Els gegants fan 30 anys
Debat sobre el futur del temple
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editorial

sumari

L’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, va tenir la idea
que es construís una parella de gegants per al barri, això es va fer
realitat, i aquest any s’ha cel·lebrat el 30 aniversari del seu bateig.
Els gegants que van ser creats per a l’impuls de l’Associació de
Veïns i Veïnes Sagrada Família i de la mà d’Antoni Viñas, han fet un
llarg recorregut, des de llavors, animant les Festes Majors i portant
la imatge del barri per a tot arreu.
Que l’Ajuntament de Barcelona els hagi atorgat la medalla d’honor
a l’Associació FAL·lERA GEGANTERA SAGRADA FAMÍLIA, que és
la colla portadora dels gegants, és un reconeixement ben merescut
que ens omple d’orgull.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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EL TEMPLE A DEBAT
Ambit d´rbanisme i medi ambient

Introducció

L

’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família i la
comissió de representats
dels afectats pel PGM, van organitzar una taula rodona-debat
sobre la situació actual i futura
del Temple de la Sagrada Família i el seu impacte a l’entorn.
L’acte va tenir lloc el dia 24 de
maig de 2018, a la sala d’actes
del Centre Cívic, amb l’assistència dels grups polítics d’ERC,
C’s, PPC, BCNencomú i del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy. No van assistir els grups:
PDCat, PSC i CUP. L’assistència
de públic va ser d’unes 150 persones.
Després d’una breu intervenció
del representant de l’AAVV, introduïnt l’acte, es varen formular als grups politics 5 preguntes
concretes, que els grups havien
de contestar. Les 5 preguntes
que varen formular van ser les
següents:
- L’actual PGM (Pla General
Metropolità) és de l’any 1976
i es va fer sense participació
veïnal. Què planteja el seu
programa electoral, respecte
a la modificació del PGM dels
entorns del Temple?
- Insòlitament el Temple no té
ni llicència d’obres ni llicència
d’activitats, s’acabarà la Basílica amb aquesta anomalia?
Es respectaran les aliniacions
que estableix l’actual ordenament urbanístic?
- Què planteja el seu programa electoral, en relació a les
greus afectacions sobre els
habitatges, en les dues illes de
l’entorn del Temple?
- Actualment, més de 18 milions
de persones visiten cada any
l’entorn del Temple, 4’5 milions pagant entrada. Quins
plans teniu per resoldre la
difícil convivència entre els
veïns i els visitants?
- La pressió dels visitants al
Temple, ha comportat l’apertura de vivendes d’ús turístic,
comerços de souvenirs i bars
de menjar ràpid, a més és
impossible trobar un pis de
lloguer pels preus tan desorbitats. Quins plans plantejen
en el seu programa electoral,

per revertir aquesta situació
de mobbing inmobiliari?

El debat
La crònica del debat va mostrar
que, els assistents dels grups
polítics municipals, es van
prendre amb molt poca serietat el debat que proposaven els
veïns:
- Respostes genèriques a preguntes concretes.
- Desconeixement real de l’abast
del problema.
- Descripcions a corre-cuita de
programes electorals.
- Declaració de bones intencions.
- Manca d’un discurs coherent
de futur, pel que fa a la modificació del PGM.
En alguns aspectes va haver-hi
una certa coincidència en el posicionament:
• El PGM de l’any 1976, és modificable.
• Els acords de futur s’haurien
de consensuar entre l’Ajuntament, els Veïns i la Junta del
Temple.
• No es poden adoptar decisions que no acceptin els veïns.
• Cal revifar la Comissió de Seguiment de l’any 2014, com a
fórmula per impulsar el diàleg
entre les parts implicades.
• El problema d’harmonitzar el
turisme amb la convivència
veïnal és de difícil solució.

El posicionament dels veïns
Les obres de la Sagrada Família
continuen a un ritme accelerat,
a raó de 40 milions d’euros anuals, dels quasi 100 milions que
ingressa el Temple en entrades.
La massificació turística s’ha
incrementat notablement, més
d’un 40%, a partir de l’any 2016.
Els impactes sobre l’entorn: Botigues de souvenirs, pisos turístics, pèrdua del comerç de proximitat, saturació de l’espai i el
transport públic, s’han agreujat.
En el cas de l’habitatge la situació és extrema.
Les obres continuen sense llicència, sense que això sigui obstacle perquè l’actual construcció, deixi empetitit, cada cop
més, el llegat de Gaudí, substituint l’ingeni de l’arquitecte

reusenc, per un mecano que
aixeca les torres a tota velocitat,
deixant la pròpia obra de Gaudí
i l’entorn cada cop més desdibuixats. El pla de l’actual equip
de govern d’exigir la legalització
de les obres i de l’activitat porta
camí de convertir-se en un mal
pla, ja que la Junta del Temple
continua fent el que li dona la
gana, sense el control legal que
exigeix una llicència, mentre va
donant llargues en espera d’un
canvi de titular a la Plaça de
Sant Jaume.
Al juliol de 2017, aquest equip
de govern va presentar als veïns, el pla d’actuació que pensava portar a terme abans de
l’estiu de 2018:
- Aprovació d’un pla especial integral a l’illa del Temple.
- Llicències d’obres i d’activitats.
- Revisió del Pla General Metropolità dels entorns.
Tot i que aquest no era el pla
dels veïns, vàrem acceptar per
tal de desbloquejar la situació.
Un any després res d’això s’ha
acomplert, sense una explicació
convincent per part de l’Ajuntament. L’aprovació del Pla especial integral, s’ha convertit en el
pal de palier per desbloquejar la
situació i ens costa creure que
l’actual Ajuntament deixi de
costat als veïns, confiant més en
la bona voluntat de la Junta del
Temple.
A la Junta del Temple, però,
l’únic que el mou es l’interès
del negoci futur, que encara vol
agrandir més, i més enllà de
l’any 2026, data de finalització
de les obres i, teòricament de
la seva pròpia existència, per
acompliment del seu objecte so-

cial, la construcció del Temple.
El negoci futur del Temple requereix de més espai públic per
destinar-lo a l’explotació econòmica d’un negoci privat. No només de més espai públic, també
dels centenars d’habitatges a
les dues illes a sota del Temple,
perquè el negoci sigui rodó.
Els veïns pensem que el Pla Especial Integral, ha de respectar
l’actual superfície de l’illa del
Temple, que fixa el PGM i les
volumetries han de respectar
aquests llindars. Només són admisibles petites correccions.
La finalització del Temple no
pot significar aprofundir en les
ferides que patim, ans al contrari, ha de servir per reorientar un
model de turisme compatible
amb la convivència veïnal.

Les previsions del PGM de 1976
han quedat desbordades per la
realitat existent, pel que fa als
edificis construïts al seu entorn.
El Temple ha d’adaptar-se a
aquesta realitat i oblidar-se de
l’escalinata per sobre del carrer
Mallorca i el passeig entre Mallorca i Aragó. Per cert, tant una
cosa com l’altra no són projectes d’en Gaudí, com malintencionadament alguns interessats
difonen.
Cal modificar puntualment el
PGM de 1976, recuperant el
verd dels dos interiors d’illa.
Aquestes són les propostes
que els veïns defensem davant
de l’Ajuntament i del Temple.
Unes propostes que respecten
la finalització de les obres, defensant els interesos dels veïns.
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ASSEMBLEA GENERAL ASSOCIACIÓ - JUNY 2018
JUNTA DE L’AVV

E

l 25 de juny de 2018 va
tenir lloc l’Assemblea
General de l’Associació
de Veïns i Veïnes Sagrada Família, a la seu social del carrer
València 415 de Barcelona.
Després de la benvinguda de la
Presidenta i de l’aprovació de
l’acta de l’Assemblea de l’any
passat, es va procedir a la rendició de comptes, amb la memòria d’actuacions de la gestió
realitzada durant l’any 2017.
Ordenats per àmbits d’actuació, els membres de la Junta
van anar desgranant sintèticament, les actuacions més des-

tacades que ha portat a terme
l’Associació.
Així, a l’àmbit d’Urbanisme
Mobilitat i Medi Ambient es
van destacar: El projecte de
les Glòries, El nou Ateneu del
Barri, la defensa dels afectats
pel PGM del Temple, l’equipament a l’Espai Henkel o el
treball de la Comissió d’Habitatge.
A l’àmbit de serveis a les Persones i Cultura: Les xerrades
sociosanitàries amb els metges
dels Hospitals de Sant Pau i de
Dos de Maig, l’organització del
Certamen Literari en Llengua
Catalana, la recollida i repar-

timent d’aliments entre famílies vulnerables del barri o les
sortides culturals per a la Gent
Gran.
En l’apartat econòmic l’Assemblea va aprovar els comptes de
2017:
-El resultats de l’exercici, amb
un excedent de 3717 euros,
d’un pressupost total de 90181
euros
-El balanç patrimonial a 31 de
desembre de 2017, amb un patrimoni net de 36374 euros.
A continuació s’exposen les dades relatives a l’exercici econòmic aprovat.

Elecció de la Junta
L’Assemblea va escollir per
unanimitat, la junta per als dos
propers anys. La seva composició és la següent:
- Presidenta: Marina Comellas
- Vicepresidenta i Àmbit de
Serveis a les Persones i Cultura: Maria Lluïsa Longan
- Secretària: Margarita Mas
- Tresorera: Carme de Anta
- Vocal-Àmbit
d’Urbanisme
Mobilitat i Medi Ambient:
Joan Itxaso
- Vocal-Àmbit de Sanitat: Corina Albir
- Vocal-Àmbit Dones: Marta
Carrera

- Vocal-Àmbit Relacions amb
les Entitats: Maria José Valdemoro
Finalment, en el capítol de propostes es van aprovar les següents:
- A l’Àmbit d’Urbanisme, crear un grup específic de treball dels afectats pel PGM de
1976.
- Que l’Associació promogui la
creació d’un grup de treball de
Gent Gran per avançar en les
reivindicacions i l’organització
d’aquest col·lectiu al Barri.
- Que s’impulsi la recuperació
de la Memòria Històrica del
Barri.

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

ATENCIÓ GENERAL (recepció):
Cada dia de dilluns a divendres de 18.15 h a 20.30 h.
•

L’associació informa
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EL POBLET L’ATENEU DE SAGRADA FAMÍLIA
Ambit d´rbanisme i medi ambient

E

l Poblet, l’Ateneu de Sagrada Familia, serà el nom del
futur Ateneu del barri.

Així es va decidir a la consulta
popular que es va fer el passat 21
d’abril, en el marc de la Festa Major de Sagrada Família.
Tres eren els noms proposats pels
organitzadors, el Grup Ateneu del
Barri: El Poblet, La Baula i El Teler i el veïnat va escollir el primer,
per una ampla majoria, dels més
de 300 participants a les votacions.
Culminava així, la primera fase
del procés participatiu que, més
de 20 entitats i veïns i veïnes del
barri, hem portat a terme des del
juliol de l’any 2016. Les fites fonamentals d’aquesta fase han estat:
- L’aplegament que les entitats
del barri hem fet per impulsar
l’Ateneu.
- La compra, per part de l’Ajuntament de Barcelona, del local
de Nàpols 268-280.
- L’aposta per una gestió cívica
o ciutadana del futur equipament.
- La Jornada de portes obertes al
Barri, durant la Festa Major de
2017.
- La consulta popular per escollir
el nom.
- La definició de les bases per una
gestió cívica: Els valors i principis,
els objectius, els serveis a oferir, el
programa d’activitats, el reglament de funcionament, etc
La gestió cívica o ciutadana ve recollida en la carta de Barcelona i
aplega a entitats i col·lectius (també pot aplegar veïns i veïnes) que,
sense afany de lucre, poden gestionar equipament i serveis municipals. El fet de no tenir caràcter lucratiu, comporta que els possibles
romanents s’han de reinvertir en
l’equipament. Una altra avantatge important és el seu arrelament

al barri, aspecte cabdal en la gestió d’equipaments de proximitat.
A la ciutat de Barcelona hi ha més
de 30 equipaments o projectes
municipals amb gestió cívica.

Com funcionarà L’Ateneu?
En el funcionament de l’Ateneu
intervindran 3 actors fonamentals:
- L’Ajuntament, que és el propietari, atorga el contracte de
Gestió i financia una part del
pressupost.
- L’entitat gestora, que aplega a
entitats col·lectius i veïnes del
barri i elabora el projecte de
gestió, i és el titular jurídic de
la concessió. Actualment el seu
paper ho fa el Grup Ateneu del
barri. A la tardor s’haurà de fer
l’associació que aplegui els mateixos actors
- L’Ateneu, que desenvolupa les activitats i serveis que
s’ofereixin al Barri, amb una
estructura participativa en
comissions i grups de treball.
Les seves activitats tambè financien una part del pressupost. La gestió del dia a dia de
l’Ateneu la portarà una COMISSIÓ GESTORA, formada
per representants de l’entitat
gestora i representants de les
comissions de treball de l’Ateneu.

Quan és previst l’inici de les
activitats?
Les obres de l’Ateneu és previst
que finalitzin en el primer trimestre del 2019. Això vol dir que
prèviament, durant la tardor de
2018, s’han de fer 3 tasques importants:
- Redactar el Projecte de gestó
cívica del conjunt de l’Ateneu.
- Constituir l’Associació de l’Entitat Gestora.
- Seleccionar els llocs bàsics de
treball

6 Sagrada Família | Juliol 2018

L’associació informa

ELS POUS DE L’AVE ALTERARAN LA VIDA
QUOTIDIANA
Àmbit d’urbanisme, mobilitat i medi
ambient

Introducció

P

oc després de la finalització de l’Ave a Barcelona, la
Comissió Europea va modificar la normativa de seguretat
d’aquest tipus d’infraestructures
al seu pas per les ciutats.
La nova norma, més exigent
que l’anterior, requeria la construcció de pous de seguretat per
emergències, cada mil metres
com a mínim. Això va implicar el
disseny de 3 nous pous a la ciutat
de Barcelona: Urgell-Provença,
Nàpols-Mallorca i Independència-Mallorca.
A l’any 2014, Adif, el gestor
d’infraestructures de Renfe, va
anunciar la construcció d’aquests
pous, però, per raons que mai
se’ns han explicat, les obres no es
van portar a terme. Sembla que
al Sr. Montoro no li anava bé acometre aquesta obra i quatre anys
després, una mica a correcuita,
se’ns anuncia l’inici de les obres,
als pous de Nàpols-Mallorca i
Independència-Mallorca, als dos
extrems del nostre barri, i del
Pou d’Urgell.
En tot cas, el pou d’Urgell és
a l’Esquerra de l’Eixample i se
n’ocupa del seu seguiment l’Associació de Veïns d’aquest barri, el pou d’Independència és a
Clot-Camp de l’Arpa i se n’ocupa
la seva Associació i del pou de
Nàpols, ens ocupem l’Associació

de Sagrada Família. Tots tres
pous tindran una durada similar
d’obres, uns dos anys i es faran
amb un cert decalatge entre ells,
per aprofitar la mateixa tuneladora. Segons informa Adif, el primer forat de la tuneladora es farà
a Nàpols, el segon a Independència i el tercer a Urgell.
Pel que fa al pou de Nàpols, s’havia previst inicialment fer-ho
en dos fases, per l’existència de
l’escola de les Dominiques, al
Xamfrà de Nàpols-Mallorca, de
manera que es treballaria entre
la primavera i la tardor de l’any
2018, s’aturarien les obres durant el curs escolar i continuarien, des de final de primavera de
2019 fins acabar les obres. El 27
de juny de 2018, Adif comunica
a la Comissió de Seguiment, que
el pou de Nàpols es farà en una
sola fase, de juliol de 2018 a abril
de 2020. La seqüència de treballs serà:
1) Treballs auxiliars.
2) Injecció de ciment líquid per
reforçar l’estabilitat de tot l’entorn.
3) Perforació del forat del pou.
4) Instal·lacions.
5) Acabats i urbanització.

Talls de trànsit
A finals del mes de juliol de 2018,
es tallarà el trànsit del carrer Mallorca, entre Independència i Nàpols, fins a principis de desembre. Només restarà un carril per
a serveis públics i per accedir als
pàrquins. Durant aquest període

la circulació en sentit horitzontal
es farà pels carrers paral·lels, fonamentalment el carrer Aragó.
En sentit vertical restaran oberts
tots els carrers, excepte Nàpols I
Independència, en el tram entre
Mallorca i Provença.
Des del desembre i fins a la finalització de les obres, al carrer
Mallorca, s’habilitaran dos carrils de circulació, un per cotxes i
un altre mixt per busos regulars
i cotxes.

Altres afectacions
A les reunions prèvies i d’inici
d’obres, amb veïns i comerciants, s’han plantejat un seguit de
qüestions, per minvar els impactes negatius, als que Adif i l’Ajuntament, a la reunió del 27 de juny
de 2018 han donat les respostes
següents:
- Part dels acopis de l’obra es fa-

ran al carrer Roger de Flor, per
alliberar més espai al xamfrà
Nàpols-Mallorca.
- S’ha encarregat a una empresa
especialitzada la construcció
d’un “cobertizo” in situ, per a
insonoritzar la maquinària pesada.
- Els serveis jurídics d’Adif, estan estudiant la qüestió de
compensar possibles pèrdues
al comerç, per raó de les obres.

Donaran resposta properament.
- S’ha fet un pla específic de neteja per a les zones afectades.
- Adif farà els plafons informatius de senyalització dels negocis tapats per les obres. Els
comerciants pasaran la informació.
- Es reforçarà la vigilància, la
iluminació i l’eliminació de racons foscos.

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 )
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HABITATGE

EL VEÏNAT S’ORGANITZA EN DEFENSA DEL
SEU HABITATGE
Ambit d´habitatge

Introducció

D

esprés d’un treball intens i minuciós, de la
Comissió d’Habitatge
de l’Associació de Veïns, per
detectar els blocs de lloguer en
el barri Sagrada Família, dissabte 2 de juny de 2018, es va
organitzar una “bustiada” per
tot el barri, per convocar als
llogaters per al dia 12 de juny a
una assemblea al Casal de Barri, Espai 210, per tal d’abordar
la greu problemàtica de l’habitatge de forma col·lectiva.
Aquesta acció, que va comptar
amb la col·laboració de socis i
veïnes del barri, ens ha permès
apropar-nos molt més a situació del lloguer al barri: Es van
visitar 385 blocs amb un total
de 4620 habitatges. Això ens
ha permès, fer una primera
radiografia sobre l’estat dels
edificis, l’accessibilitat i l’estat
de conservació. En general podem dir que el barri està força
ben conservat, tot i que hi ha
alguns nuclis petits molt deteriorats i 75 blocs que no tenen
ascensor.

Les problemàtiques
Les problemàtiques concretes
que pateixen els llogaters, van
quedar reflectides a l’assemblea del dia 12 de juny, a la

qual es van relatar situacions
de veïns i veïnes dels carrers:
València, Castillejos, Passatge
Vilaret, Còrsega, Indústria, 2
de Maig, Rosselló, Mallorca i
Aragó, que per extensió es poden generalitzar al conjunt del
Barri i són similars a la d’altres
barris de la ciutat.
Aquestes problemàtiques les
podríem resumir de la manera
següent:
- Increments abusius de preus
i contractes de curta durada,
3 anys.
- No renovació de contractes.
- Compra d’edificis sencers per
fons d’inversions especulatius.
- Mobing immobiliari, especialment als contractes de renda antiga.
- Manca de conservació i manteniment.
- Manca d’ascensor, en una població cada cop més envellida.
- Proliferació d’habitatges d’ús
turistic.

condicions contractuals del
lloguer, d’acord amb la legislació vigent. Com a conseqüència de la modificació de la LAU
(Llei d’Arrendaments Urbans)
de l’any 2013, les regles del
joc es modifiquen substancialment pel que fa al preu i la
durada del contracte, això permet als grans tenidors, Bancs i
Immobiliàries, principals causants de la bombolla immobiliària que encara patim, tenir
un poder molt superior davant
del llogater, del qual s’aprofiten també la resta del sector,
amb algunes, molt poques, i
honroses excepcions. En el cas
de Barcelona, cal afegir el factor dels habitatges turístics i
l’aparició dels Fons d’inversió
especulatius. Els petits arrosseguen als grans i la tempesta
perfecta està servida i l’hem
començat a patir a partir del
2017, amb l’entrada en vigor
de la LAU.
Ara i en el futur, l’enfoc ha de
ser clarament un enfoc col·
lectiu, en una doble direcció:

Com abordar-les

A nivell general

L’experiència, especialment
dels dos últims anys, ens diu
que hem de canviar totalment
l’enfocament per abordar el
problema.

Per exigir als grups polítics
un canvi de la legislació, fonamentalment estatal i polítiques de promoció d’habitatges de lloguer a preus
assequibles, tant a nivell estatal com de la Generalitat. Els
Ajuntaments han de facilitar

Fins ara, llogadors i llogaters
pactaven individualment les

el sòl i fer plans d’habitatge
social.

A nivell local

Els impulsors són l’Associació
de Veïns i Veïnes Sagrada Família, la FAVB i el Sindicat de
Llogaters de Barcelona

Organitzant els llogaters en
plataformes veïnals, sindicat
de llogaters o associacions
de veïns i veïnes. Al barri de
Sagrada Família, el dia 12 de
juny de 2018 es va crear l’Assemblea pel Dret a l’Habitatge,
que es reunirá el primer dimarts de cada mes al Casal de
Barri, Espai 210. La propera
reunió serà el 4 de setembre.

A cada assemblea es farà una recopilació dels problemes de les
comunitats o els veïns del barri,
en relació amb el seu lloguer i,
la comissió d’habitatge de l’associació, vehicularà els pasos a
donar amb els veïns en cada cas,
amb l’objectiu que ningú, si no
vol, abandoni el Barri. Periòdicament es faran campanyes i actes
de sensibiltzació i reivindicació.
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30 ANIVERSARI GEGANTS

Petita Història dels Gegants
del Barri de la Sagrada Família

PETITA HISTÒRIA DELS GEGANTS DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

L’Associació de Veïns Sagrada Família sempre va considerar que un poble funciona
quan la seva gent té inquietuds, treballa en equip i sap conservar les seves arrels. Per
això, fa trenta anys, es va proposar la construcció d’una parella de gegants per al barri.
A finals de l’any 1986 es va començar a pensar el tipus de personatges que es volien.
calia, com sempre, buscar recursos per fer realitat el projecte, i per això es va sortir al
carrer amb una guardiola gegant perquè el veïnat, petits i grans, col·laborés en la
iniciativa. El regidor del Districte de l’Eixample llavors, Ainaud de Lasarte, va creure en
el projecte i es va aconseguir l’ajut necessari per a la construcció de les dues figures.
l’abril de 1987, per la Festa Major, el lema es va dedicar al projecte que es començava
a treballar: “Fem volar coloms”.
Per a la imatge de la geganta, es va pensar en una peixatera del mercat del barri, i
quant al gegant es va tenir l’acudit que representés una mena de rodamón que voltava
pel barri ensinistrant coloms. Aquesta idea es va fer arribar a les escoles per fer-la
madurar i el 29 de novembre de 1987, en una exposició amb més de 1000 dibuixos al
carrer de Marina —entre Mallorca i Provença— els nois i noies de les escoles Obreres
del Poblet, Parvulari Sagrada Família, GP Ramon Llull i Institució Pitman van confirmar
amb les seves creacions que els personatges que volien que representessin el barri
fossin el rodamón, l’Home dels Coloms, i una peixatera del mercat municipal.
L’Home dels Coloms havia estat una persona molt popular al barri durant els anys
cinquanta. El senyor Pedro de San Pablo, arribat de Zamora i pintor de professió, havia
viscut al carrer del Dos de Maig, entre Rosselló i Provença.
Pel que fa a la geganta, representa la típica peixatera del mercat, tot i que s’ha de dir
que aleshores cap venedora del mercat de la Sagrada Família va voler veure’s
representada en una geganta.
Dit i fet. El gegants van prendre forma al taller del constructor Domènec Umbert, i amb
el temps va arribar el dia més esperat: el del seu bateig. La parella es va batejar un 23
d’abril; per ser més exactes, la Diada de Sant Jordi de l’any 1988. Els gegants de
Manlleu i els de la vila de Gràcia van ser-ne els padrins.
Amb el temps, la colla gegantera va crear la figura del Geganter d’Honor, que cada any
feia un merescut reconeixement a una persona o entitat que havia estat important en
la vida dels gegants.
A més a més, els gegants van esdevenir uns grans ambaixadors del barri. Al llarg dels
primers anys, la parella de cartró pedra va viatjar arreu . Van fer sortides per tot
Catalunya, el País Valencià, Andorra, Maó i Fraga. I en l’àmbit internacional va mostrar
la cultura popular catalana a diversos llocs d’Europa com ara Zuric, Brussel·les,

30 ANIVERSARI GEGANTS
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Florència, Marsella, Tolosa de Llenguadoc, Luxemburg, Hannover, Wolfenbüttel, Ceret,
Hall en Tirol, Insbruck, Lausana i L´Alguer.
Ja han passat molts anys, de tots aquells temps de gresca i feina, de voltar i muntar i
desmuntar gegants. S’ha de dir que en aquell moment ,ningú no sabia ben bé en quin
món s’endinsava. Eren moltes les ganes que el veïnat pogués gaudir de la cultura
popular i, gràcies a aquesta tasca, avui els gegants de l’Associació del barri de la
Sagrada Família són coneguts arreu.
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HABITATGE

LA GENT GRAN S’ESTÀ BELLUGANT
Gent Gran

L

a lluita arreu de l’estat,
per unes pensions dignes
han demostrat que la Gent
Gran, és capaç de lluitar pels
seus drets i per una societat més
justa i solidària.
Aquest moviment necessita enfortir-se, per fer front als plans
del neoliberalisme, que els atorga un paper passiu i gregari en
una societat que els margina i
els deixa a la cuneta.
La crisi econòmica que encara estem patint, ha fet resurgir
la figura dels avis com a pal de
palier per superar les dificultats
de les famílies i els més joves. El
context de retallada de les pensions i els drets socials, ha pro-

piciat que centenars de milers
de persones surtin al carrer, per
reclamar el que és seu, després
de molts anys de treballar per
una pensió digna.
Les mobilitzacions més importants s’estan produint a la Ria
de Bilbao, on les associacions
de Gent Gran encapçalen la lluita per unes pensions públiques
dignes i amb futur, rebutjant el
0’25% d’increment salarial i reclamant l’aplicació de l’IPC, com
a criteri de revalorització. Reclamen així mateix l’eliminació del
criteri de sostenibilitat, introduit
pel PP, que suposaria una devaluació a mig termini d’un 40%
de les pensions actuals. En el
pacte PNV-PP es contemplava
ajornar 3 anys l’entrada en vigor d’aquesta mesura, els pen-

sionistes exigeixen la seva derogació i un model de finançamet
sostenible a futur, basat en un
sistema retributiu d’increment
dels ingresos, amb una fiscalitat
més justa i distributiva, com ja
succeeix a la majoria dels països
europeus.
La lluita dels pensionistes va
més enllà d’uns resultats a
curt termini, és una lluita per
la dignitat i pel futur dels que
vindran després. Una lluita de
llarga mirada que ja ha propiciat la caiguda del govern Rajoy,
per les seves polítiques antisocials.
Aterrant al Barri i al nostre entorn més proper, la lliçó que
hem de treure és que la gent
gran, ens hem d’organitzar mi-

llor, per defensar units les nostres reivindicacions.

millorar les nostres condicions
de vida i la nostra societat.

Hauríem de partir de les experiències associatives actualmente
exisitents, per coordinar esforços
i elaborar un programa comú i
senzill, que ens permeti ser més
presents i tenir més eficàcia, per

A l’última assemblea general de
l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família, hem acordat
donar un impuls a aquesta coordinació i revifar la tasca de
tots els col·lectius de Gent Gran.

Projecte a l’antiga Henkel

HOTEL BARCELONA 1882-EQUIPAMENT ESPAI HENKEL
Ambit d´urbanisme

L

’HOTEL Barcelona 1882,
que s’està construint a la
seu de l’antiga Henkel, a
la cruïlla dels carrers Còrsega i
Sicília, ha estat guardonat, a l’última edició de FITUR, com a el
millor projecte de sostenibilitat i
rehabilitació d’Espanya i ha ob-

tingut el certificat LRRD GOLD,
a edificis amb el mínim impacte
possible sobre l’entorn i el medi
ambient.
Els gestors de la Promotora, Meridian Capital, ens confirmen que
han descartat atorgar la gestió de
l’hotel de 182 habitacions a una
gran cadena internacional, ja que

ho gestionaran directament amb
l’empresa especialitzada IZAKA
HOTEL MANAGEMENT, que a
Barcelona gestiona també l’hotel
Barcelona Catedral.
El nou hotel, que ha signat el
Compromís municipal per una
Barcelona sostenible, comptarà
amb gimnàs, connexió wifi, bici-

cletes per als clients, habitacions
adaptades i rutes guiades per la
ciutat.
Recordem finalment, que l’hotel
és un projecte del despatx GCA,
amb interiorisme i àrees comunes de Lázaro Rosa-Violan i que
la construcció la porta a terme
l’empresa ACSA-SORIGÉ.

L’EQUIPAMENT de 265 m2,
situat a Sicília-Passatge Mariner, està en fase de tràmits de
segregació del local, per cedir-lo
gratuïtament a l’Ajuntament de
Barcelona, així com la tramitació
de la llicència d’obres, davant del
Districte de Gràcia.
Paral·lelament, s’està treballant
en el programa d’usos d’aquest
nou equipament en el Camp d’en
Grassot. Les converses, entre el
grup motor veïnal i el Districte
es desenvolupen en torn a la idea
d’un espai per a Gent Gran i d’un
espai Familiar. Actualment s’està mirant de coordinar aquestes
activitats, amb les que es duen a
terme al Centre Cívic La Sedeta.
Segons l’acord del 2016, entre els
representants veïnals i la Promotora, els treballs d’acondicionament d’aquest espai, es realitzaran immediatament després de
la finalització de l’hotel, que té
previst la seva inauguració l’1 de
novembre de 2018. Això significa
que l’equipament estarà disponible en el primer trimestre de
2019.
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SANITAT

La percepció d´alló públic com pròpi i
comú. Reflexions
Ambit de sanitat

E

n moltes ocasions ens
preguntem sobre el
sentiment de propietat
pública, entés com compromís i implicació, intentant
esbrinar quin es el mecanisme intern que dificulta
aquest lligam entre nosaltres
i quelcom públic. En aquests
darrers anys de la mal anomenada crisi, ens interpelem contínuament sobre
aquest fenòmen i altres que
ens han conduit per un camí
d´acceptació més o menys
conscient de la pèrdua de
drets que es concreten en
serveis de tota mena.
Perquè hem passat de posseir
un Sistema Sanitàri Públic reconegut com excel.lent , sostenible, proper, universal… i
molts altres adjectius, a patir
mancances i precarietat en
aquest àmbit, sense resistència o be amb molt poca ?. Que
es el que s´interposa entre
nosaltres i els que deuríen ser
els nostres serveis públics ?.

Potser no els reconeixem com
nostres ?.

aquestes organitzacions dels
seus aspectes més solidaris.

Si analitzem la historia des de
els orígens del mutualisme a
Catalunya trobarem posibles
respostes . El mutualisme es
constitueix amb diverses organitzacions solidàries que
funcionen sense intervenció de l´estat. Veritablement
son contractes privats amb
compromís d´indemnització
mitjançant una quota. El desenvolupament
d´aquesta
fórmula
asistencial
a
Barcelona i Girona es molt
superior a la resta del país ja
a finals del S XIX. Al 1913 més
del 50% de la població activa
a Barcelona era federada en
entitats de socors mutus. De
fet la primera Llei de Mutualitats espanyola està basada
en la Llei Catalana de 1934. Es
l´epoca de la gran expansió
industrial i cal mantenir en
“bon estat” la força de treball.
Els anys 30 també portaran
OPAS que absorbiran moltes
d´aquestes mutualitats i començaran també a buidar a

Fent un salt de 50 anys trobem que un 20% de la població catalana te cobertura
privada, però només un 2,5%
es netament privada.
Potser s´ha generat al nostre
país una cultura assistencial
diferent ?. Potser el concepte de Servei Públic de Salut
s´ha pecebut com un fenomen d´incursió sobre un
sistema ja consolidat, sobre
conceptes molt més corporatius i individualistes ?
Els marcs legals tampoc han
ajudat massa: Podriem trobar l´orígen del Model Català en les transferències sanitàries del 1981. S´incorporen
recursos privats en forma de
mútues, fundacions i altres
figures al sistema.
La LOSC de 1990 consolida
aquests vincles i finalment
al 1995 s´obre la porta a
“l´ànim de lucre”.

El llenguatge es molt important i els dels gestors de la
Sanitat Pública ha jugat un
paper cabdal: El missatge
pervers i persistent de que els
serveis privats son menys costosos, ha estat un argument
per debilitar la xarxa pública
i precaritzar la vida de molts
professionals en aquest àmbit. També han creat pràctiques irregulars i excloents
que el sistema públic ha hagut
d´assolir. Un exemple es la
distribució de l´activitat “rentable” que es desenvolupa a les
entitats privades a càrrec dels
diners públics, es a dir dels
nostres impostos. Un altre
sería l´efecte “boomerang”,
quan es produeixen complicacions als hospitals privats,
que dibuixen un circuit invers
del pacient cap els centres públics més dotats. He de dir que
encara tenim vesions més perverses com ara els implants
d´entitats privades al si de les
públiques que parasiten obertament (BARNACLÍNIC).
Està clar que hem de deixar

enrrera certs aspectes atàvics per poder incorporar una
nova actitud vers els nostres
drets. Es necessari lluitar contra la idea de beneficència que
s´amaga darrera de molts discursos dels que s´han apropiat d´allò que es nostre. No
existeix la gratuïtat. Tot, absolutament tot ho paguem tots.
Hem de canviar de llenguatge
per canviar d´idèes i jugar en
el nostre terreny.
Bibliografía: “El mutualismo y su función social” Pere
Solà i Gussinyer. CIRIECEspaña. Revista de Economia Pública, Social y Cooperativa. Num 44.2003
“El Sistema Sanitario en Cataluña. Estructura y funcionamiento actual y perspectivas futuras”. Lluis Bohigas
y Juan Rovira. Cuadernos
de Economía. Vol 16 175203.1988
“La Sanidad Catalana, sin
frontera entre lo público y
lo privado”. Caralp Mariné.
Diario.es. 19.09.2015

Àmbit de Sanitat

Nota informativa i agraïments al sòcis.
Els resultats de l´enquesta sobre l´accessibilitat als dispositius d´Assistència Primària que vam realizar
durant el mesos de març/abril, vam confirmar en part les nostres percepcions respecte a les demores a les
programacions de visites al metges/esses de família dels CAP,s de referència. Encara que no hem pogut arribar
a tots els socis per diferents motius, ha estat molt profitosa per nosaltres, tota la informació, suggeriments i
en general les aportacions rebudes i recollides en les enquestes que heu tingut la paciència de respondre. Us
donem les gràcies perquè sense la vostra generosa col.laboració no hauria estat possible obtenir dades que ens
serviran per continuar la nostra lluita per mantenir un Sistema Sanitàri Públic digne, eficient i sobre tot proper a
les nostres necessitats.
Els resultats d´aquest estudi es publicarà a la web de l´AVV Sagrada Família. Si esteu interessats en comentar
amb nosaltres qualsevol aspecte, som a la vostra disposició, com sempre.
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Viure l’entorn
BREUS

NOTA D’AGRAÏMENT

INFORMATIVA

Adreçada a.....
Mª Lluïsa Longan
Àmbit Servei a les persones i cultura

D

irecció del Professorat i responsables d’AFA de les següents Escoles:

Encants, Tabor, Sagrada Família i
Vedruna, per la seva mai prou reconeguda col·laboració sorgida per
pròpia iniciativa participant en el
Gran Recapte d’aliments i productes de neteja personal i domestica,
destinats a afavorir i dignificar la
vida del dia a dia dels col·lectius
veïnals Contrastats patidors d’exclusió social
Agrair també i de manera especial
la confiança depositada en la Nostra Entitat per fer el repartiment
pertinent dels aliments rebuts
En un mon somes a les estadístiques i la pressió de la imatge, “Ajudar a ajudar” i ensenyar als mes joves que en el mon que viuen també
hi ha infants sense cotxe, Tablet i
mòbil i que inclús no poden escollir l’àpat que mes els hi agradaria,

es un fet d’educació social a tenir
en compte, i agrair.
Gracies doncs pedagogs i pares per
incloure en el vostre full de ruta
l’assignatura de la consciencia social; ells, els mes joves son la porta
a obrir a un futur a tocar, ple de
projectes i incerteses com tots els
futurs, envoltats de tecnologies
indiscutibles però amb una base
sòlida en sentiments humans també, vers el proïsme i que cal servar
entre tots i potenciar.

Nota de darrera hora
En el moment d’enviar aquest escrit a la redacció de la revista, ens
arriben els productes recaptats per
l’Esportiu Claror, concretament

Oli, i també la informació que
l’Espai de Gent Gran del Centre
Cívic i confiant amb nosaltres, ha
col·laborat en el Recapte i ens fa
distribuïdors també dels aliments
recollits i productes de neteja
Si abans hem citat la importància
de l’assignatura de la CONCIENCIA MORAL entre els mes petits,
mereix un paràgraf apart, la MEMÓRIA HISTORICA dels mes
grans i es que, si no tots, si que
segur que la immensa majoria dels
ara donants i que ja passen de la setantena..., han viscut èpoques a no
repetir RECORDAR no fa mal, si
recordant ens posem a la pell dels
que ara tant necessitats estan de
l’Ajuda de tots. Gracies doncs per ,
AJUDAR-NOS A AJUDAR

Mª Lluïsa Longan
Àmbit Servei a les persones i cultura

E

n el proper número del nostre diari, us farem una narrativa, fil per randa de l’activitat que durem a terme aquest estiu relacionada de ple amb la gent gran que viu sola, i també en alguna Residencia; persones totes veïnes del barri. Amb
aquesta activitat , el que pretenem es fent visites programades
i anunciades a les persones a visitar, portar conversa, escoltant
mes que parlant comentaris del dia a dia , compartint records, o
venalitats com poden ser, diferents programes de televisió, tirallongues diàries, o be reviure la historia del barri.
En som conscients que hi ha altres entitats força contrastades i
consolidades que ja ho porten a terme, però fent xarxa podem
arribar a mes persones i famílies, oi? , també us explicarem als
mes joves la rondalla del Bon Veí, hem tingut ocasió de reviurela.... en parlarem.
BON ESTIU A TOTS
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CRONICA

CRONICA D’ALGUNS DELS ACTES ORGANITZATS PER L’AVV. AMB
MOTIU DE LA FESTA MAJOR ABRIL 2018
Mª Lluïsa Longan

A

llò que es diu: si ja funciona
no ho belluguis massa:, i molt
mes quan s’escau amb actes
ja consolidats, oberts al veïnatge en
general, i tot a l’espera de la seva acceptació o critica. Val a dir però, que
si les critiques i recomanacions ajuden a millorar, bo serà doncs posarles en pràctica.
Enumerar ara els actes fets ocuparien massa espai, espai que pot fer falta
per altres articles d’opinió i actualitat
en aquesta mateixa publicació. Així
doncs faré menció nomes d’aquells
actes que crec mereixen un comentari mes acurat.
Un any mes, els nostres avis/es, la
gent mes gran del barri, van rebre
mes que merescut homenatge, i es
que haver passat tant, de bo i menys
bo, la majoria, (alguns amb mes de
100 anys a l’esquena), acumulant
tal bagatge d’experiències bones i
no tant bones....! , qualsevol festa es
... res. Un any mes durant la festa
es varen atorgar les distincions habituals als/es persones de mes edat,
i la parella amb mes anys de vida
plegats. Va comptar amb la actuació
de la coral TMB, posant la nota musical a l’acte. Excel·lent actuació, a
repetir.

Dins del mateix acte, capítol apart,
es va dur a terme la concessió del
document acreditatiu reconeixent a
la Direcció del Mercat com Entitat
d’Honor del barri, i que enguany celebra el seu 25e aniversari, agraint en
grau superlatiu la seva inestimable
col·laboració en tots aquells actes solidaris i de caire molt humà endegats
per l’Associació de veïns/es en favor
sempre de les famílies mes desvalgudes. Va rebre el dit document la Sra.
Marta Fradera en representació del
Mercat i la seva Junta. També fer esment que a les tradicionals celebracions religioses com cada any es varen
afegir els respectius conjunts musicals dependents de les Parròquies.
Així doncs la Coral Canticela ho va
fer en la Missa de cloenda a la Parròquia de la Sagrada Família, i el Cor
de Gospel de la Parròquia de Sant
Ignasi en la Missa d’inici . Tambè i
a la Parròquia de la Sagrada Família
es va oficiar la Missa recordatori pels
difunts del barri.
No va faltar tampoc la concessió al
mon de la musica clàssica amb el
concert de la Soprano Sra. Carmen
Moreno acompanyada al piano per el
Sr. Avendaño que es va dur a terme
al Recinte Modernista de l’Hospital
de Sant Pau. Mai serà prou agraïda
la col·laboració a la part responsable
i de Relacions amb la Comunitat, del

VIURE L’ENTORN

... d’un fet que es presta a comentari
Mª Lluïsa Longan

B

envolguts conveïns/es, us
heu trobat mai tot passejant , aproximada-ment a
dos quarts de vuit del vespre per
l’Avinguda Gaudi, en arribar el bon
temps i amb la finalitat de seure i
prendre un refresc a qualsevol de
les moltes terrasses que configuren
el bonic passeig i no poder-ho fer
per “raons” d’empresa?

Be doncs, us comentaré una experiència viscuda el passat dia 16
de juny a l’hora dita amb anterioritat, i ho faré començant el relat
amb una frase adient i traduïda al
català, escrivint allò: PODEROS
CAVALLER ES DON DINER .
Continuo:

Donat que els turistes sopen quan
nosaltres berenem, qüestió de costums i horaris, li esta prohibit al passejant de casa, el de cada dia, prendre
qualsevol refresc a la fresca i valgui el
redunda-ment. Molt amablement
l’empleat de torn, del lloc a ocupar,
et convida a passar per fer la consumició a l’interior del Bar o el Restaurant, responsable de la terrassa escollida, bar o restaurant que per molta
climatització que tingui?.... Certes
actituds et fan sentir ésser de segona
ma. Un cop t’ha passat la enrabiada,
te’n tornes a casa (després de haverho intentat en quatre terrasses diferents entre els carrers de Provença i
Rosselló.) I amb l’aire tancat perquè
el rebut del llum no perdona obres
les finestres o el balco i et prens un
suc que tens al frigorífic. Penses: ja

dit Recinte Modernista, obrint al barri, la Sala Pau Gil per dur endavant
l’acte esmentat, i altres any rere any,
fent inclús servei de rebuda als assistents, i ja que estem en aquest capítol d’agraïments esmentar l’acte que
sobre el Trasplantament d’Òrgans i
Teixits i la seva importància social i
recursos legals, es va dur a terme en
Taula Rodona a l’Auditori del Nou
Hospital, a càrrec de reconeguts professionals de l’Àmbit, fent també un
agraïment destacat al servei de comunicació del dit Hospital. Cal dir
que mai aquest barri estarà prou reconegut a l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau pel seu servei comunitari
fora del propi servei humà i professional, de l’Àmbit, hospitalari, fent xerrades sociosanitàries, a la carta, de
tot tipus, oferint també si s’escau informació d’els mecanismes a l’abast
del malalt i familiars tant terapèutics
com de caire social.
Tampoc podem deixar d’esmentar
l’exposició que amb el nom : Amb el
records fem historia, ajuda a reviure
amb documents, roba, i objectes de
tot tipus un passat que no surt als
llibres d’història però que son en realitat la veritable historia de les persones i entitats veïnals col·laboradores i
que cada any en son mes.
No es pot acabar aquest recull sense

arribarà la tardor i a les hores, que?,
i tot i que aquest es un barri destacat
per la bellesa dels seus monuments i
molt freqüentat per gent d’arreu, la
primera font d’ingressos, el turisme
haurà minvat, per la qual cosa també
un tant per cent molt destacable de
taules i cadires a les terrasses, i encara bo si alguna segueix!, llavors serà
doncs quan per mantindré el calaix
en bon us (no se li faci pols a l’interior) serem i seran ben rebuts aquells
que vulguem o vulguin prendre un
tallat descafeïnat, o no, i una pasta de
fabricació industrial
Impedir a la gent, la de casa, que
paguem també els nostres impostos, el fet de poder gaudir un cap
vespre d’estiu veïnal i ple de color
i multiculturalitat, prenent una
canya, un granissat o una orxata...
es deplorable i m’atreviria a dir:
discriminatori. Ah! M’oblidava, no
se’n salven tampoc en plena temporada , els guiris de poc pressupost : si no sopen... no seuen

fer menció de la Desfilada Solidaria,
acte que es capaç de comptabilitzar
dalt d’un escenari, gairebé la barbaritat de mes de 900 anys sumant les
edats del participants, que de manera voluntària i sense por al ridícul
van representar escenes , (enguany
de pel·lícules mítiques) amb text,
incorporat i vestits a l’ús, no va faltar tampoc el Grup de Gimnàstica
de l’Associació fent un homenatge a
la marina Americana, en el seu moment, visitants de la Ciutat, ballant
al so de l’himne de la Marina. Així
doncs tant els uns com els altres, en
els moments respectius d’actuació
vàrem dir “Vuelvela a tocar Sam”, ”
Nadie es perfecto ...” vàrem ballar el
tema de Lara i el Padrino..., i vàrem
dir que “No volveré a pasar hambre”,
frase mes que apropiada a la finalitat
de l’acte: recollir diners per poder
fer micró ajudes a persones mes que
vulnerables del nostre entorn. Com
cada any també un grup de paradistes del Mercat varen col·laborar amb
vals regals en el sorteig final de l’acte.
Val a dir que en acabar i de manera
espontània tots vàrem cantar i ballar
el VOLVER A EMPEZAR, de la pel·
lícula “ Noche i dia” , fent propòsit.
donant per fet que tot tornarà a començar .
També dins el marc de les Festes
l’Associació va ser present en la ma-

joria d’actes organitzats per la Coordinadora d’Entitats i altres àmbits de
la pròpia Associació , fent xerrades
informatives del present i el futur a
tocar, clarificadores, i algunes caminades pels llocs mes emblemàtics del
barri.
Un agraïment especial al Grup de Bitlles Catalanes del barri, a la Sra. Herminia Carbo, pianista i al Sr.Rogelio,
Sra. Lali cantants, participants en
alguns dels actes esmentats.
També agrair la cessió d’espai i al personal del Centre Cívic i servei tècnic per la
seva ajuda per dur endavant els diferents
actes.
GRACIES, GRACIES, GRACIES,
BARRI, Per confiar amb nosaltres i la
vostra assistència als actes, i ara fins les
Festes de Tardor que ja estan a tocar.
Com va dir aquell, “Tornarem”
Bon estiu!

net, cal nomes valorar el dret i els
respecte a l’autoestima de tothom
Es clar, que aquestes reflexions
s’estavellen, en front el fet ”d’alimentar el calaix”, oi?
Be, no serè jo però la que segui en
qualsevol de les abans esmentades
terrasses dependents dels bars i
restaurants abans citats, sense
donar noms, i que han sigut motivadors d’aquest escrit. Se’n pot
dir per part dels dits establiments,
que -Els collen a impostos i cal
aprofitar el BOOM turístic, a l’estiu
i que en general, això demana contractes temporals de persones amb
sou. Quins sous?, Seguretat Social
etc, etc, ect. També mes esforç físic
mes manteniment, mes logística
... bla bla bla.... Jo els diria a tots
ells que els caldria afegir un punt
de sentit moral vers el proïsme i la
convivència, en el seu dia a dia i en
aixecar la persiana, tot l’any, i diria
mes: a tot això no li cal cap esforç
ni cap logística , ni tant sols inter-

Srs. Restauradors alguns, s’ho facin
mirar. Ah! encara que sigui en plena
temporada renyin també si cal als turistes mes joves, els de motxilla que
posen els peus damunt les cadires
buides, per prendre’s mes còmodes
la consumició, si mes no les netegin,
les cadires quan ells hagin marxat.
Alguns restauradors ho fan, altres
no. Un altre punt a favor dels que decidim prendre’ns el suc a casa.
No espero resposta a res, espero
nomes que reflexionin per tot això
exposat i mes. Se el que els dic però
pel que fa a mi que m’esperin .
No vull acabar aquest escrit
per respecte al lector, signant:
com una veïna emprenyada...
per ho estic.
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Una xarxa solidària envolta El Poblet
P.D.C.

M

és de divuit milions
de turistes transiten
cada any pel barri de
la Sagrada Família per visitar
el temple expiatori i comprar
l’inefable souvenir que hi faci
joc. No obstant això, potser
sobrin els dits de la mà per
comptar quantes persones estrangeres saben que abans que
existís la basílica, el barri es
deia El Poblet. Veïnes, veïns i
entitats del territori fa temps
que han tret a la llum l’antic
nom del barri com a reivindicació de la que fou una zona
agrícola i fabril amb un potent
teixit associatiu. Seguint amb
aquesta tradició de treball col.
lectiu , entre l’horitzó de torres celestials i la massificació
turística s’albira una xarxa
d’Economia Social i Solidària
(ESS), que adopta el suggerent
nom de CooPoblet. La iniciativa va néixer l’any passat per
donar suport a activitats socioeconòmiques locals basats “en
criteris democràtics, ecològics
i solidaris”.
“El Poblet és molt més que un
monument, no és un simple
decorat perquè gaudeixin els
turistes, sinó que hi viu gent
i volem enfortir-hi l’enxarxament tal com van fer les nostres predecessores” assenyala
com a declaració d’intencions
Mireia Piferrer de La Inversa,
una de les entitats impulsores.
La Xarxa camina sense pressa però ferma, sostinguda per
un grup motor conformat per
l’Associació Xarxa 210, Espai
Ambiental SCCL,La Inversa.
Coaching Col·laboratiu, La
Caníbal SCCL, el projecte Cuchara i el Pla Comunitari de la
Sagrada Família. La seva missió principal és “potenciar l’activitat de cada entitat, facilitar
la intercooperació i visibilitzar
l’economia social al barri” explica l’Isis Sainz, responsable
del Pla Comunitari Sagrada
Família.
El full de ruta de CooPoblet
marca dues fites fonamentals
per tal d’expandir l’ESS arreu
del barri. D’una banda, incor-

porar-hi les entitats, empreses
i iniciatives del territori que
ja es dediquen a l’ESS amb la
seva activitat de cada dia i, de
l’altra, engrescar aquelles que
hi tinguin interès i vulguin
crear un nou projecte o transformar-lo. Per fer això, des de
la Xarxa es facilita l’accés a la
formació i un servei d’acompanyament que ofereix La Inversa, Coaching Col·laboratiu, a
més del compromís de suport
mutu de totes les entitats.
A poc a poc, la seva tasca va
donant resultats positius que
es tradueixen en la recent incorporació a CooPoblet de la
llibreria Sendak o DiomCoop,
ambdós iniciatives ubicades al
territori delimitat per la pròpia Xarxa (barris de la Sagrada
Família i Camp del Grassot).

¿Què vol dir Economia Social i Solidària?
Les membres de Coopoblet
fan una distinció essencial
sobre els diferents pilars que
suporten l’economia capitalista i l’ESS. La xarxa adopta una mirada feminista de
l’economia que “fomenti les
iniciatives basades en les cures des d’una visió universal
i de dignitat, en una educació
lliure i una sanitat respectuosa amb les persones”. Mentre
que l’economia capitalista es
basa “en el benefici, el qual
s’extreu de l’explotació de les
persones i en general de tots
els éssers del planeta”, l’ESS
inclou diverses maneres d’entendre l’economia “basades en
la cooperació, l’equilibri i el
respecte per la resta d’éssers”.
Més enllà, la xarxa desglosa
una sèrie de principis concrets
que tenen a veure amb la vida
de cada dia. Així, des de l’ESS
es busca potenciar el petit comerç de barri i la producció de
proximitat i ecològica. Sense
dubte, la sostenibilitat ambiental és fonamental a aquesta
economia a diferència de la capitalista, la qual “precisament
no té en compte els límits ambientals del planeta i segueix
explotant els seus recursos
de manera insostenible” diu
Alfons López Carrete d’Espai

ambiental SCCL, cooperativa
que gestiona l’Aula Ambiental
de la Sagrada Família.
Les entitats impulsores de
la Xarxa estan convençudes
que es requereix una implicació conscient de les persones
a “una altra economia que
ja existeix” (en referència a
l’ESS), que implica responsabilitzar-nos dels productes que
consumim, la empresa a la qual
treballem, o el banc on confiem els nostres diners. “Totes
i tots ens hem de fer càrrec
que formem part d’economies molt diverses amb salaris,
impacte ambiental i efectes
globalitzadors molt diferents.
Per canviar les coses no n’hi
ha prou amb la protesta política, cal començar a participar
de l’economia que volem” expressa Jesús Arpal Moya de la
llibreria La Caníbal..

Sense beneficis
economia

hi

ha

Després de treballar molts
anys com a assalariat i com
autònom, en petites i grans
empreses, Arpal Moya va crear fa poc més de quatre anys
una cooperativa de treball.

Assegura que les diferències
entre un paradigma i l’altre
són molt clares: “Els ingressos
van directes a pagar els costos, totes cobrem el mateix i
no hi ha beneficis, amb la qual
cosa jo sé que allò que cobro
és el producte de la feina i no
han ‘desaparegut’ diners cap
amunt”. A La Caníbal totes les
decisions, com els horaris, basats en la conciliació, es decideixen a l’assemblea. No hi ha
cap imposició que vingui des
de dalt; senzillament perquè
no hi ha ni amo ni senyor. A
més de formar part d’un projecte amb els valors del qual
està d’acord, cada any rep valoracions positives de veïnes i
veïns, el que fa pensar que es
produeix un impacte positiu al
territori. Mirant enrere explica
que “res d’això ho tenia en el
mercat laboral on participava
anteriorment, excepte en part
quan vaig treballar per una
cooperativa com a assalariat
i per una associació cultural.
Potser el que vaig intuir en
aquestes dues experiències em
va ajudar a llançar-me.”
En el cas de Mireia Piferrer,
la seva iniciativa de coaching,
La Inversa, va sorgir de les

entranyes de l’ESS “no només
pel tipus d’organitzacions a les
que ens dediquem, sinó pels
tipus de remuneració i la contractació de serveis” diu amb
rotunditat. La seva intenció
era espellar l’embolcall elitista
que sovint se li atribueix al coaching per a posar-lo a l’abast
de tothom. Si bé Mireia encara
no ha pogut desempallegar-se
de la moneda convencional per
viure, té molt clar que si es troba davant un projecte interessant, però amb pocs recursos
econòmics darrera, no dubta
a acceptar-lo i trobar un intercanvi que aporti quelcom beneficiós per ambdues parts. El
primer que fa quan necessita
una col·laboració professional
és buscar si hi ha algú del sector a la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Sense anar més
lluny, va recórrer a l’estudi de
disseny ètic Wàitala (afiliat a
la XES) per crear tota la línia
gràfica del seu projecte a canvi
d’un servei de coaching. “També he treballat amb una cooperativa de menjar eco a canvi de
cistelles de verdures, he fet coaching a canvi de massatges…
Amb imaginació i bona predisposició es pot arribar ben
lluny” conclou Piferrer.
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