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ÈS L’HORA DE LES DONES
Les dones van protagonitzar una part important de la transició i de la lluita contra
la dictadura al nostre país. Després de 40 anys, la societat patriarcal i masclista
en què vivim, no ha fet els deures i ens trobem en una situació insostenible i les
dones han dit prou.
Les manifestacions massives del dia 8 de març a Catalunya i a l’estat Espanyol,
són una mostra evident que els poders públics no volen sentir el crit de les
dones, per canviar radicalment la situació a tots el àmbits de la vida.
Cal una llei integral d’igualtat que ens obligui a tots a fer un esforç per recuperar
els anys perduts i per comptar amb una eina que ens permeti gaudir del poder
i l’empenta de més de la meitat de la població. Cal també que els homes ens
posem les piles, perquè aquesta lluita també va amb nosaltres.
Dos mil anys de civilització moderna, han estat encapçalats pels homes i els
resultats són decebedors: ÉS L’HORA DE LES DONES.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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Fem una banda de música al barri?
JUNTA DE L’AVV

Introducció

L

a propera apertura de
l’Ateneu del barri, ens
brinda una oportunitat
per portar a terme un projecte
col·lectiu de les persones que vivim a l’entorn del barri Sagrada
Família i que fins ara, per diferents motius, ha dormit en el
calaix dels sommis.
El fet de poder disposar d’un
espai insonoritzat per als assajos, d’un auditori i d’un espai
per on es bellugaran una bona
part de les entitats i veïnes del
barri, ens anima, a donar un pas
endavant i cercar la complicitat
de les persones interessades en
formar una Banda de música.
Aquesta tasca s’impulsa des
del Grup de l’Ateneu del Barri
i s’encarrega la seva realització
inicial a l’Associació de Veïns i

Veïnes del barri, que ja va participar a la creació de la colla
Gegantera, els Castellers de Sagrada Família o la Farfolla.
L’Ateneu és previst que comenci a caminar al primer trimestre
del 2019 i és per això que cal començar a treballar des d’ara, per
veure si som capaços de formar
una banda popular per al barri.

Procés participatiu
Fidels a l’estil Ateneu, volem
que la formació de la banda sigui un esforç col·lectiu amb els
músics que puguin estar interessats en la seva formació, perquè siguin ells i elles els veritables protagonistes del futur.
Amb aquesta idea hem dibuixat
3 fases inicials:
- Fase d’informació-divulgació:
per donar a conèixer la iniciativa i aplegar a totes les per-

sones interessades. Es farà
entre abril i juliol de 2018.
- Fase d’inici de la banda: A partir de les persones inscrites es
comença a configurar la futura
banda, en base a uns objectius
i uns criteris de funcionament.
Es farà entre juliol i novembre.
- Fase de creació de la banda:
A partir dels acords que es
prenguin en la fase inicial, la
banda es dota d’un director
i planifica el curs. Entre novembre de 2018 i el primer
trimestre de 2019.

Requisits per inscriure’s
Els requisits per inscriure’s són
els següents:
- Persones de qualsevol sexe,
més grans de 14 anys. Es buscarà la paritat.
- Amb coneixements bàsics de
música i d’algun instrument.
Es valorarà experiència.
- Preferiblement amb instru-

ment propi.
- Amb ganes de treballar en
equip i passar-ho bé.
- Disposada a assajar 2 dies a la
setmana.

Instruments
• Metall i vent: Saxos, trompetes, clarinets, lamborginos,
trombons de vares, etc.
• Percusió: Bateries, bombos, xapes, etc.

Inscripcions
Totes les persones interessades
i que compleixen els requisits,
poden formalitzar la sol·licitut
d’inscripció, a la seu de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família o a través del web d’internet
www.avvsagradafamilia.net
Totes les sol·licituts seran contestades a la finalització de la
primera fase.

XIV Fira de Comerç Entitats i Artesans

MERCAT

TRADICIONAL CATALÀ
ecològic i de km 0 a Sagrada Família
Carrer Provença (entre Marina i Castillejos)
21 i 22 d’abril de 10h. a 21h.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Mostra d’oficis antics
Mostra de comerç local
Tallers d’artesania
Mostra de productes artesans
Productes ecològics de proximitat
Jocs infantils i espectacles
1a Trobada de Plaques de Cava

Organitza:

www.eixsagradafamilia.com

Amb el suport:
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Enderroc del Cinema Niza - comença
l´ateneu
Àmbit d’Urbanism

A

principis del mes de febrer, va començar l’enderrocament del Cinema
Niza, al número 12 de la Plaça
Sagrada Família. A finals del
mes de març s’inicia la construcció de l’Ateneu del Barri, al
carrer Nàpols 270.

Enderroc del Niza
Un dia trist per al barri i la seva
memòria històrica. Nascut als
anys 30 del segle XX, el cinema
Niza ha format part destacada
del Barri de Sagrada Família i
al final ha estat víctima de la
piqueta d’una operació urbanística.
Malgrat tots els esforços de les
entitats veïnals per transformar-lo en l’Ateneu de barri,
preservant la memòria històrica. L’aprovació del PMU que va
fer el govern Trias, amb el suport d’ERC va aixecar un mur
difícil de traspassar, per la qual
cosa es va optar per negociar
amb l’Ajuntament i els promotors, per buscar una sortida
que contemplés els interessos
del barri.
Fruit d’aquesta negociació,
l’Ajuntament es va comprometre a construir l’Ateneu en
un local del carrer Nàpols i la
promotora va acceptar recollir
les propostes veïnals perquè
l’espai verd públic, de l’interior
de l’illa, contemplés també elements de la recuperació històrica del cinema Niza, així com

col·laborar amb l’Ajuntament
en la construcció de l’Ateneu.
A iniciativa de l’AAVV Sagrada
Família i del Districte de l’Eixample, el dia 28 de febrer de
2018 va tenir lloc, a la sala d’actes del Centre Cívic, una sessió
informativa amb els veïns de
tota l’illa, per explicar l’abast
de les obres i el calendari.
Segons la informació facilitada per la promotora, es preveu
construir un pàrquing d’unes
70 places, un local comercial
que llogarà Mercadona i el Jardí públic interior, al nivell del
carrer Rosselló. A la banda de
Provença es constuiran 22 vivendes plurifamiliars i hi haurà
un passadís per accedir a l’interior de l’illa. Els plànols bàsics
del que es farà, es poden consultar al web de l’Associació de
Veïns i Veïnes Sagrada Família.
La durada de les obres serà,
aproximadament de 24 mesos.

Comença l’Ateneu
El Regidor del Districte, Gerardo Pisarelo, va fer, el 28 de
febrer de 2018, la presentació
pública del que serà l’Ateneu
del Barri Sagrada Família, als
baixos dels números 268 i 270
del carrer Nàpols, anuncien
l’inici de les obres per a la segona quinzena del mes de març.
La previsió d’obres és d’uns 10
mesos, la qual cosa vol dir que
l’Ateneu, de 1400 m2, restarà
operatiu per al primer trimestre del 2019.

Com ja venim informant, entitats i veïnes del Barri, porten
treballant més d’un any en el
projecte de gestió del que serà
el referent cultural del Barri.
Les sessions de treball es fan
cada 4 setmanes, aproximadament, en sessions matinals,
amb un temari concret per a
cada dia.
Els debats són participatius,
en grups de treball, de forma
que tothom té opció a dir el que
pensa i donar la seva opinió.
D’aquesta manera ja hem treballat diferents capítols, com ara
el model de gestió cívica, la governança, el reglament de funcionament…, dels quals disposem

d’esborranys ferms, per presentar-los davant del Districte.
Encara resten matèries importants per acabar de definir
i esteu tots convidats a participar-hi: El nom, el programa
d’activitats o el pressupost,
que volem deixar-los enllestits
abans de les vacances d’estiu,
conformaran les jornades participatives dels propers mesos.
Pel que fa al nom de l’Ateneu,
a l’última jornada de treball,
vàrem decidir que sigui escollit
per votació popular del barri,
entre 3 propostes que es van
fer el dia de portes obertes de
la Festa Major de l’any passat.

L’elecció es farà el dia 21
d’abril, dins de la Festa Major
de l’any 2018, en el marc de
la fira del comenciants. Les 2
taules estaran en la parada de
l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família (entre Padilla
i Lepant) i en la cruïlla de Marina i Provença.
Podran votar tots els veïns i
veïnes del Barri, majors de 16
anys. Caldrà portar el DNI.
L’horari per votar serà entre
les 10 del matí i les 5 de la tarda.
Us animem a tots a participarhi, perquè l’Ateneu l’hem de fer
entre tots i totes.

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.

Associació de Veïns i Veïnes | Sagrada Família 5

6 Sagrada Família | Abril 2018

L’associació informa

Projecte Henkel

El nou hotel es dirà “Barcelona 1882”
Àmbit d’Urbanisme,
Mobilitat i Medi Ambient

E

l complex de les obres a
l’antiga fàbrica Henkel va
adquirint forma definitivament. Els tres elements del
projecte ja són visibles per als
vianants que es passegen pels
carrers Sicília i Còrsega o pel
Passatge Vilaret.
En Sicília cantonada Còrsega
es veu la façana de l’hotel de 4
estels, que destaca con a peça
principal del Complexa.
Al carrer Còrsega es divisen

les vivendes unifamiliars, 33
habitatges i al Passatge Vilaret
es situen les 5 vivendes unifamiliars.
El procés d’elecció de personal ja ha començat, així com
la selecció de proveïdors. Segons ens informa la gestora de
l’Hotel estan recollint bastants
ofertes de l’entorn del barri, seguint el compromís de Responsabilitat Social Corporativa.
Totes les obres es preveu que finalitzin abans de l’1 de novembre de 2018, data en la que es
vol iniciar les activitats.

Ja sembla definitiu que el nou
Hotel es dirà “BARCELONA
1882” , en commemoració del
començament de la construcció del Temple de la Sagrada
Família.

El nou equipament
Es continua treballant en la
proposta d’equipament per a
Gent Gran i d’espai Familiar,
amb algunes modificacions en
la distribució d’espais, en espera del vistiplau definitiu del
Districte de Gràcia (plànol adjunt).
S’han iniciat també les gestions, per traspassar la titularitat del local de 265 m2
A l’Ajuntament de Barcelona.

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

• ÀMBIT DE SANITAT.
Aten el 2º i 4º dimarts de cada mes a partir de les 19h
(preguntar per Corina Albir )

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

• ÀMBIT DE DONES I REFUGIATS
Aten el 2º dimarts de cada mes
(preguntar per Marta Carrera )

L’associació informa
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UNITS PEL DRET A L’HABITATGE

Iniciatives per lluitar i organitzar-nos
Àmbit d’urbanisme Mobilitat
i Medi Ambient

L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
A l’any 2013, es van produir 3
fets molt significatius, que tenen
molt a veure amb l’actual crisi
habitacional:
- La crisi bancària, provocada en
bona mesura per la bombolla
immobiliària.
- L’inici de l’aterratge dels fons
voltor, també denominats fons
d’inversió.
- Una legislació feta a mida dels
banquers i especuladors, amb
el màxim exponent en la reforma de la LAU, que empitjora
greument la normativa per als
llogaters, aprovada en solitari
per la majoria absoluta del PP
al Congrés.
En contraposició la PAH (Plataforma Afectats per l’Hipoteca),
presenta 1’5 milions de signatures al Congrés dels Diputats per
tirar endavant una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), per posar fre a la sangria que s’estaba
produint a moltes famílies arreu
de l’estat, com a conseqüència de
les execucions hipotecàries.
La ILP, presentada per la PAH
incidia en 3 elements fonamentals:
• La paralització dels desnonaments.
• La dació en pagament.
• El lloger social dels habitatges
del rescat bancari.
De nou la majoria absoluta del
PP impedeix que aquesta inicitiva vagi endavant, produint-se
la tempesta perfecta, de manera
que, en el peròide 2007-2016, es
registren 720.000 execucions
hipotecàries i 500.000 desnonaments. El rescat bancari li costa
a l’estat 60.000 milions d’euros i
la gran majoria d’habitatges resten en mans de la banca o dels
fons d’inversió, que compren a
preu de saldo.
El que ha passat després, és
que la bombolla s’ha traslladat

a l’habitatge de lloger, ja que la
reforma de la LAU comença a fer
metàstasi, en els contractes de
3 anys de durada, que expiren a
l’any 2017.
Davant d’aquesta situació es
produeixen tres iniciatives orientades a impedir el “terrorisme
immobiliari” del govern del PP,
la Banca i els fons voltor:

Proposta de nova llei
d’Habitatge de la PAH
Presentada al mes de gener d’enguany, compta inicialment amb
el suport dels grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats:
Unidos Podemos, PDeCat, ERC,
Compromís i Bildu. Plantegen
legislar a nivell estatal 5 qüestions fonamentals:
- Acabar amb els desnonaments.
- Acabar amb els deutes hipotecaris impagables.
- Eliminar la pobresa energètica.
- Regular el preu dels llogers,
com ja es fa en d’altres països
europeus.
- Permetre l’allotjament temporal d’emergència, en pisos
buits de la banca.
És d’esperar que PP i Ciutadans
no bloquegin la iniciativa, com
estan fent amb d’altres propostes en aquesta legislatura i l’habitatge es pugui debatre com li
pertoca a un dret fonamental.
Les paraules de Jordi Evole, en
suport a la presentació de la proposta, són significatives:
“Es inaceptable que un país
que se considere una democracia avanzada, no garantice una
vivienda digna a todos sus ciudadanos. Ese es uno de los puntos que recoge la constitución,
ahora que tanta gente nos exige
cumplirla”.

Naixement del Sindicat de
Llogaters
Al maig de 2017, neix el Sindicat de Llogaters de Barcelona,
en defensa del dret a l’habitatge,

un lloguer asequibe, estable, segur i digne. Per representar tan
als llogaters d’habitatges privats
com públics de la ciutat i garantir el compliment de la funció social de l’habitatge que recull tota
la legislació.
El sindicat es planteja incidir
amb força en qüestions con la
LAU, la limitació dels preus de
lloguer i la negociació col·lectiva
de les condicions de lloguer.
A Europa ja fa temps que existeixen sindicats de llogaters que
negocien amb els grans tenidors
d’habitatges.
El Sindicat es troba al carrer Vistalegre 15 de Barcelona 08021,
telèfon 693809646, correu sindicatdellogaters@gmail.com
Benvinguts siguin a Barcelona

Moció municipal de les Entitats Socials a l’Ajuntament de
Barcelona
A Barcelona hi ha més de
200.000 habitatges de lloguer,
amb la peculiaritat que el lloguer
social, a preus asequibles, només arriba al 1’5%. En els últims
3 anys s’han produït 12000 desnonaments, el 84% per no poder
pagar el lloguer. Els preus de
lloguer han pujat entre un 24%

i un 60%, com a coseqüència de
l’entrada en vigor de la LAU i
es calcula que més de 100 blocs
sencers d’habitatges de propietat vertical (del mateix propietari) han estat adquirits per fons
voltor, que pressionen als llogaters actuals per fer-los fora.
Amb aquesta introducció les entitats: PAH, Observatori DESC,
La FAVB, l’ABTS i el Sindicat
de Logaters van presentar a la
premsa, el passat 28 de febrer,
les 5 mesures perquè l’Ajuntament de Barcelona prengui mesures per pal·liar l’emergència
habitacional que pateix la ciutat,
amb l’objectiu d’arribar a disposar per l’any 2025, al 15% d’habitatge públic de lloguer a la ciutat.
Les mesures són totalment compatibles amb la llei de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2007,
una llei que ha estat molt poc
aprofitada pels Ajuntaments catalans.
Aquestes 5 mesures, resumidament, són les següents:
• Destinar el 30% del sostre edificable a habitatge social de
lloguer en noves promocions
i rehabilitació integral d’edificis.
• Destinar el 40% del sostre edificable si es tracta d’habitatges

d’ús turístic, albergs i residències d’allotjaments temporal.
Els habitatges haurien d’anar
en edificis diferents dins del
mateix Districte.
• Declaració de zones de Consevació i Rehabilitació, amb
dret, per part de l’Ajuntament
a tanteig i retracte, estan el
propietari obligat a comunicar
al municipi la transmisió.
• Edificis públics no residencials
que pugin ser residencials per
habitatges de lloguer, com ha
passat a l’edifici de Via Laietana 8-10.
• Creació d’un grup de treball de
seguiment d’implementació
de la moció.
La moció presentada a comptat amb el suport de tots els
grups polítics municipals, excepte el PP.
Aquest tipus d’iniciatives es reforcen amb les lluites locals als
barris de Barcelona que, cada
cop més, s’estan organitzant i
coordinant per no permetre que
els especuladors ens facin fora
dels barris. Sant Antoni, la dreta de l’Eixample, han organitzat
bustiades massives informant a
tots els veïns d’edificis de propietat vertical, que no estan sols,
que hem d’unir les nostres forces
i extendre el moviment a tots el
barris.
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Recull d’algunes de les Activitats
Divendres 13 d’abril

11 a 14 h

19 a 20 h

Desfilada de les olles i entiats del barri, i lectura del
pregó per iniciar la Festa Major d’aquest any. Hi haurà
intèrpret de llenguatge de signes.
Recorregut: Provença/Padilla – Lepant¬ – València –
Padilla (contra direcció) – Jardins de Flora Tristan
Organitza: Coordinadora d’Entiats de la Sagrada Família

Històries que ens parlen de la Xina, en què els ventalls
màgics comparteixen escenari amb senyors mandarins,
dracs mitològics, l’arc de Sant Martí, pesadors... Destint
a un públic infantil a partir de 3 ys. Inclou una activiat
amb pintures.
Organitza: Banc del Temps Sagrada Família
Col·laboren: Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC)
| Xarxa Dos Deu

20 a 21 h

17.30 a 19 h

Rua i pregó de la Festa Major 2018

«Marxa exploratòria pel barri de la Sagrada
Família»
Aquesta marxa exploratòria nocturna té com a objectiu
oservar, sensibilitzar, identifar i diagnostiar els espais
de la vida quotidiana des duna perspectia de gènere
per proposar criteris que millorin les transformacions.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitza: El Poblet Feminista
Col·labora: Col·lectiu Put 6

Dissabte 14 d’abril
10 a 14.30 h

Mostra d’entiats i projectes interculturals al
barri
Espai per conèixer les diferents entiats i projectes que
promouen la diversitat cultural al barri. Mostra de com
treballem dia a dia per fer del barri un lloc on tothom
tingui un pape. Paradetes informaties, música, tallers i
molt més!
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Xarxa Intercultural (Pla de Desenvolupament
Comunitari Sagrada Família)

Contes de la Yia-Xin

Taller infant l diabòlic
Vols ser diable o diablessa per un moment? Vine i
experimenta la sensació!
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitza: Best alots Espurnats de la Sagrada Família

18 a 20.30 h

Desf lada solidària
Acte dest nat a recollir diners per ajudar els veïns i
veïnes més vulnerables.Tema de la desf lada: Blanc,
negre i a color - El cinema de sempre
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
(àmbit de Serveia les Persones)
Col·laboren: gent del barri, voluntariat i paradistes del
Mercat Sagrada Família

19 a 20 h

Tabalada infernal
Tabalada dels grups de percussió per anunciar el
correfoc.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Farfolla de la Sagrad a Família | Best alots
Espurnats de la Sagrada Família
Col·labora: Beirão Percussió
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20.30 a 22.30 h

17 a 18.30 h

La Farfolla i els Best alots faran el correfoc pels carrers
del barri.
Lloc: Jardins de la Indústria. Recorregut: Jardins de la
Indústria – Indústria – Lepant – Mallorca – Marina
Organitzen: Farfolla de la Sagrada Família | Best alots
Espurnats de la Sagrada Família
Col·labora: Beirão Percussió

Grup de conversa en castellà (nivell I). Vols practiar el
castellà? Parlarem sobre temàtiques dinterès i del barri.
Lloc: Espai 210 (Padilla, 208-210, baixos)
Organitzen: Associació Xarxa Dos Deu | Pla de
Desenvolupament Comunitari Sagrada Família

Correfoc

Diumenge 15 d’abril
12 a 14 h

Diada Castellera
Actuació castellera a càrrec dels Castellers de la Sagrada
Família, els Sagals d’Osona i els Capgrossos de Mataró.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença, davant del
Temple
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

18 a 19.30 h

La importància del trasplantament d’òrgans i
teixits
Taula rodona a càrrec de professionals de l’àmbit de la
Medicina.
Lloc: sala d’actes del Nou Hospital (Sant Quintí 89, 2a
plata)
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
| Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dimarts 17 d’abril
10.30 a 12 h

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

17 a 20 h

Festa d’homenatge a la gent gran del barri
En el decurs de l’acte es farà una menció especial a
l’entiat veïnal escollida, per la seva col·laboració en actes
socials durant l’any. Inclou també una actuació musical.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

Divendres 20 d’abril
19 a 20.30 h

Concert de música clàssica
Concert a càrrec de la soprano Carmen Moreno.
Lloc: sala Pau Gil del Recinte Modernista de l’Hospital de
la Santa Creui Sant Pau
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
(àmbit de Cultura) | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dissabte 21 d’abril
9.30 a 14 h

1a Trobada de Gegantons de la Sagrada
Família
Cercavila pel barri de la Sagrada Família de Gegantons i
Capgrossos de les colles i escoles convidades d’arreu de
Catalunya.
Lloc de trobada: Escola Tabor (Cartagena, 231-239)
Recorregut: Cartagena – Provença – Padilla – avinguda
Gaudí – Provença – plaça Sagrada Família
Organitzen: aplec de colles i escoles geganteres del barri
de la Sagrada Família
Col·laboren: Fal·lera Gegantera Sagrada Família | Escola

Tabor | Escola Sagrada Família | Colla Gegantera de
Calella | Escola Dominiques de Tarragona | Escola Mare
de Déu del Carme de Tarragona | Escola Virolai

14 a 19 h

Dinar i ball de Festa Major
Dinar popular per a tots els veïns i les veïnes del barri.
Lectura del pregó de Festa Major, també amb llenguatge
de signes. A partir de les 16 h, animt ball de Festa
Major amb l’Orquestrina Trama com a cloenda.Preu del
dinar: 12 € (els tiquts es vendran allà mateix abans de
començar).
Lloc: Marina, davant del Temple
Organitza: Coordinadora d’Entiats de la Sagrada Família
Col·labora: Restaurant Escola Sinaí
Pla de pluja: Centre Cívic Sagrada Família

Parets del Vallès | Gegants del Prat de Llobregat |
Gegants de Gràcia | Gegants de Ripoll | Gegants de
Santa Eulàlia de Ronçana | Gegants del Casc Antic de
Bacelona | Gegants de la Roca del Vallès | Gegants de
Sant Feliu de Llobregat | Fal·lera Gironina | Gegants
de Sant Josep de Calassanç | L’Ocellaire de l’Eixample
| Gegants de Sarrià | Gegants de Sagrera | Gegants de
Sabadell | Escola Sagrada Família | Escola Marillac |
Escola Tabor

17 a 18.30 h

Un barri lliure de violència contra les dones

Diumenge 22 d’abril

Taller familiar infantil i lexposició Dones supervivents. Hi
farem activiats per a la no-violència vers les dones i una
paradeta informatia.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitzen: Associació Hèlia | Plataforma Unitària contra
les Violències de Gènere
Col·labora: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família

8 a 9.30 h

18.30 a 20 h

Cercavila de música tradicional pel barri de la Sagrada
Família per fer despertar i comunicar l’inici de la Festa
Gegantera a tot el veïnat.
Lloc de trobada: La Bodega del Barri (Lepant, entre
Provença i Mallorca)
Recorregut: Lepant – Provença – Padilla – Rosselló –
avinguda Gaudí – Castillejos – osselló – Antia Fàbrica
Damm
Organitza: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família

Coreografia de Dones de Blanc, xpressió corporal contra
la violència masclista.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitzen: Dones de Blanc | Plataforma Unitària contra
les Violències de Gènere
Col·laboren: Associació Hèlia | Associació de Veïns i
Veïnes Sagrada Família

VI Matinades de la Sagada Família

9.30 a 14 h

XXX Trobada de Gegants de la Sagrada Família
Cercavila de gegants i capgrossos de les colles
convidades pel barri de la Sagrada Família.
Lloc de trobada: Antia Fàbrica Damm
Recorregut: Rosselló – Dos de Maig – Provença – Padilla –
Còrsega – Marina – Indústria – avinguda Gaudí – Marina
– Temple de la Sagrada Família
Organitza: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Col·laboren: Associació Fal·lera Gegantera Sagrada Família
| Gegantsde la Ciutat | Gegants del Pi | Gegants de

Malgrat tot, res canvia

Pels voltants de la festa
Del 10 al 22 d’abril

17 a 20 h
Exposició: Amb els records fem història
Com el seu nom indica, és un recull d’objectes diversos i
documents personals antics que han et i fan història.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
(àmbit de Cultura)
Col·labora: gent del barri que aporta el material exposat
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La connexió dels tramvies per la Diagonal
ERC: RESPONSABILITAT O ELECTORALISME?
A.V.V. Sagrada família

El plenari de l’Ajuntament de
Barcelona, en la sessió del 23 de
març de 2018, havia de decidir
la connexió dels tramvies per la
Diagonal, essent decisiu el vot
del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya. La
decisió del Jutge Llarena, d’empresonar a la cúpula del procés
i la fuita de Marta Rovira a l’estranger, va motivar la suspensió
del Plenari, ajornat al dia 10
d’abril de 2018.
La realització de la connexió
dels tramvies és un projecte
capdal per a la ciutat, a l’àmbit
de la millora de la mobilitat, la
qualitat de l’aire i l’urbanisme,
sobre tot pel que fa al tram de
recorregut dels barris de Sagrada Família i Fort Pienc, en
la primera fase, entre Glòries i
Verdaguer.
Les associacions de veïns i veïnes de Barcelona, fa molts anys
que venim reivindicant aquesta
connexió, no només perquè és
imprescindible humanitzar la
Diagonal, buidant-la de cotxes
i descontaminanar-la, també
perquè és imprescindible connectar els dos extrems de la ciutat per:
- Als treballadors i treballadores, que han d’accedir als llocs
de treball.
- Connectar els Campus universitaris, cada cop més lligats
pels projectes compartits de
recerca i investigació.
- Als ciutadans del Bessós i el
Llobregat, units pel mateix
TRAM, un mitjà amb capacitat suficient i el millor valorat
pels ciutadans dels transports
públics.
Tots els estudis realitzats per les
administracions locals i metropolitanes avalen aquesta solució i l’Ajuntament de Barcelona
està disposat a avançar el finançamet, tot i que no li pertoca.
Els estudis demostren també,
que serà una inversió molt rentable i ràpida d’amortitzar, per

l’increment notable que es produirà en el nombre de passatgers que actualment l’utilitzen.
Els grups municipals de la dreta,
PP, PDCat, sempre s’han oposat
i Ciutadans estan desfullant la
margarida, en una clara defensa dels “lobbyes” de l’automòbil
que presionen perquè aquesta
connexió no es faci amb tramvia, perquè veuen perillar el seu
negoci futur. Dins de les forces
progressistes crida l’atenció
el posicionament d’ERC que,
de defensar la connexió dels
tramvies per la Diagonal al seu
programa electoral, s’ha tornat
la força més beligerant amb el
projecte.

Responsabilitat o electoralisme d’ERC?
Es fa difícil entendre, des d’una
òptica progressista, el posicionament d’ERC envers de la
connexió dels tramvies. De les
declaracions del seu màxim
dirigent a Barcelona, Alfred
Bosch, deduïm dos arguments
fonamentals:
- La signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Barcelona
i l’Autoritat Metropolitana del
Transport (ATM), depenent
de la Generalitat, en lloc d’un
protocol, que és el que proposen les esmentades institucions.
- La municipalització de la gestió dels TRAMS, rescatant les
concesions atorgades a les
empreses que actualment les
exploten, que podria tenir un
cost, entre 250 i 400 milions
d’euros.
En una primera lectura, la primera raó sembla més aviat una
qüestió semàntica que una discrepància de fons. En qualsevol
cas, tractant-se d’entitats d’interès públic no entenem que
aquest factor pugui impossibilitar un acord de tal transcendència ciutadana.
La segona raó, és de molt difícil
materialització, com si vulgués-

sim pujar a l’Everest amb vestit
dels diumenges:

entre el Passeig de Gràcia i la
plaça de Francesc Macià.

- Les concessions administratives dels tramvies van ser
atorgades per l’ATM i tenen
vigència fins al 2032. Molt poc
deu estimar-se el Sr. Bosch als
Barcelonins per regalar més
de 300 milions d’euros a les
concessionàries, per rescabalar les concessions.
- És una decisió que no està en
mans de l’Ajuntament, ja que
depèn de l’ATM, organisme de
la Generalitat, i afecta a molts
altres ajuntaments.
- Fruit de la pressió d’ERC,
l’Ajuntament s’ha compromès
a que l’increment dels beneficis de l’explotació vagin a
l’erari públic. No tindria més
sentit blindar jurídicament
aquest acord i esperar al rescabalament quan expirin les
concessions? Amb els diners
del rescabalament es podrien
construir 3000 pisos socials,
per posar un exemple.

La part sud del barri Sagrada
Família, i la part nord de Fort
Pienc, continuaran despullats
urbanísticament, pendents de la
connexió dels tramvies. Parlem
fonamentalment del tram de
l’Avinguda Diagonal, entre Sardenya i la plaça de les Glòries.

Una persona que aspira a l’alcaldia de Barcelona, ha de tenir
amplitut de mires i pensar en
el futur de la ciutat. Quan farà
el Sr. Bosch el tramvia si arriba
a l’alcaldia? O és que en el fons
hi ha d’altres raons per no fer-lo,
i tot això és una cortina de fum,
per amagar l’incomplment d’una
promesa electoral que no agrada
a les “forces vives” establertes

Recollint les paraules d’en Pere
Macias (comisionat de l’Ajuntament pel TRAM) i de Toni Salvador (director de Model Urbà
del consistori) per reflectir la
necessitat de la transformació
urbanística:
- La implantació del Tramvia
suposarà una transformació
radical de la Diagonal, que
passarà de la supremacia del
cotxe al vianant.
- És el tram de la Diagonal que
està en pitjors condicions i
l’actuació suposa un acte de
reparació històrica amb aquest
punt de la ciutat, on també es
troba l’escola Ramon Llull.
- El màxim exponent de la nova
urbanització es produirà a
l’alçada de la Plaça de Pablo
Neruda, en la confluència del
carrer Aragó amb la Diagonal,
sense trànsit, entre Sardeya i
Lepant, mantenint el pas de
cotxes per Marina.
- El tram de Lepant a Glòries,
respecta la configuració com

a Rambla i el carril bici passa
a ser bidireccional, de dos carrils per banda.
- L’espai de passeig s’incrementarà en quasi 30.000 m2 i es
guanyaran 9300 m2 de verd.
- En la primera fase tindrà 3 parades: Monumental, Sicília i
Verdaguer.
- A Glòries, la parada estarà situada davant del museu del
Disseny, amb una singular pèrgola fotovoltaica. Aquest punt
es convertirà en un gran bescanviador de mobilitat, amb
la línia 1 del metro, els busos
urbans i els busos interurbans.
Fina ara, de poc han servit les
apel·lacions que, des de totes
entitats de la societat civil, Universitats, Associacions de Veíns,
Col·legis Profesionals, etc han
reclamat a ERC, perquè donés
suport a un projecte que, en
principi, també era seu. La manca de visió política, a la llarga es
paga a les urnes, perquè del que
es tracta és anar construint la
ciutat del futur, amb el llegat que
hem rebut dels nostres avantpasats mil·lenaris.
Esperem que les dues setmanes
que s’han guanyat amb l’ajornament del plenari, serveixin al
menys perquè els grups municipals, especialment ERC, siguin
responsables i posin l’interès de
la ciutat per d’amunt dels interessos electoralistes.
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urbanisme
GLÒRIES - COMENÇA LA CONSTRUCCIÓ DEL PARC

Reinici de les obres del Túnel
Àmbit d’urbanisme,
mobilitat i medi ambient

E

l dia 17 de març de 2018,
en un acte protocolari,
presidit per l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau i amb
presència de tota la premsa barcelonesa, es va donar el tret de
sortida al reinici de les obres
dels túnels de Glòries i al començament de la Construcció
del Parc.
A la presentació el Director General de Bimsa (empresa municipal que supervisa les obres) va
explicar que, després de la paralització de les obres per l’Ajuntament, per incompliment del
contracte, es va reorientar el
projecte amb dues novetats fonamentals:
- L’execució de tot el túnel, des
de Castillejos a la Rambla de
Poblenou, en una sola fase.
- La licitació i adjudicació de les
obres en 5 paquests diferents,
per evitar ofertes temeràries
i deixar-ho tot en mans d’un
sol grup constructor.
Miquel Catasús, en representació de les quatre associacions
veïnals de Glòries, va manifestar l’alegria veïnal per poder
abordar 2 elements cabdals del
projecte de Glòries: El Túnel i
el Parc.” Això ha estat possible
perquè tots els grups municipals, han treballat per un projecte de ciutat que ha fet possible
superar les fites d’un projecte
molt complex, la qual cosa és
molt d’agrair a tots, en els temps
que corren. Encara resten moltes coses a fer i anem endarrerits, però el projecte continua i
ningú el pot aturar. Hi ha una
cosa, però, que resta de fer en
aquest mandat i que forma part
del Compromís de 2007, la conexió dels tramvies des de Glòries a Francesc Macià “.
Catasús va demanar, implorar o
exigir que, tan govern com oposició, facin el màxim esforç per
arribar a un acord, abans del
plenari de l’Ajuntament del pro-

per 23 de març, per donar llum
verda a la conexió dels tramvies,
per realitzar la primera fase, de
Glòries a Verdaguer.
L’alcaldessa de Bacelona va
dir que la construcció del Parc
i del túnel, seran una gran fita
metropolitana, de ciutat i dels
barris que l’envolten, felicitant
a les associacións de veïns per la
persistència i tenacitat que han
demostrat, des de la signatura
del Compromís per Glòries de
l’any 2007.
Ada Colau va glossar les actuacions a les Glòries com el compromís del govern, per fer una
ciutat més amable, més sostenible i més humana i es va comprometre també, a no escatimar
esforços perquè l’Ajuntament
segueixi endavant la conexió
dels tramvies.

Inici del Parc
L’execució de les obres del Parc
es farà en 5 trams diferents,
adequades a les obres dels túnels soterrats. Així el Projecte
de la Canòpia urbana, guanyador del concurs internacional,
s’iniciarà pel sector denominat
la Clariana, entre CartagenaIndependència, fins a les obres
del túnel, a la Gran Via.
És un espai de 45000 metres
quadrats (com a quatre illes de
l’Eixample) i té un pressupost
de 19´8 milions d’euros. En
aquesta fase s’executaran, com
a peces fonamentals:
- La Gran Clariana: Esplanada
de gespa de 10.000 m2, oberta i amb un ús polivalent i
d’estada de veïns.
- La Rambla dels Encants: Nou
passeig de vianants que conectarà de nord a sud la plaça,
per la línia del carrer Cartagena, que en aquest tram ja s’ha
fet parc.
- Àrea de gestió de l’espai Verd:
Amb la casa del parc i un dipòsit soterrat pel rec.
- Node lúdic: Jocs d’infants.
- Nodes de biodiversitat: Refu-

gis de la natura, amb arbres i
vegetació.
- Àrea de gossos.
- Espai de Joventut: Zona lúdicesportiva, amb taules de joc,
espai multiusos, (pista esportiva, patinatge, ball…) dotat
amb una guingueta de prestec
de material esportiu, lavabos
i bar.
Les fases successives s’aniran
encadenant, fins a l’any 2021,
que és quan está previst finalitzar les obres de tot el parc.

Reinici del Túnel
Després d’estar paralitzades,
durant 11 mesos es reinicien les
obres del túnel, que tenen previst una durada de 32 mesos.
Com ja hem dit l’Ajuntament a
optat per una adjudicació en 5
lots diferents, que treballaran
a l’hora, per evitar les baixes
temeràries, però, incrementant
notablement les tasques de coordinació. Bimsa s’haurà de posar les piles.

El túnel permetrà, en la banda
Besòs, guanyar una rambla,
entre Independència i Rambla
de Poble Nou, amb un guany
important i merescut dels veïns i veïnes que hi viuen en
aquest tram, front a l’antiga
fábrica de l’Olivetti. D’aquesta manera també, s’estableix
una conexió molt important
entre els Barris del Clot i Poblenou, separats per la Gran
Via, amb un espai de molta
més qualitat veïnal i mediambiental.
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SANITAT

Sagrada Família. Un barri gran?
Ambit Sanitat

A

questa pregunta podría
generar dues respostes. Si
ens referim a la superficie
del nostre barri respecte al marc
territorial de l´Eixample estarien
parlant d´una extensió mitjana respecte als altres barris que
configuren el districte, això si,
molt poblat amb els seus 51.322
habitants, amb una densitat de
1001 hab/ha. Però també ens podem dirigir cap a un altre aspecte demogràfic: Hi ha molta gent
gran al nostre barri ? Si. Més del
20% de la població està per sobre
dels 65 anys. Molt en línea amb
la zona centre de Barcelona. Es a
dir una àrea molt demostrativa
del que es la ciutat de Barcelona,
on el pes demogràfic de les persones en aquesta franja d´edat i
sexe femení es important.
Vivim doncs, en un barri no
molt gran en superfície, dens i
amb quasi una quarta part de
veïns per sobre dels 65 anys ,
per tant hem de pensar en persones que necessitaran recursos
pròpis d´aquesta etapa vital.
Un altre aspecte es la situación
en que viuen aquestes persones
grans. Si parlem de Barcelona,
3 de cada deu viuen soles i majoritàriament son dones. El sexe
comporta un aspecte afegit de
vulnerabilitat, ja que les dones
reben pensions més precàries
que els homes.
Tornem als recursos i concretament als centres residencials
i de dia.

Al nostre barri no hi ha cap residència pública per a gent gran.
A l´Eixample només dos establiments son de gestió pública
d´un total de 102.
Les dades de l´any passat son
realment preocupants: 23.500
sol.licituts de persones que resten esperant places públiques a
Catalunya.
A Barcelona amb 285 centres
només 24 son de titularitat
pública, que no vol dir que la
gestió ho sigui, perque majoritàriament es cedeix a empreses
privades. Tota la mancança que
es tradueix en aquestes dades
no es pot pal.liar amb places
concertades amb entitats privades, prestacions insuficients…
etc (en els darrers anys el presu-

post en aquest àmbit ha disminuit en 43.000.000 € i encara
que ha hagut alguna mesura
correctora no arribem a la inversió prèvia a la mal anomenada crísi). Així i tot les llistes
d´espera s´allarguen sense remei.
Si volem entendre aquest fenomen de desadaptació dels recursos públics a les necessitats
de la población, hem de encaixar-lo en un context polític de
llarga trajectòria al nostre país
respecte als Serveis Públics Sanitàris i Socio-Sanitàris. La prioritat no ha estat mai consolidar una estructura pública sino
enfortir les relacions privadespúbliques que sempre, sempre
han resultat molt profitoses pels
guanys privats i han donat uns

serveis precaris als ciutadans.
De vegades molt més que precaris.
Sense cap dubte hem de continuar revindicant un Centre
Residencial per a la gent gran
al nostre barri, però amb gestió
pública real i transparent.
La experiencia de les lluites per
aquest tipus d´equipaments i el
seu manteniment en condicions
dignes es inseparable i així ens
ho han demostrat les organitzacions veinals i de familiars
d´usuàris que han hagut de vetllar per unes condicions de vida
dignes dins els centres, fent
front a presions de corporacions importants que han deixat
de banda la qualitat dels serveis, per obtenir guanys especu-

lant amb les cures de una part
molt vulnerable de la població.
Arribat el moment de recuperar la històrica revindicació de
la Residència per a Gent Gran
al barri, no ens hem de deixar
enganyar pels cants de sirena
d´instal.lacions, espais i vidres
de colors. El més important,
com sempre, es el contingut,
amb recursos i criteris de qualitat per dissenyar i mantenir
un sistema de cures que tingui
com objectiu garantir una vida
digna als nostres grans mitjançant una gestió pública i transparent.
Això no serà fàcil en un entorn
que afavoreix el lucre privat.
Tenim un llarg camí pel davant,
com sempre.
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DONES

Un lloc on totes tenim un paper: el
protocol contra les agressions masclistes
Ambit Dones

A

l nostre barri el protocol d’actuació contra les
agressions masclistes vol
contribuir a garantir un espai
de seguretat i confiança per a la
identificació i actuació davant
agressions sexistes. L’objectiu
és generar un espai on relacionar-se de forma segura, lliure i
consentida.
La visualització d’agressions a
les dones als mitjans de comunicació ha posat d’actualitat i ha
fet créixer l’interès de la nostra
societat per a conèixer les seves
causes i posar fre al seu creixement.
Partim d’una estructura social
desigual entre els sexes dins un
marc cultural i la violència es
pot representar amb un triangle
en que la punta és la violència
visible. És sobre tot en la part
no visible, en la violència cul-

tural i estructural situades a la
base del triangle, on totes les
persones tenim un paper. La violència estructural, l’increment
de la desigualtat a favor del sexe
masculí ja sigui social, de drets,
econòmica, racial, educativa,
suposa l’afebliment, i major vulnerabilitat, de les dones.
La violència cultural crea un
marc que legitima aquesta negació, que condueix al masclisme, a actuar “perquè es pot”. La
dona ja està des-legitimada. Per
exemple, perquè des de petits
una noia en comptes de ser una
“líder” és una “mandona”?. Perquè ha de seguir un determinat
tipus de bellesa física? Perquè
no pot vestir com li agradi sense
sentir l’aprovació o reprovació
de la societat molts cops incloses les mateixes dones?. Perquè
les solucions als problemes que
planteja la cura i l’interdependència en la família han de córrer a càrrec de les dones?

SERVEI A LES PERSONES
Nota d’agraïment:
M. Ll. L.
Àmbit Servei a les persones

A totes aquelles persones veïnes del barri, que com
cada any han fet lliurament d’aliments i joguines en
les dues campanyes de Nadal i Reis que hem dut a
terme com en altres ocasions.
Els aliments rebuts s’han repartit entre famílies
en risc de marginació social, i patidores la majoria
de l’anomenada pobresa energètica, famílies
contrastades pels Serveis Socials del Barri.
En capítol a part, informem que les joguines es van
repartir entre entitats hospitalàries i centres d’acollida
d’infants i joves.
Si voleu algun aclariment i noms concrets de les
entitats receptores, restem a la vostra disposició
Per raons obvies no es publiquen, com a dret a la
intimitat.

No hem de contribuir al creixement d’aquesta “cultura” d’acudits masclistes, d’utilització del
nostre cos per fer propaganda,
de culpabilitzar les víctimes. Les
dones en especial, cal que tinguem clara la prioritat de la de-

fensa comuna dels nostres drets
a totes les edats. La reflexió ens
ha de permetre identificar allò
que en el dia a dia ens afebleix i
que és utilitzat per construir potents estereotips de Dona Ideal i
donar-hi respostes.

La violència és com un iceberg
de manera que sols és visible
una petita part del conflicte.
Solucionar-ho suposa actuar
en els tres tipus de violència:
DIRECTA, CULTURAL I ESTRUCTURAL.

OPINIÓ

A comentar
ARA SI? ENCARA NO?
M. Ll. L.
Àmbit Servei a les persones

A

cabo de llegir una noticia en
un diari local del Districte
una noticia que m’ha omplert de goig que diria aquell.
Es te previst que certs passatges
del Barri mereixin una remodelació urbanística, “Nou Look” (que
be oi?) Es convertiran en espais
amables (també en diuen ara) per
els vianants i els propis veïns/es
propietaris i/o llogaters.
Nous fanals led, nou clavegueram,
nou arbrat etc, etc, etc,.
Urbanistes te l’Ajuntament per fer
el bo i millor pel veïnatge.

Resto a l’espera d’una remodelació en concret, la del passatge
Carsi, entra dintre del nou Look i
el pressupost , i així arranjar d’una
vegada per totes el desnivell que
obliga a creuar-lo al costat de c/
Padilla amb risc de caigudes (la
que firma ha presenciat alguna) .
Estic confiada doncs que es tingui
present, oi?, de no ser així.... com
diu aquell “Apaga y vamonos!”
Perquè doncs pregunto amb la
meva ignorància urbanística, tan
difícil es fer una rampa mes perllongada a la vorera, i posar una
barana per ajudar a “passejar el
desnivell?” . Ah! i el mes curiós es
que si que hi ha al costat mateix
del dit desnivell un pas especial
per invidents, i òbviament no cal

dir que també costerut. Vagin per
endavant les gracies si mes aviat
que tard acaben amb el problema.
De no ser així continuarem reblant
el clau de la justa reclamació, si cal
en un altre ocasió també parlarem
de desperfectes al paviment, i botigues sense fàcil accés per persones en cadires de rodes.... esperem,
confiem, que tantes trobades amb
responsables de l’Ajuntament, i
tantes participacions en Fòrums,
amb material fotogràfic inclòs, serveixin per alguna cosa més que per
posar bancs (per seure, s’entén) a
certs xamfrans, i que benvinguts
siguin . LES VEUS DE LA GENT
GRAN, les nostres veus comencen
a patir una afonia crònica de tant
parlar i reclamar i no ser massa escoltades, FINS QUAN?
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BREUS

A tenir en
compte
Mª Lluïsa Longan

E

sta nevant, molt, totes
les carreteres del país
son catifes de gel que
impedeixen la circulació rodada, no cal anar a cap port
de muntanya per “gaudir” de
l’espectacle.
Els més petits juguen fent ninots al carrer; segueix nevant.
La neu es convertirà en gel i el
gel en aigua quan el sol l’enlluerni amb la seva càlida mirada. Mentre això no arriba ,
fes el que has de fer i moltes vegades oblides:
- Mentre ensabonis els
plats: tanca l’aixeta.
- Mentre et raspallis les
dents: tanca l’aixeta.
- Mentre et passis l’esponja amb el gel tingues
la dutxa tancada Càrrega la rentadora amb
tota la capacitat que
t’admeti i fes el mateix
amb el rentavagelles.
I per últim i no menys important: RECICLA, depositant
al contenidor corresponent
tot allò que ja no et fa servei:
Roba, joguines, paper, cartró,
plàstic, vidre ..
Contenidors no te’n falten i
punts verds tampoc.
Això que fas tu ara beneficiarà el medi ambient i els que et
succeiran t’ho agrairan.
Es fàcil, nomes es qüestió de
fer servir el bon criteri i sentit comú, i si ens ho proposem
tots en tenim.

VIURE L´ENTORN

Carta a la Sra. Alcaldessa
Mª Lluïsa Longan

B

envolguda Sra. Colau,
Un cop mes m’adreço
a vosté, en nom propi i
tambè com a portanveu d’uns altres conveïns que han expressat
la seva opinió i que li transmeto
a continuació.
Gracies li siguin donades per la
seva actitut tan propera en tots
aquells actes que han merescut
la seva presencia per mor d’uns
fets que tant han convulsionat el
nostre Pais. Gracies , per oblidar
les seves inclinacions (respectables per cert) anant al funeral
per les victimes del 17 d’agost
passat. Gracies per fer cua com
altres per anar a votar el 1/O .
Gracies per anar amb al seu fillet a coll fent bona demostració
d’alló que se’n diu conciliació
familiar i laboral. Gracies pels
seus parlaments despres de les
multitudinaries manifestacions
ciutadanes en moments dificils
d’oblidar.
Gracies per donar la seva opinió agradi o no als seus col·
laboradors...., mai es fa content a
tothom, per sobre de tot, gracies
per omplir de llagrimes la seva
dolça mirada, aquella que en altres ocasions he mencionat.
Una cosa no treu l’altra peró, no
oblido que a diferencia dels seus
predecessors i mal sigui per demostrar que els càrrecs públics
obliguen a ser propers amb tota
la ciutadania , no trepitja La
Basilica de la Merçè, en Festes,
potser si aquesta haguès estat la
Basilica escollida per l’acte que
ara rememorem i que motiva
aquest escrit ? qui sóc jo però per
jutjar les seves decissions? Segurament pensa amb molt bon
criteri que el Consistori es deu a
tothom i millor no marcar preferències.... encara que segons
quins actes es deguin a les tradicions, si aquestes es converteixen en rutina, millor aparcarlas.
Sra. Alcaldessa, com va dir
aquell, això avui no toca, peró
com be he mencionat en començar l’article, si toca enviar-li una
abraçada en nom d’uns molts
i el meu, per haver-nos demostrat aquella faceta humana que
a vegades per raons de la politi-

ca no surt a la llum, faceta que
mes d’un cop està estudiada per
guanyar vots, i es nota , com
s’han notat ara guaïtant la seva
entervolida mirada, (dolça mirada) els sincers sentiments que la
motivaven i lluny del “postureo”
que en diuen ara per sortir a la
foto.
El temps passarà com diu la canço, tot passarà, altres fets, de ben
segur motivaran altres reaccions
obligades per l’entorn que toqui
viure , que hi farem! . Aquelles
situacions quedin adormides ara
fins un altre moment, doncs, les
justes reivindicacions que giravolten dins el cervell dels contribuients d’aquesta metropoli de
variats costums i ideologies, caldrà recordar-les quan toqui, ara
no, es despertaran i reempendrem l’activisme de despatx o de
carrer, ves a saber!, i vosté estarà
envoltada dels seus assesors, per
decidir, escoltar i/o consensuar
, o no. Aquells moments; seran
aquells, repeteixo, els que han
inspirat aquest escrit perpetuaran en el record en positiu: L’hi
ho asseguro.
Sra. Colau per si no tingues ocasió, i per que donc per fet que
aquest escrit es publicarà pels
voltans del Nadal , aprofito per
desitjar-li el millor per voste i
familia i que els mes petits de la
casa, rebin força regals, els porti un estel en forma de cometa,
o be un barbut en trineu..... que
tant li dona.
Desembre 2017

Nota: No se si aquesta humil publicació de
barri arriba al seu despatx, algun escéptic em
diu que no, pero crec que altres la llegiran per
vosté, i si convé li faran comentaris a l’us, i per
si els comentaris dits no fossin prou neutrals
sempre li queda visitar la nostra www. que
penja fil per randa el diari complet, ah!, no ens
hem atrevit a possar la seva foto acompanyant
aquest escrit, tot i que està publicada a internet,
sense demanar-li permis, amb el seus ulls
plorossos, . Vosté ens ha donat un exemple,
gran exemple, publicant el rostre dels seus fills a
cara descoberta. Però esta clar que era vosté la
que ho decidia.
Nota dos, aquesta d’aclariment
Per raons d’espai aquest escrit va haver de
cedir pàgina a altres articles que reclamaven
immediatesa Una nota d’agraïment no
prescriu en el temps, i ara surt en lletra
impresa La historia com el seu nom indica,
bona o no tan bona sempre hi serà Se que
des del mes d’agost passat, han succeït
altres circumstancies que han convulsionat el
Consistori i això fa que s’endarrereixin projectes
ja aprovats i altres en espera, però això no
resta importància a l’escrit que precedeix
aquesta nota i es que l’agraïment no te data
de caducitat, com tampoc la te un retret si
es demostrable, sigui quan sigui i jo he fet
mes d’un i seguiré si cal però amb educació i
propòsit de diàleg.
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