Troba un resum dels actes de les

Festes de
Tardor pàg.10

Ateneu del poblet la recta final
EN MEMÒRIA DE JOAN BALAÑAC
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editorial

sumari

S’inicia un nou curs, amb la tristor per la mort del nostre company i amic
Joan Balañach, que ens deixa orfes del seu tarannar, de la seva sabiesa i
del treball del dia a dia.
Però, la vida segueix i el mateix Joan ens hauria dit:
- Esteu alertas al projecte de l’Ateneu, que és vital per al Barri.
- No us oblideu de les vibracions de la línia 2 del Metro.
- Persistiu en la lluita per un turisme sostenible i contra el model de
massificació turística.
- LLuiteu contra els especuladors que ens deixen sense habitatge i es
volen menjar l’espai públic, que és de tots.
- Treballeu per fer realitat el projecte del Parc de les Glòries, que és un os
dur de rosegar.
- Ens manca des de fa massas anys, la Residència pública de Gent
Gran-Centre de dia que tanta falta li fa al Barri.
- Ens hauria dit moltes més coses, amb el seu posat tranquil i serè, per
millorar la vida de les persones i del Barri.
Lluitar i reivindicar ha estat sempre en l’ADN de l’Associació de Veïns
i Veïnes Sagrada Família i, sent fidels al que ha representat en Joan, així
ha de continuar.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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LA LLUITA PEL DRET A L’HABITATGE

Desnonaments al carrer valència 508
Ambit d´rbanisme i medi ambient

E

l 12 de juny de 2018, es
fa la primera Assemblea
de llogaters del Barri de
la Sagrada Família, de la qual
ja vàrem informar a l’anterior
Butlletí. Aquesta assemblea és
un punt de partida, per enfocar
la greu problemàtica de l’habitatge al Barri, des d’un punt de
vista col·lectiu, que afecta a milers de persones de tota la ciutat i del conjunt de l’estat.
L’assemblea de Llogaters conforma un fòrum de denúncia de
situacions injustes, alhora que
es configura com una organització de suport i ajuda mútua,
per fer front a les situacions
d’emergència, presionar a les
administracions perquè canviïn la lesgislació a curt termini i

promoguin la construcció d’habitatge social de lloguer, a curt,
mig i llarg termini.
La segona assemblea té lloc el
4 de setembre de 2018 i es fa
repàs de les actuacions urgents
que ha hagut d’afrontar la Comissió d’Habitatge des del mes
de juny:
- Acompanyament a una llogatera del carrer de la Industria
per renovar un contracte expirat. L’administradora de la
finca es compromet a renovar
al setembre.
- Acompanyament a una família de llogaters del carrer 2
de Maig per reduir pujada de
lloguer abusiu. S’aconsegueix
petita reducció.
- Acompanyament a comunitat de propietaris del carrer
Mallorca, la majoria Gent
Gran, per exigir la instal·lació
de l’ascensor a la finca que

permeti una accessibilitat
digna. El cas està pendent de
resposta de l’oficina corresponent de la Generalitat.
- Acompanyament a comunitat
de veïns del Passatge Vilaret,
per exigir solució a l’enfonsament de l’estructura del replà
de l’escala, al mes d’abril, que
els va obligar a estar una setmana fora de casa fins que els
bombers els van autoritzar a
tornar. A finals d’agost s’ha
de procedir a la reparació definitiva.
- Oposició frontal als desnonaments que es volien portar a
terme a 2 departaments del
carrer València 508.

Desnonaments al carrer
València 508
En aquest edifici d’habitatges de lloguer, de la promo-

tora………….., propietària de
l’immoble, es va instar, 2 desnonaments, per als dies 16 i 18
de juliol passats. En el primer
cas viuen una mare i la seva
filla, que pateix un càncer terminal i està en tractament específic a l’Hospital de Sant Pau.
Han deixat de pagar el lloguer
de 600 euros al mes, per un
pis de 45 m2, perquè la mare
no pot treballar temporalment,
per atendre a la filla. Aquest
desnonament, es tractava del
primer avís, es va suspendre.
El segon cas afecta a una mare
que viu amb un fill menor
d’edat, escolaritzat a l’escola
Tabor. No pot pagar el lloguer
de quasi 600 euros al mes perquè s’ha quedat a l’atur. En
aquest cas és el segon avís de
desnonament i el 18 de juliol
es presenta la comitiva judici-

al, amb una parella de Mossos
d’Esquadra per executar-lo.
Un grup de 20 veïns, convocats
per l’Associació, barren l’entrada d’accés a l’edifici. Hi són
presents una delegada de l’oficina d’Habitatge de l’Eixample,
les assistents socials del Barri i
la representant de la propietat.
A la llogatera d’aquest apartament l’han concedit el dret a un
pis d’emergència habitacional,
que no es pot fer efectiu per
manca de disponibilitat. Amb
aquest argument, l’existència
d’un menor i la pressió i solidaritat veïnal, la comitiva judicial
suspèn l’execució.
Es dóna la circumstància que
en aquest immoble, abans de
produir-se els impagaments,

continua a la pàgina següent
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la propietat està sotmetent a
un mobbing descarat als inquilins que resten a l’edifici, 5 de
14 apartaments: l’ascensor no
funciona, a la majoria d’apartaments buits s’estan fent obres
sense llicència i els propis apartaments de les persones que es
volen desnonar, tenen forats a
l’estructura i, en un dels casos,
li van tallar l’aigua.
La Comissió d’Habitatge està
estudiant seriosament, denunciar a la propietat per assetjament immobiliari, tal com preveu la llei catalana de 2007 de
dret a l’habitatge.

El patiment de la Gent
Les afectacions anímiques que
generen situacions com les que
hem narrat, afecten greument a
la situació anímica de les persones implicades. Un patiment
que, en molts casos, es viu sol,
amb incertesa, angoixa i por i,
en els casos més extrems amb
sentiment de culpabilitat.
És indigne que mares amb fills
menors o amb familiars greument malalts, es trobin totalment desamparats, sense saber
què fer i davant d’una maquinària burocràtica que no entenen i els apoca.
El recent cas del matrimoni
d’avis d’Oviedo, que van deixar
el pis, per no poder pagar-lo, i
se’n van anar a viure a un parc,
és il·lustratiu del que està passant a molts llocs.
Aquestes persones necessiten
acompanyament, el caliu del
seu entorn, no sentir-se sols,
que algú els ajudi a lluitar contra aquestes injustícies. És per
això que és important lluitar
units, de forms col·lectiva,
per sortir del forat en el que
ens han ficat els responsables
d’aquest desastre.

Qui són els responsables?
Hi ha bàsicament de dos tipus:
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- Actius: Els especuladors,
que volen aprofitar-se d’una
necessitat bàsica de la ciutadania, com ara l’habitatge,
per enriquir-se a mans plenes, convertint el que és un
dret com una casa en moneda
de canvi al millor postor.
Estem parlant dels fons d’inversió, les socimis, les sicams
els bancs i tots els tipus de
societats parasitàries que
especulen amb el sòl i l’habitatge i són els grans tenidors.
Són els que marquen el camí.
Arrossegats per aquests,
també existeixen petits propietaris, que aprofiten l’avinentesa, pujant al carro del
negoci fàcil, amb la complicitat d’administradors de
finques, sense escrúpuls que,
més que administrar finques,
s’estan convertint en agents
immobiliaris que volen una
part del pastís.
- Passius: Fonamentalment
les administracions públiques, estatal, autonòmica i
local, en aquest ordre, perquè
legislen a favor dels poderosos, deixant als peus dels
cavalls als llogaters. És el cas
de la LAU estatal, que a l’any
2013 va aprovar “el gobierno
del PP”, reduint la durada
dels contractes i donant barra
lluire per pujar el preu. L’altre
gran estafa és no invertir en
habitatge social, perquè comunitats autònomes i Ajuntaments desenvolupin polítiques d’habitatge.
És el cas de la Generalitat, no
desenvolupant polítiques o
plans d’habitatge, malgrat tenir una de les millors lleis, la
llei d’habitatge de 2007, l’ha
tingut adormida en el calaix,
mentre el govern ha mirat cap
a un altre costat i s’ha dedicat
a altres qüestions.
Els Ajuntaments, estan al final de l’escala de responsabilitats i tenen un paper difícil

de jugar. Han de donar solucions concretes a problemes
que normalment generen altres administracions, bàsicament l’estatal.
La constitució reconeix el
Dret a l’Habitatge i l’obligació de les administracions en
fer efectiu aquest dret, lluny
d’això, l’administració estatal
aprova lleis, com la LAU, que
van en contra d’aquest dret i
ha de ser l’Ajuntament qui es
faci càrrec de donar solucions
habitacionals, amb recursos
escassos.
Tot i aixi, els Ajuntaments tenen
el deure d’impulsar polítiques
d’habitatge social i tenen un
altre paper fonamental: estar
al costat dels veïns per reclamar a les altres administracions una legislació i uns recursos que permetin atendre les
necessitats reals de la gent,

que viu a les ciutats, els barris
i els pobles.

Emergència Habitacional
La nefasta política estatal i la inacció de la Generalitat en temes
d’habitatge, ens ha portat a una
situació molt greu d’emergència
habitacional. La coartada de la
crisi ha deixat un panorama desolador.
En el cas dels habitatges de lloguer a la ciutat de Barcelona, el
lloguer social apenes arriba al
1’5% del total i els preus s’han
disparat en un 50% en els últims 4 anys.
El rescat bancari, per la crisi del
totxo ja ens ha costat 60.000
milions d’euros de les arques
públiques i acabarà superant el
100.000 milions. Per entendre,
si aquests diners s’haguesin invertit en ampliar el parc públic

de lloguer, un altre gall ens cantaria.
Per atendre nomès les emergències habitacionals Barcelona necessita un mínim de 3000 habitatges disponibles ja, i necessita
multiplicar per 10 el parc públic
de lloguer i això és impossible de
fer, amb els recursos municipals.
Es necessita una acció concertada de totes les administracions
que obligui als grans tenidors a
acomplir amb la funció social de
l’habitatge i no especular.
Una acció concertada en els canvis legislatius que són urgents i
imprescindibles, dotant als Ajuntaments de més atribucions.
Una acció concertada en la construcció d’habitatges dotacionals
de caràcter temporal i per ampliar substancialment els parcs públics d’habitatges de lloguer.

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

ATENCIÓ GENERAL (recepció):
Cada dia de dilluns a divendres de 18.15 h a 20.30 h.
•
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EN MEMÒRIA DE JOAN BALAÑACH
El dia 10 de setembre de 2018 va morir el company Joan Balañach i Lloret, de
forma sobtada i inesperada.
En Joan va neixer a Barcelona a l’any 1951 i va lluitar tota la seva vida contra
les injustícies, per les llibertats democràtiques i per millorar les condicions
de vida dels més desposseïts.
A la seva juventut va ser sindicalista de les CCOO de Catalunya. Com a President del comitè d’empresa de la Fundació Claror, va impulsar un conveni
col·lectiu que va ser capdavanter en el sector de l’oci i de l’esport de base del
Principat.
Des del sindicat va impulsar la lluita sindical pel reconeixement dels drets
dels treballadors i la negociació col·lectiva, al si de les empreses i als diferents
sectors productius.
Duranr molts anys, ha estat membre de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família i de la seva Junta Directiva. La seva intervenció va ser molt
important en la lluita per recuperar La Sedeta, La lluita de la Myrurgia, el
Compromís per Glòries i més recentment l’illa del Cinema Niza.
En la última dècada va centrar una part important dels seus esforços en la
Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, la FAVB, de la qual era vicepresident, desenvolupant tasques importants en els àmbits de l’urbanisme
i l’habitatge, la defensa de l’espai públic i per un turisme sostenible, sent
vicepresident del Consell de Turisme i Ciutat, en representació de les entitats
veïnals de la ciutat.
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projecte henkel

AL NOVEMBRE ES PREVEU INAUGURAR
Ambit d´rbanisme, mobilitat i medi
ambient

S

egons fonts de la Comissió de Seguiment de les
obres la finalització de
les obres, hotel i habitatges, es
manté per a principis de novembre. Ara s’està treballantant
en els acabats, els subministraments de les companyies, les
proves de funcionament i les
legalitzacions.
Per informació facilitada per la
Promotora, l’Hotel ja ha fet un
bon nombre de reserves, s’ha
venut un 70% dels habitatges,

una vintena de treballadors són
del Barri i s’està contractant
amb comerços del Barri.
La directora de l’Hotel ens informa que estan treballant per
organitzar un dia de portes
obertes i s’estan implicant en
col·laborar amb les entitats del
Barri en projectes d’ajuda a la
comunitat.
Un projecte que ja està en funcionament és el Banc d’hores
de Manteniment: Es tracta
d’oferir, de forma gratuïta, unes
hores de manteniment, realitzades per l’equip de manteniment
de l’hotel, per petites reparaci-

ons per a les llars de persones
grans amb recursos econòmics
limitats. El servei es coordina a
través de les organitzacions socials del barri (Caps, Pla Comunitari, programa Radars, etc.)
que avaluen les necessitats i les
remeten a l’hotel.

Equipament
L’equipament públic del Passatge Mariner es farà un cop finalitzades les obres i es preveu
acabar-les en el primer trimestre de 2019.
Com ja s’ha informat en aquest
Butlletí les activitas bàsiques

que s’oferirant giraran entorn a
l’espai de Gent Gran i a l’espai
Familiar. Es vol que la gestió
sigui comunitària, amb la implicació de veïns veïnes i enti-

NOTICIES DEL BARRI
Ambit d´urbanisme, mobilitat i medi
ambient

Invasió de testos grossos
a la vorera
Veïns i veïnes del l’entorn sud
del Temple, denuncien la invasió que pateixen des del mes de
Juliol, a la vorera del carrer Mallorca, entre Marina i Sardenya,
un dels punts més saturats pel
turime massiu, de grans testos
que dificulten enormement l’accessibilitat dels veïns a casa seva.
Aquesta mesura pressa per
l’Ajuntament, sense avisar ni donar cap explicació a ningú, sembla que ve motivada per raons de
seguretat.Traslladada la quexa
al Districte aquest ha estat l’únic
argument per justificar una actuació que, al nostre parer, està
mal feta.
Des del Districte diuen que és
una mesura provisional motivada per les alertes que ha rebut
la Junta de Seguretat. Des del
mes de Juliol hem reclamat al
Districe que doni explicacions a
l’entorn afectat i escolti la opinió
dels veïns, que proposen mesu-

res alternatives molt més adecuades i respectuoses amb la seva
mobilitat.
Un Ajuntament, que fa bandera
de la Participació veïnal, no s’enten que actuï d’aquesta manera.
Rectificar és de savis.

Nova escola Bressol al Barri

les Glòries, al carrer Cartagena,
i és un dels equipaments previstos al Compromís per Glòries
que, encara que lentament, va
fent camí per dotar als barris de
l’entorn dels equipaments que es
necessiten.
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes el donem la benvinguda i els
obrim les portes per iniciar una
etapa i un projecte ilusionant.

Els Pous de l’AVE

Comença el curs escolar amb
una nova escola Bressol al Barri. Es tracta de l’escola Leonor
Serrano, en reconeixement
d’aquesta pedagoga escolar, que
va abocar els seus esfoços i la
seva professió a treballar per la
infantesa i pels drets de les mares treballadores per conciliar la
vida laboral i familiar i defensar
l’educació integral dels infants.
L’escola està situada al Parc de

Les afectacions a la mobilitat del
carrer Mallorca i entorns, continuaran sent intenses, fins a la
primera quincena de dessembre,
segons les previsions d’Adif, responsable de la construcció del
pous de l’AVE dels carrers Nàpols i Independència.
Les obres estan tenint un impacte negatiu en el comerç de
les zones i així ho manifesten les
associacions de comerciants de
la zona. Adif ha manifestat que
estudiarà aquesta questió, però
de moment no són més que paraules.
Desconeixem si en el pressupost

d’inversions, han contemplat
alguna partida per fer front a
aquesta incidència, que per a
la viabilitat del petit comerç és
molt important.
Pensem que els comerciants de
les zones han d’estar units i coordinats en aquesta demanda,
ja que l’experiència ens ensenya
que les paraules se les emporta
el vent i que, arribada l’hora de
la veritat, tot serán entrebancs i
exigències.
El gestor d’infraestructures obrirà una oficina al carrer Aragó, a
prop de Cartagena.

Audiència pública
El 13 de setembre passat, va tenir lloc l’audiència pública del
Districte de l’Eixample al Centre
Cívic de la Sagrada Família.
Les problemàtiques que es van
plantejar als responsables municipals van ser les següents:
• Els testos grossos de la vorera del carrer Mallorca, que ja
hem resenyat més amunt. Els

tats del Barri i el corresponent
conveni amb l’Ajuntament, nou
titular del local, cedit per la promotora pels acords amb els veïns, de maig de 2016.

veïns reclamen més informació, ser escoltats i cercar solucions alternatives.
• Les vibracions a la línia 2 del
metro, entre les tacions de Sagrada Família i Encants que,
després de 4 anys de molèsties continuen sense solucionar-se. Els veïns reclamen la
renovació d’aquest tram de
manera urgent, tal i com se’ls
hi va prometre a les converses
mantingudes amb la Generalitat i l’Ajuntament, ara fa dos
anys.
• Denúncia del Aparthotel del
carrer Rosselló 380 per les
molèsties i el soroll que causen als veïns de l’entorn, amb
un comportament incívic dels
turistes, sense que la propietat
de l’establisment faci res per
evitar-lo. Demanen al Districte que actuï amb eficàcia, ja
que porten anys amb denúncies individuals, sense cap resultat.
• Afectats pel PGM del Temple,
reclamen que l’Ajuntament
acompleixi els compromisos
del Juliol de 2017, relatius a
les transformacions urbanístiques de l’illa del Temple i de
les illes afectades pel PGM de
l’any 1976. Reclament la creació de les comissions que es
van acordar i més seriositat
per part de l’Ajuntament en
l’acompliment dels seus compromisos.

Associació de Veïns i Veïnes | Sagrada Família 9

TEMA DE PORTADA

ATENEU DEL POBLET: LA RECTA FINAL
Junta de l’associació

tica d’anul·lar el PMU, la compra
d’un local proper d’uns 1500 m2,
a peu pla del carrer.

vulguin participar. Inicialment
s’han previst les següents Comissions:
-

La història es pot explicar en tres
etapes:

Després d’una consulta popular
al barri, al juliol de 2015, s’aprova l’opció de fer l’equipament
als baixos del carrer Nàpols
268-270, propietat de l’empresa
tèxtil Aymerich, que es vol traslladar al Poblenou i que l’Ajuntament sigui el nou propietari.
També s’acorda, amb el Districte
de l’Eixample i la Promotora del
Niza, ajustar el projecte de l’interior de l’illa (la zona verda) per
recollir la proposta veïnal.

1) La lluita contra el PMU
del solar del Niza

2) La creació del Grup Ateneu

El Pla de Millora Urbana (PMU)
pactat entre el govern Trias i la
promotora CEL URBÀ, es va fer
amb total opacitat i a esquenes
del barri, que feia temps que
reivindicava l’antic cinema Niza
com a equipament comunitari.

A la tardor de 2015, es crea el
Grup Ateneu, amb la participació de més de 20 entitats socials
del barri i de veïns i veïnes que
volen participar en la seva creació.

L

a reivindicació del cinema
Niza com a equipament del
barri, per part de la plataforma SALVEM EL NIZA, va
ser un precedent molt ferm per
aconseguir un Ateneu per al barri gestionat cívicament, és a dir,
amb la participació dels veïns i
veïnes i de les entitats del barri. El camí ha estat llarg, des de
l’any 2013 en que es va crear la
Plataforma.

L’aprovació d’aquest Pla és un
regal als promotors, que revaloritzen substancialment una operació que hauria estat molt més
econòmica, expropiant o comprant l’interior de l’illa, abans
d’aprovar qualsevol PMU.
Aquest va ser un dels motius
fonamentals pel que les entitats
veïnals van interposar un recurs
contenciós-administratiu, després que l’Ajuntament denegués
el recurs de súplica.
Paral·lelament a la lluita urbanística, la Plataforma desenvolupa un procés participatiu per definir el tipus d’equipament que
necessita el Barri. Es recullen
més de 400 opinions que, per
aclaparadora majoria, demanen
un Ateneu popular. Es fa el primer esquema del pla d’usos del
futur Ateneu, amb una superfície de 2000 m2.
El nou govern municipal, nascut de les eleccions de maig de
2015, intenta comprar l’interior
de l’illa, compra que es fa inviable pel preu desorbitat que
demana el promotor. El que sí
compra el nou govern és la idea
de l’Ateneu que ha desenvolupat
la Plataforma i planteja, davant
de la complexitat jurídica i polí-

La tasca fonamental del Grup
Ateneu és definir un projecte
de gestió cívica que aglutini a la
gran majoria d’entitats socials i
fer de l’Ateneu un referent de la
cultura i la transformació social
del Barri, amb un model obert i
participatiu per a tots els veïns i
veïnes del Barri Sagrada Família.
Inicialment també, la seva tasca
es centra en definir, conjuntament amb els tècnics municipals, l’avantprojecte del programa d’usos, a partir de l’esquema
que es va treballar en el solar del
Niza, a l’època precedent. De fet
l’avantprojecte que s’aprova, recull aquest programa, amb l’excepció de l’Espai Familiar, que
es preveu pugui anar a l’Espai
Henkel.
Pel que fa a l’espai verd veïnal de
l’interior de l’illa del Niza, amb el
Districte i la Promotora s’ajusta
el projecte, amb la idea que sigui
un espai càlid on es puguin recuperar activitats que es desenvolupaven a l’antic cinema Niza.
Tornant a la tasca fonamental, el
projecte de gestió cívica, s’ha de
dir que han estat dos anys de treball intensos del Grup Ateneu,
amb sessions obertes els dissabtes pel matí en les que s’han consensuat:

-

Els objectius
Els valors
La tipologia d’activitats.
L’estructura organitzativa
La creació de l’entitat Gestora.

Un resum esquemàtic del contingut del projecte:

rodones sobre temes que puguin interessar al Barri i a gent
de totes les edats.
Arrelament al Barri:
Lloc de referència i assessorament, Espai de trobada, Bar,
Intercanvi de llibres, Grups de
conversa, Escacs, Jocs/ludoteca.

Objectius
- Facilitar la vida associativa
per contribuir a la dinamització social i cultural.
- Assegurar el Dret al lleure no
mercantilitzat.
- Construir espais de relació i
convivència, que esperonin
les relacions intergeneracionals, la diversitat i la interculturalitat.
- Potenciar una xarxa de relació
i activitat per als joves.
- Potenciar l’autogestió cultural,
les activitats d’ajuda mútua, la
corresponsabilitat del veïnat
actiu en la gestió del bé comú.
- Esdevenir un espai de referència i transformació.
Valors
Democràcia, Pluralitat, Diàleg i
Respecte, Cooperació, Facilitar
iniciatives positives, Transparència, Sostenibilitat, Solidaritat, no Raciste ni sexista.
Tipologia d’activitats
Arts escèniques, plàstiques, visuals i literàries:
Teatre, Dansa i Ball, Música, Dibuix, Fotografia i cinema, Expresions Artístiques, Literatura, etc.
Creixement i formació:
Tallers, Xerrades, Exposicions,
espais de debat i reflexió i taules

Activitats dirigides a famílies
amb infants.
Activitats que fomentin l’economia social al Barri.
Activitats que fomentin xarxa
amb d’altres Ateneus.
Activitats a l’interior de l’illa del
Niza que necessitin espai a l’aire
lliure.
Estuctura
Organitzativa.
Governança
Per a la gestió cívica de l’Ateneu
hem de contemplar dos agents
bàsics, l’Ajuntament i l’Entitat
Gestora, un com a propietari de
l’equipament i l’altre com a concessionari i responsable de la
gestió. Ambdós són el nucli de
la Comissió de Seguiment que
supervisa l’acompliment del
projecte de gestió i del conveni
d’explotació de l’equipament.
Per a la gestió del dia a dia es
crea una Comissió Gestora en
la que estan presents, a més de
l’Entitat Gestora, els representants de les comissions i grups
de treball, i els treballadors de
l’entitat.
Les comissions i grups de treball s’encarreguen de desenvolupar els programes als diferents àmbits. Estan formades
pels usuaris de l’Ateneu que

De participació i acollida.
De formació i creixement.
Artística.
De memòria i arrelament al
Barri.

L’Espai Ateneu, és el fòrum que
es reuneix dos cops l’any per
reflexionar sobre la marxa de
l’Ateneu i supervisar l’acompliment dels objectius estratègics i
del programa i els comptes anuals de les activitats.
3) El pas final: Crear l’Entitat Gestora
El 15 de setembre de 2015 va
tenir lloc la darrera Jornada
Participativa del Grup Ateneu,
per tal de encetar la creació de
l’Entitat Gestora de l’Ateneu.
La participació va ser nombrosa
ja que la majoria d’entitats del
barri hi eren presents, per ratificar la seva voluntat de formar
part de la futura entitat gestora.
Aquesta entitat gestora serà una
associació, sense ànim de lucre,
d’entitats i persones, que aglutinarà a la majoria d’entitats
socials del barri i als veïns i veïnes que vulguin participar activament en el bon funcionament
de l’Ateneu.
Estarà sotmesa a la legislació
Catalana sobre associacions i
conseqüentment s’estructurarà
amb una assemblea general i
una junta directiva, amb els càrrecs de President/a, secretari/a,
tresorer/a i els vocals que acordi l’assemblea general.
El seu objectiu fonamental serà
la gestió de l’Ateneu del Poblet,
tindrà un funcionament democràtic i restarà obligada a cumplir totes les prescripcions que
estableix la llei Catalana sobre
aquest tipus d’entitats.
En les properes setmanes, el
grup promotor convocarà l’assemblea general constitutiva.
El seu primer treball serà signar
amb l’Ajuntament el conveni de
gestió de l’Ateneu, sobre la base
de tota la feina realitzada en
el procés participatiu que s’ha
descrit en aquest escrit.

Recull de les principals activitats

La crisi, el conflicte invisible i la
sortida reaccionària de les cures
Àmbit Dona

A

les diverses aproximacions a la crisi fetes al
Centre Cívic de la Sedeta
dins de la Jornada “Rescatem
les finances” es va constatar que
la crisi té a més d’efectes econòmics, efectes socials i polítics
amplíssims. En el camp social,
s’ha produït una reacció social
amb el reforçament de la solidaritat familiar per exemple i
conseqüències com la migració
de molts joves, la degradació
dels serveis públics o l’augment
de la feminització de les cures,
entre altres.
Si ho mirem de prop centrantnos en les cures, podem veure
que partíem de dos tipus de
models de cura. Per un costat
la cura amb reconeixement del

dret, i la professió, el treball,
el salari. Per l’altre la cura lligada a l’ètica de fer possible la
vida pròpia i dels altres a través
de tots els treballs que operen
prioritàriament a l’àmbit privat domèstic de les dones i on
s’ha desplaçat la responsabilitat de sostenir la vida quan els
mercats l’ataquen com succeeix
a l’actualitat i que queda totalment invisible
I passa que en alguns casos la
crisi reforça certs valors morals
en direcció reaccionaria. És el
cas de l’anomenada ètica reaccionaria de la cura que pot portar
al sacrifici i la immolació de moltes dones per a poder atendre al
seu paper percebut com insubstituïble en els aspectes familiars
que impliquen les relacions humanes i la cura dels altres.

En el nostre context de crisi, aquesta ètica reaccionària,
contribueix a fer invisible el
conflicte entre la cura de la
vida per part de les dones 1i
un dels seus factors determinants, l’acumulació de capital
que ha estat sempre present a
totes les crisis. Reforçada per
el patriarcat la derivació cap a
l’ètica reaccionaria de les cures
debilita al conjunt de les dones
i al mateix temps els lligams
socials, els vincles entre totes
les persones homes, dones, joves, grans i que consisteixen a
“donar” per “rebre” i després
“retornar”.
No tenim receptes. De la diversitat dels punts de vista expressats en aquesta Jornada que
recomanem veure en els documents audiovisuals produïts,

es deixa entendre que la crisi
afecta a les persones individualment i als bens i drets comuns.
Superat l’Estat del Benestar per
la realitat, cal trobar el camí per

refer els drets en base als Drets
Comuns, la solidaritat en base
a la Reciprocitat i les cures en
base a la Interdependència i la
Eco-dependència.

Escalfem motors amb...
exposicions
Del 10 al 21 d’octubre, de 17 a 20 h
Mostra d’Art i Artesania
Obres en qualsevol esti l i material de grup d’arti stes i artesans
del barri.
Inauguració: 10 d’octubre, 17 h
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de veïns i veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

Dimecres 17 d’octubre
18 h
Corredors humanitaris, una resposta d’acollida per als
refugiats
Conferència per explicar quines respostes podem donar als
refugiats.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitzen: Associació veïns/es Sagrada Família | Comunitat de Sant
Egidio
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

Arriba la Festa de Tardor!
22 h
Cantada d’havaneres i cremat
Cantada d’havaneres pel grup Ultramar acompanyada d’un bon
cremat.
Lloc: Jardins dels Encants Nous (Aragó, entre Dos de Maig i Cartagena)
Organitzen: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família | Eix comercial
Encants Nous

19 h
XXI Certamen Literari en Llengua Catalana
Lliurament de premis als fi nalistes, parti cipants d’aquest
certamen literari.
Lloc: Nou Hospital de Sant Pau (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de
Cultura)
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dissabte 20 d’octubre
17 a 23 h
Taller infanti l, tabalada i correfoc
17 h Taller infanti l per a la mainada

20 h Tabalada
20.30 h Correfoc

L’activitat acabarà amb un espectacle de foc en moti u del
10è aniversari de la colla Besti alots Espurnats de la Sagrada
Família
Lloc: Jardins de la Indústria
Recorregut correfoc: Jardins de la Indústria – Lepant – Mallorca – Marina
Organitzen: Besti alots Espurnats de la Sagrada Família | Farfolla de la
Sagrada Família | Beirão Percussió.

18 h
Vesprades dels Castellers de la Sagrada Família
Conjunt de pilars pels carrers del barri. Començarem a
l’avinguda Gaudí i acabarem als Jardins de la Indústria per
enllaçar amb el correfoc del barri.
Lloc de trobada: Gaudí amb Provença
Recorregut: al llarg de l’avinguda Gaudí per arribar als Jardins de la
Indústria
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·labora: Dotze Torres (grup de gralles i tabals)

20.30 a 2.00 h
Sopar Jove i concert de peti t format
Sopar a la plaça a preus populars, concert jove amb un o dos
grups i discjòquei de fi de festa. Reivindiquem la parti cipació
juvenil i l’ús de l’espai públic ocupat per la massifi cació
turística.
Lloc: plaça Sagrada Família
Organitza: Joves del Poblet

Diumenge 21 d’octubre
10 a 21 h
XVII Fira de Comerç, Enti tats i Artesans
Mostra de comerç local i artesania al barri de la Sagrada Família,
que combina el teixit comercial amb l’artesania i la gastronomia
del nostre entorn.
Lloc: Provença, entre Marina i Casti llejos
Organitza: Eix Comercial Sagrada Família

12 a 15 h
Diada Castellera
Diada Castellera al carrer Marina amb els Castellers de la
Sagrada Família, els Castellers de la Vila de Gràcia i la colla Jove
de Barcelona.
Lloc: Marina, entre Provença i Mallorca
Organitza: Castellers de la Sagrada Família
Col·labora: Dotze Torres (grup de gralles i tabals)
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LA HISTÒRIA DE L’OCELL RIK.
Com si d’un conte es tractés

l barri està de millores,
el paviment urbà,(no
tot) es va recuperant;
el passatge Carsi ha canviat d’aspecte. Ara fa goig de
mirar ha pujat uns quants
centímetres del terra, la qual
cosa permet que els vianants,
majoritàriament gent gran
que va i ve del mercat puguin
fer camí sense por a caure.
Quedin doncs en el record les
ensopegades, els carrets de la
compra descontrolats i alguna trucada al 112 per socórrer a algun ferit lleu després
d’una caiguda

E

l setembre del 2017 em
va arribar un dispeser,
un ocell, que els mes petits de la casa em varen confiar
mentre ells anaven un cap de
setmana amb els seus pares no
recordo on.

No se si el que escriuré ara va
ser somni o realitat (les tardes
d’estiu provoquen somnolència)
però entre rik i rik em va semblar oir: - però ells viuen com
jo voldria: en LLIBERTAT

M.LL.L
Àmbit de servei a les persones

E

M.LL.L
Àmbit de cultura

L’ocell es va instal·lar a tota
pensió a casa meva amb categoria màxima de 5 estrelles en
diríem, al meu menjador. Era
un ocell poc comú, australià, i
com el millor dels trapezistes,
pujava i baixava de les paral·
leles fent tombarelles i en lloc
d’esmolar-se el bec amb el guix
corresponent ho feia amb els
barrots de ferro de la gàbia. Cridava i cridava molt, amb el seu
idioma, fent conversa amb els
ocells que volaven pel cel quan
els veia passar de la terrassa estant. Me’l mirava i li deia: -que
be que estàs Rik (els petits
de la casa el varen batejar
així), -tens de tot, conversa,
aigua neta, menjar diari, especialment comprat amb vitamines,
i també una garantia d’higiene,
brutal com dirien els mes joves.
Resumint vius com per si voldrien molts dels ocells que saludes (pels matins). Segur que
t’envegen-.

Millorant el barri

Vaig comentar aquest fet amb
els mes propers, inclús amb un
ornitòleg que conec: - et serveixi de consol em digué, saber
que potser viure lliure al no
estar acostumat acabaria
amb ell en quatre dies, els
costa molt viure empresonats, com a qualsevol...
Ha passat un any i la instal·lació
“momentània” de Rik a casa
meva, ara ja sense data de caducitat, ja ens em acostumat a
viure plegats. Jo amb la meva
rutina diària i ell fent tombarelles dins la seva “Gàbia D’or”
“vivint” la vida que li ha tocat,
crec que resignat, quin remei
li queda! Sense LLIBERTAT.
Penso: - i si li compro una
gàbia mes gran?. Millor si
li busco un company de les
seves característiques per
compartir la seva obligada
vida i espai i si, i si, i si... a
mi mateixa em vaig dir: però...
SENSE LLIBERTAT i de
manera indefinida.

El Rik es va posar malalt i el
vaig portar el Veterinari – Respira malament i ja no rikeja - - No li noto res d’especial diu el bon senyor potser
el que te es enyor - em vaig
quedar mirant al professional
entre dubtosa i encuriosida.
Ell va seguir – aquesta mena
d’aus enyoren la seva família els seus amics el seu
niu...- .

El nostre Tourmalet, (així el
vàrem batejar per l’obligada
pendent a sortejar originada

pel seu acusat desnivell), ja es
historia.
Tant ha costat arribar a la solució!. Es clar però que ara es el
millor moment, i de ben segur,
per un esdevenidor sociopolític
que tenim a tocar... Sigui per la
raó que sigui gracies per l’esperat arranjament, que ja ha
arribat.
Sempre ens quedarà Le Tour ,
per televisió per saludar el Toumalet en plena natura de la Gal·
lia... i sense haver-lo de trepitjar
Gracies Srs., be està el que
be acaba. Encara ens queden
alguns entrebancs urbans de
mes fàcil solució, a comentar;
els tindrem informats, i els
agraïm a l’avançada el seu interès per posar-hi solució: HI
CONFIEM!

Em va semblar entendre’l però
em va costar molt acceptar-ho.
En arribar a casa el vaig treure
de la gàbia i el vaig acaronar, ell
tant juganer restava quiet mig
adormit a les meves mans. El
vaig deixar amb molta cura en
mig d’uns gira-sols que acabava de comprar, (es la meva flor
preferida) me’l mirava ell també em mirava a mi, ja no es va
moure i poc a poc va traspassar.
CREC QUE FELIÇ: HO VA FER
EN LLIBERTAT
SETEMBRE 2018

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 dijous de 18.00h a 19.15h
(preguntar per Joan Itxaso)

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

UN BARRI ENVELLIT (1)
Maria Lluisa Longan

C

onveí/a si passeges pels
carrers mes significatius del nostre barri, te
n’adonaràs del seu envelliment,
i es que el temps passa molt de
pressa... per a tots.
Poques parelles veuràs que
configurin l’aspecte urbà, digui passejant o be assegudes
en un banc o terrassa. La majoria son persones soles, molt
especialment dones. Surten de
casa després de haver mirat la
tirallonga diària i donat el fet
de que cal comentar-la amb
algú seuen al banc escollit i formant el seu grup fan tertúlia.
De tot això ja vaig escriure en
un altre article ja fa un temps;
ara cal reblar el clau de la informació, donat que la cosa va
en augment la meva percepció
es directa i visual, i ara que el
bon temps es fa patent es quan
més veus la gent gran asseguda mirant passar la vida entre
un: “Tant se me’n fot” o un
“el que em toca veure!” o
“quina enveja em fa de que
es facin vells plegats”. Els
comentaris posteriors, perquè
qualsevol supòsit es presta a
comentari, aporten vida a la
seva “vida”, com sempre ha
passat, encara que alguna vegada com pot suggerir fent referència amb la tercera frase
portin a la melangia i es que
res es prou suficient sigui en
converses de carrer o en tro-

té un mal dia, no poder llegir la
premsa per mor de les “cataractes” i a l’espera després de
sis mesos d’una intervenció tan
senzilla problemes per obrir la
porta del pis (maleïda artrosi)
per no poder girar la clau al
pany...

bades puntuals per ajudar per
una estona a pal·liar la solitud
obligada, no buscada, aquella
solitud “acceptada” que les
mes de las vegades porta a la
desmoralització i al “que hi
farem si m’ha tocat” que a
res bo condueix . Tothom no te
la vida plena d’activitats socials
i familiars, es una altra manera
de viure, hi ha que poden, podem escollir, altres no.
Recapacitan’t una mica doncs
ens va sorgir la idea de dur endavant una experiència pilot
moguda pel fet de poder oferir
companyia a estones a algunes
de les persones que viuen per
limitacions físiques o d’infraestructures amb les persianes de
la ment tancades al dia a dia que
tant ajuda a viure. Allò que van
pensar, doncs i que ja hem posat a la pràctica ha estat tan fàcil
de dur a terme . Hem pogut contrastar quan es de fàcil la convivència social, quin agraïment
t’aporta al teu sentit humanitari
el dur companyia als mes vulnerables! I dir-te a tu mateix que
escoltar i compartir conversa i
vivències (les batalletes diuen
els mes joves) eleven mes els
sentiments.
Quina sort tenim, els que gaudim de família al voltant que
ens ajuda fins i tot a discutir:
Això no te preu!
Val a dir que totes les visites que
es van fer, 26 en total entre domicilis particulars i/o Residències , es van fer amb el consens

dels familiars. Llevat d’algun
cas que està en llista d’espera a
Residencia, els demes –no totstenen alguna ajuda dels serveis
Socials de l’Ajuntament... 2 o 3
cops per setmana, altres escurant butxaques una” cangur”
6 dies també a la setmana, tot
això ho volem explicar be, perquè, ni tot es tan dolent ni tot
es tan bo,es clar però que tot es
millorable.
Hem cuidat el cuidador, perquè algun s’estalviés de anar
a casa dels pares...tiets.. i així
poder tenir una estona d’esbarjo personal, hem cobert algun
dissabte (agost) perquè el cap
de setmana no fos tan rutinari,
i val a dir que s’ha creat un filin
impensable, que ens “obliga” a
seguir en el programa.
Hem tingut experiències que
no tenen preu, exemple: la iaia
que es nega a que el temps passi

i la que s’empolaina per sopar
perquè segons ella, els anglesos
ho fan, i ella va viure uns anys
a Londres, i altra que conserva
el seu vel de núvia amb diadema inclosa per que la besnéta la
“llueixi” el dia del seu casori.
També hem constatat que hi
ha aquelles persones que per
un fals orgull molt respectable,
no es deixen ajudar, i també les
que fan servir les eines morals
del victimisme per cridar mes
l’atenció de l’entorn mes proper
que hi farem! Això ja gairebé es
un mur infranquejable.
Es obvi que en cap relació es
publicarà el nom de les persones visitades (dret a la intimitat) si però ens agradaria fer
constància d’aquestes petitesgrans limitacions, físiques (de
les morals, que vos direm?)
contrastades, no poder obrir
una ampolla d’aigua si l’artrosi

Repeteixo, nomes som un gra
de sorra en la immensa platja formada per la solitud, però
hi som i hem empres una ruta
a bord, d’un vaixell imaginari
que navega pel mar dels millors
sentiments i continuarem col·
laborant amb totes aquelles entitats Socials consolidades fent
xarxa, com sempre hem fet i a la
vegada reclamant menys retard
i menys burocràcia... és clar,
però, que això...?
Sens adonar-nos ens hem fet tutors morals de persones vulnerables i quan hem tornat a casa
després de la visita feta ho hem
fet amb un somriure amagat si
es vol, invisible però, d’auto reconeixement no vanitós, si reconfortant i que ens “obliga “ a
seguir el camí empres.
Ah! M’oblidava, en el proper
butlletí, a manera de conte,
parlarem del BON VEÍ!, una
realitat de temps passats, que
encarà es practica entre la gent
mes gran del barri, que paradoxalment es la que mes necessitaria d’aquet fet humanitari Us
agradarà i potser als mes joves
els farà pensar
Fins la propera
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