soc jo i els demes no
compten. Que fàcil es arreglar ‘ho
tot si opines fins i tot d’allò que
desconeixes!. Que fàcil es repeteixo, arreglar el mon de manera individualitzada. Qui no ha dit mai
i més d’un cop mirant un partit
de futbol: Ja veurien si els entrenes jo. En un altre supòsit: Ja
veurien si jo manes, Ja veurien si jo fos.....?, sort que el temps
del verb es queda en veurien i no
es converteix en veuran, i totes
aquestes converses, i opinions es
queden en política de campanar i políticastrisme, Sense
oblidar aquells que fan seu qualsevol àmbit sense respectar si els
que els escolten son o no del seu
parer, i arremeten sense educació,

amb la seva gramàtica barata i la
seva verbositat als seus interlocutors , si l’opinió d’ells no concedeix
amb la seva, inclús penso que cridant perquè se’ls a senti més i els
recordo, que sentir no vol dir escoltar, i es que crec i es la meva
opinió que fer política aquella que
devem a Plató, i a Aristòtil l’hem
de deixar per els que de veritat hi
entenen, pels historiadors, i els
politòlegs, la seva opinió serà mes
treballada, i Parlamentada i posada a consens. Son els experts?
. Ai si els antics Grecs que ja
feien política 300 anys abans
de Crist, tornessin ara per posar-la en pràctica!
Aclariments:
Política: el fet de governar un
país segons un tractat de la
Grècia antiga, en el marc del

respecte i les bones intencions, i maneres de convivència
entre els ciutadans amb ètica,
i evitant confrontaments, servant la tranquil•litat publica
i la llibertat d’expressió, ho
hem après?
Política de Campanar: es diu
de la política vulgar, de poc
criteri, i sense base

Politicastrisme: forma d’actuar i arengar per part de polítics ineptes i de carrer
Nota: Es el primer i últim escrit que faig sobre la política,
d’allò que no hi entenc, millor
no en parlo. Encara que de
la política de campanar, no
m’escapo, això si la deixo per
les vetllades familiars.
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ESCOLA EIXAMPLE 2

ESCOLA
Aprofitant i agraint l’oportunitat que ens oferiu, ens presentem al districte i a tots els/les
lectors/es de la revista. Som
l’equip de l’escola Eixample 2 i
naixem amb la voluntat d’oferir un servei públic de qualitat
per a totes les famílies que ho
desitgin. Una escola que vol
establir lligams i sinèrgies amb
altres entitats i associacions
properes, contribuint a la xarxa de serveis dels que poden fer
ús totes les persones del barri i
eixamplant les oportunitats pel
benestar social.

fer-les servir d’una manera productiva i sana. Experimentar i
descobrir tot el que ens envolta
és primordial i ho podrem fer
també tant als diferents ambients dins de l’escola com al pati
obert i natural de que disposarem a l’interior d’illa que s’amaga al darrera de la nostra façana
encara en construcció. Sabem
que també podem aprendre
molt amb el joc. Així mateix,
podem fer-ho amb i dels demés.
Sempre amb ganes de descobrir
i d’investigar per poder anar
més enllà. Perquè a l’Eixample 2 volem gaudir del present
mentre ens preparem pel futur.

Som una escola que vol fomentar l’esperit crític dels infants i
la seva capacitat de determinar
què és bo i com fer-ne un bon
ús. Com posar les possibilitats
al servei d’un mateix i del grup
i no ser esclau de qui les ofereix.
Volem conèixer les tecnologies
al nostre abast i entendre com

Ens fa molta il•lusió encetar
aquest projecte a l’Eixample
dret. Sabem que l’ampliació del
servei públic de l’oferta escolar
ha tingut una rebuda magnífica.
Així ho hem notat i ens ho heu
fet saber. Moltes gràcies per la
rebuda amb què ens heu obsequiat! Ens veiem pel barri!

DIRECCIO DE L´ESCOLA

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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