Acord Ajuntament-Temple.
A qui beneficia?
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sumari

INSULT A LA INTEL·LIGÈNCIA

L

a distribució massiva de posters del temple, feta per la Junta Constructora
amb el bebeplàcit de l’Ajuntament, té un significat especial en un moment
que s’acaba de signar el pacte entre l’Ajuntament de Barcelona i la Junta
del Temple.
Ens volen vendre un pacte infumable, fet a esquenes dels veïns, dient que som
uns privilegiats de viure en aquest entorn i les mil meravelles que gaudirem, si els
deixem fer la seva.
Tan un com l’altre, viuen una realitat virtual, aliena a la realitat quotidiana que
vivim:
- Masificació turística creixent que ens fa dificil entrar o sortir de casa.
- Un greu problema d’habitatge al barri, incrementat pel turisme massiu.
- Destrucció del comerç de proximitat.
- Contaminació creixent.
- Deteriorament de la convivència.
El paradís de l’Eden que prometen en el pamflet, és un insult a la intel·ligència:
Deixeu-nos en pau !!!, no marxarem del barri, del barri real en que vivim, i
lluitarem per la defensa dels nostres habitatges i contra un projecte megalòman
que no te res a veure amb Antoni Gaudí.
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- Breus /17

Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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ATENEU DEL POBLET

Endavant
l’associació
que gestionarà
l’Ateneu

A

la jornada participativa
del 24 de novembre de
2018, en el casal de barri Espai 210, es va donar llum
verda, després, d’incorporar les
últimes aportacions, als estatuts
de l’associació que gestionarà el
futur Ateneu del barri Sagrada
Família.

Prèviament, el 31 d’octubre,
el Consell de Barri va rebre la
renúncia de la Coordinadora
d’Entitats, la xarxa 210 i l’AAVV Sagrada Família a optar a la
gestió d’aquest equipament comunitari, ja que se senten iden-

tificats i han participat en el desenvolupament del projecte per
crear aquesta nova associació
cultural.
L’associació es dirà “Associació
Cultural el Poblet “, en refèrencia a l’antic barri on avui en dia
se situa el barri Sagrada Família, i dins de les seves finalitats
està la de gestionar l’Ateneu
municipal El Poblet.
Les altres finalitats de l’associació:
- Facilitar la vida asociativa per

contribuir a la dinamització
social i cultural del barri Sagrada Família.
- Assegurar el dret al lleure i la
cultura no mercantilitzada.
- Construir espais de relació i
convivència, que esperonin
les relacions intergeneracionals, la diversitat i la interculturalitat.
- Potenciar una xarxa de relació
i activitat per a les persones
joves.
- Potenciar l’autogestió cultural,
les activitatas d’ajuda mútua.
La corresponsabilitat del veïnat actiu en la gestió del bé

comú.
- Fomentar i vetllar per la lengua catalana.
A hores d’ara donen suport a
l’associació cultural unes 30
entitats del barri, com ara l’Associació de Veïns, l’Esbart Gaudí, Els Joves del Poblet, Els
Gegants, la Colla Castellera, la
Corrdinadora d’Entitats, Omnium Cultural, Beirao Percussió, el Cor Polifònic Sagrada
Família, la Troupe del Teatre
i un llarg etcètera, a més de la
participació de veïns i veïnes a
títol individual, que volen do-

nar suport a aquesta important
iniciativa cultural.
La Comissió Gestora ha estat
encarregada de proposar una
candidatura de consens a la primera Junta de l’Associació, que
haurà de ser ratificada a l’Assemblea general, prevista per
aquesta primavera.
De moment es manté la previsió
d’obrir portes cap a la Festa Major del barri, tot i que ha sorgit
un imprevist. S’haurà d’arreglar
la impermeabilització del terrat
que dona al interior d’illa.
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LA LLUITA PEL DRET A L’HABITATGE

LA GENT DEL BARRI ATURA DESNONAMENTS

C

om ja hem anat informant en aquest
butlletí, la lluita pel
dret a l’habitatge al barri
contínua i l’acció dels veïns
i veïnes organitzada, comença a donar fruits gens menyspreables en els últims 6
mesos.

El fet més destacat, des del
butlletí de tardor, ha estat el
de la lluita per aturar el desnonament d’Araceli i el seu fill
menor, al carrer València 508.
Per tercera vegada la comitiva judicial, acompanyada per un parell de Mossos
d’Esquadra, va intentar desallotjar-la del pis on viu, a
instàncies de la immobiliària…………, propietaria de tot
l’edifici. Gràcies a l’acció de
l’Associació de Veïns i Veïnes
i la col·laboració d’entitats
del sector com el Sindicat de
Llogaters, la PAH i 500x20,
es va aconseguir reunir un
grup de més de 50 persones,
el dia 11 d’octubre de 2018, a
les 9 del matí, al portal on viu
Araceli.
D’esprés d’un estira i arronça amb l’oficial del jutjat i els
Mossos d’Esquadra, la comitiva va acceptar desistir del
seu intent, avisant que tornarien una quarta vegada, en
aquest cas sense fixar data.

Aquesta práctica judicial, totalmente il·legal, s’esta intensificant en els desnonaments
de la ciutat i està forçant a les
entitats anti-desnonaments
a corrdinar-se més intensament per protestar davant de
la judicatura.

dret a una solució habitacional, Malgrat que no havia
disponibilitat.

Les Claus per aturar el desnonament, en aquest tercer
intent, han estat la pressió
veïnal i el fet que Araceli i
el seu fill tenen reconegut el

Balanç de 6 mesos de feina
Des que es va crear la comissió d’habitatge a l’Associació, estem atenen diferents
problemàtiques que estan

La bona noticia ens arriba fa
pocs dies, i és que li han concedit un pis compartit al barri de Gràcia.

proliferant al barri, ajudant
i acompanyant als veïns que
pateixen aquestes situacions.
Estem intervenint en casos:
- D’assetjament immobiliari
al carrer València.
- Prorrogues de contractes
en els carrers Industria i
Enamorats.
- Supressió de barreres arquitectòniques al carrer
Mallorca.
- Petites disminucions en el

preu de lloguer a Dos de Maig.
Hem millorat en organització, ja que, amb la incorporació de nova gent, hem
incrementat
notablement
les persones que participen i
treballen a la comissió.
Si teniu problemes amb l’habitatge, poseu-vos en contacte
amb l’Associació i trobareu solidaritat i acompanyament per
solucionar el vostre problema.

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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EN EL COMIAT DE JOAN BALAÑACH

E

l dia 16 d’octubre de
2018, va tenir lloc, en
el Centre Cívic Sagrada
Família, l’acte de comiat del
company Joan Balañach i Lloret, mort de forma inesperada
al 10 de setembre d’enguany.
En una sala d’actes plena de
gent, vam asistir a un acte
molt emotiu, ben organitzat i
en un format original i amè.
Va presentar l’acte la directora
de cinema Laura Àlvarez, fent
una glossa de la figura de Joan
com a lluitador incansable i
polifacètic, en defensa d’una
ciutat millor.
El Cor Polifònic Sagrada Família va introduir la primera
nota d’emoció, amb la interpretació de la canço Signore
delle Cime, en referència a
l’afició que en Joan sentia per
la montaña.
Després es va montar una
mena de tertúlia, en la que diferents persones, que van viure a prop d’en Joan, van anar
explicant i comentant aspectes
destacats de la seva vida i del
seu tarannar com a persona:
En Joan Itxaso, de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada
Família, va destacar la seva
participació a les lluites més
importants del barri: La Sedeta, la Myrurgia, les Glòries o el
cinema Niza.
L’Enric Roger, company de

feina de l’Esportiu Claror, va
explicar el paper fonamental d’en Joan en la defensa
del treballadors, primer com
a delegat sindical i després
com a president del comité
d’empresa.
Albert Recio de la FAVB (Federació d’Associacións de
Veïns de Barcelona), va descriure la personalitat d’en
Joan com a una persona serena, dialogant, multifacètica i responsable de tot en el

que s’ocupava, com a vicepresident de la Junta de la
federació.
Jordi Camina de l’ABTS (
Associació de Barris per un
Turisme Sostenible ), ressenya en la seva intervenció la
important aportació de Balañach a la lluita per la defensa de l’Espai Públic ( Regulació de Terrasses ) i per
un turisme sostenible, com
a membre del Consell de Turisme i Ciutat.

Rosario Cunillera i Ricardo
Huélamo van glossar la vida
militant d’en Balañach, a EUiA
(Esquerra Unida i Alternativa)
ia Barcelona en Comú, com a
exemple de lluitador en els diferents fronts de la lluita política
i per les llibertats socials i nacionals.
Joan Josep Campón i Núria Robert, veïns i amics de Balañach
van comentar anècdotes més
personals de la vida quotidiana i de la seva implicació en la

resolució dels problemes de la
comunitat de veïns.
Acabada la Tertúlia, el fill d’en
Joan, Marc Balañach, va adressar unes paraules emotives
d’agraïment a tots els assistents
i amb el seu grup musical, també va voler acomiadar-se interpretant unes peces d’harmonia.
Per concloure l’acte el Cor Polifònic va interpretar el “Va Pensiero” dels Cors de Nabbuco, de
l’ópera Aida de Verdi.
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L’AULA AMBIENTAL: 15 ANYS DE
SOSTENIBILITAT AL BARRI
Equip de l’Aula Ambienta

L

a primavera de l’any
2003, ara fa 15 anys, al
xamfrà dels carrers Lepant i Provença s’inaugura el
Punt Verd de Barri. A dins del
Punt Verd neix també el servei
d’educació i informació: l’Aula
Ambiental de la Sagrada Família. En aquell moment el punt
verd era una instal·lació desconeguda i calia un servei d’informació i sensibilització que promogués i informés del seu ús
a la ciutadania: quins residus
es podien portar? Quina era la
seva utilitat?
També les escoles del barri començaren aleshores a visitar el
punt verd de la ma de les educadores de l’Aula, que explicaven
als infants la necessitat de portar als punts verds tot tipus de
residus reciclables. Avui segueixen visitant el punt verd més de
500 alumnes cada any.
En paral·lel l’Aula Ambiental de
Sagrada Família ha mantingut
les seves activitats de difusió de
la cultura de la sostenibilitat:
tallers i xerrades ambientals,
i activitats organitzades amb
entitats i altres equipaments:
centres cívics, biblioteques, casals infantils o espais de gent
gran. Des de l’Aula s’han fet
activitats sobre mobilitat sostenible, consum responsable,
alimentació ecològica, energies
renovables, estalvi d’aigua, salut ambiental, fauna i flora de
la ciutat, visites a instal·lacions
ambientals... promovent així
des de totes les perspectives
una Barcelona més sostenible.
Una altra de les actuacions fonamentals ha estat l’ambientalització de les festes. Actualment
unes 100 festes del districte
compten amb suport o assessorament de l’Aula Ambiental en
la celebració d’esdeveniments
amb reducció i reciclatge de residus. A més és fonamental la
cooperació amb els projectes i
associacions del territori: el Pla
Comunitari Sagrada Família, el

Camí Amic o les associacions de
veïns, entre altres.
No podem oblidar que l’Aula
Ambiental i el Punt Verd van
ser demandes veïnals canalitzades a través del Fòrum Cívic
Sagrada Família, un òrgan de
participació d’entitats i veïns i
veïnes del barri. Des d’aleshores
l’Aula Ambiental ha mantingut i
ampliat els seus serveis adreçats
a la ciutadania, a les entitats i la
comunitat educativa del Districte, i podem dir que la ciutadania del barri i de la resta del
Districte n’ha continuat fent ús.

Un referent a l’Eixample i a la
resta de la ciutat
L’Aula Ambiental va ser el primer equipament de territori
destinat a la difusió de la cultura de la sostenibilitat de tota la
ciutat de Barcelona. Avui, amb
un programa de més de 150
activitats i més de 2.700 participants anuals, s’ha consolidat
com una referència en educació i sensibilització ambiental
a la ciutat. Així, altres districtes
han creat les seves Aules Ambientals seguint el camí de l’Aula
de Sagrada Família, tot i que
adaptant-les als seus respectius
territoris.
Igualment, el Punt Verd de Barri continua sent una referència
en recollida selectiva. Més de
60.000 veïns i veïnes en fan
ús anualment, aportant més de
260 tones de residus (roba, piles, cables, petits electrodomèstics...). Es pot dir que aquestes
dades fan del nostre punt verd
el que més usuaris té a de tota
Catalunya.
Després de 15 anys, es pot fer
una mica de perspectiva ambiental de la ciutat. Ens trobem al
davant d’una realitat de problemes ambientals greus, locals i
globals, i que semblen encara
de difícil resposta. Encara reciclem menys de la meitat dels
residus i l’aire que es respira
a l’Eixample afecta a la salut
dels veïns i veïnes. La mobilitat

sostenible, el canvi climàtic, la
qualitat de l’aire, la generació
de residus... eren reptes fa 15
anys i continuen avui tots ells
lluny de ser solucionats. Ens
permetem però, ser optimistes
ja que és cert que molts aspectes ambientals han millorat
i des de l’Aula Ambiental es
percep com creixen dia a dia
la consciència ambiental i els
projectes ambientals als nostres barris.
Novembre de 2018
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L’ACORD AJUNTAMENT-TEMPLE
A QUI BENEFICIA?
Preàmbul

E

l 18 d’octubre de 2018,
se signa el pacte entre
l’Ajuntament i la Junta
del Temple de la Sagrada Família, acord que els signants
qualifiquen com a històric,
“per regularitzar la llicència
d’obres i contribuir econòmicament a la urbanització, la
mobilitat i el manteniment de
l’entorn”.
En la comunicació que s’entrega als asistents a la Roda
de premsa, que podeu consultar a la web de l’Ajuntament
de Barcelona, es destaquen 6
punts de l’acord, cinc que fan
referència a les aportacions
econòmiques que farà el Temple i un que fa referència al
consens sobre el pla especial
urbanístic i els canvis de planejament necessaris, que tramitarà l’Ajuntament perquè la
Sagrada Família pugui regulatitzar (legalitzar) la llicència
de les obres del Temple.
Les xifres que es donen están
multiplicades per 10, perquè
quedi més maco, encara que
les més importants es faran
en apotacions anuals i totes
condicionades a l’obtenció de
les llicències: Obres i activitat. S’ha de tenir present que
l’aportació anual será de 3’6
milions d’euros i que el Temple ingressa a prop de 100 milions d’euros anuals. En una
peça separada d’aquest article
s’informa sobre el posicionament de la Junta de l’Associació, sobre aquest acords.
Una altre peça informa sobre
els antecedents més recents,
que han envoltat la construcció del Temple.

Modificació del Pla General Metropolità (MPGM)
de petites peces del carrer
Provença?
Un cop signat el pacte, cal anar
per feina i la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona, aprova inicialment,

la MPGM, però no del conjunt
del Temple si no de tres petites peces del carrer Provença.
Es tracta de poder inquivir la
capella de l’Assumpta en el
conjunt arquitectònic i, per
comptes d’ajustar el projecte
a l’espai disponible, el Temple necessita menjar-se 2’56
metres de la vorera del carrer
Provença, costat mar, en un
tram de 21 metres lineals.
Per fer això, la MPGM que
proposa l’Ajuntament es
tradueix en un canvi de cromos, tipic en l’urbanisme
especulatiu (cas Myrurgia),
de manera que l’Ajuntament
cedeix els metres de vial que
demana el Temple i el Temple cedeix a canvi dos petites
superficies als xamfrans de
Marina i Sardenya, per millorar l’espai de mobilitat en
aquests punts.

L’estratègia de trossejar el
pastís
La decisió de l’Ajuntament, de
deixar fora dels acords la façana del carrer Mallorca, és un
error que hem criticat, però,
no només perquè es treu de sobre la problemàtica dels veïns
i veïnes afectades, també perquè una obra com la Sagrada
Família, per molt singular que
sigui, no es pot legalitzar a troços, com vol fer l’Ajuntament:
Trossejar el Pastis per deixar
fora als veïns.
No es pot fer una MPGM a miquetes, d’un sol volum, d’un
sol equipament, en una mateixa ubicació i de la mateixa propietat. En coherencia urbanística cal abastar-la com un tot,
incloent tota la volumetria i
tots els aspectes a regularitzar.
No té sentit iniciar una
MPGM tan parcial de l’equipament, quan queda pendent
la MPGM de la volumetria que
sobresurt pel carrer Mallorca.
S’utilitza l’estratègia de dividir o segmentar les irregularitats urbanístiques a la “lega-

lització” en varies MPGM, per
fer més fácil i portable la seva
aprovació.
La MPGM no regularitza els
volums actualmente fora d’ordenació del mateix equipament
(costat Mallorca), quan ho
hauria d’abastar. Les llicències d’obres que s’atorguessin en
base a aquesta MPGM, deixarien volums fora d’ordenació
que caldrà regularitzar abans
de poder donar la llicència, en
compliment de la normativa
actualmente vigent.

Que passa amb el carrer
Provença?

regular les actuacions que es
vulguin fer..

Que nosaltres sapiguem, això
no s’ha fet.

Conscient o inconscientment
l’Ajuntament s’oblida d’això,
quan el document de la MPGM
afirma: …en l’actual Pla de
Mobilitat Urbana el carrer
Provença perd oficialment
la categòria de xarxa bàsica i que en la xarxa bàsica de Barcelona, prevista
amb el total desenvolupament de les superilles, el
carrer Provença per oficialment la categoría de xarxa bàsica des de Degà Bahi
fins a Roger de Lluria.

És contradictori amb el PGM,
quan s’argumenta que en el
Pla de Mobilitat 2013-2018,
el carrer Provença perd la categoria de xarxa bàsica o de la
nova configuració viaria de les
superilles, de l’ordenança de
circulació de vianants i vehicles
de Barcelona. Tota aquesta planificació viaria té un rang legislatiu molt inferior al del PGM.

Que un carrer de la ciutat sigui
envaït per un edifici privat és
molt fort, que ho sigui menjanse més de la meitat de la vorera
encara ho es més i que es faci
com ho vol fer l’Ajuntament es
insòlit.

Urbanísticament no podem
barrejar les recents planificacions i actuacions, consistents
en la reducció de carrils de
circulació del carrer Provença.
Això es pot revertir si varien les
circunstàncies i les hipótesis de
mobilitat.

Reflexionem: Al PGM vigent, el
carrer Provença está considerat
com a via secundària de la xarxa bàsica de mobilitat, similar
als dels carrers Aragó o Gran
Via. Això és molt important per

No es pot basar la justificació
d’ocupació d’un vial, si no es
modifica la jerarquía viària del
PGM i fer que el carrer Provença deixi de ser considerat via
secundària de la xarxa básica.

A qui beneficia l’acord
Ajuntament-Temple
Quan un vei o un comerciant
volen fer una obra important,
han de demanar llicència a
l’Ajuntament i presentar un
projecte per a la seva legalització. L’Ajuntament li cobrarà un
4% del valor de la obra i en anys
succesius haurà de pagar l’IBI
i, l’IAE, si desenvolupa una activitat econòmica. En el cas que
aquesta activitat tingui una repercusió molt important sobre
la mobilitat, haurà de presentar un estudi sobre la mobilitat

continua a la pàgina següent
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generada i, en cas d’aprovar-se,
fer-se carrec econòmicament
de les despeses generades per
aquest increment de la mobilitat.
Això és exactamente el que
hauria de passar amb el Temple, que porta dècades plenes
d’irregularitats, sense que l’administració hagi fet res, fins
ara, per acabar amb uns privilegis que no tenim cap dels
mortals, o gairebé, si descomtem els estafadors.
L’actual equip del govern municipal semblaba disposat a revertir aquesta situació, però, si
analitzem a Fons els acords que
l’Ajuntament i Temple van anunciar amb fanfarries el passat 18
d’octubre, la cosa és diferent El
Fons de l’acord és el següent: Si
tu em dones unes llicències, em
regularitzes les ilegalitats i em
deixes seguir el projecte megalòman, jo et pagaré els impostos
que em pertoquin
Nosaltres entenem que, amb
aquest acord, el Temple hi
guanya. És cert que ja no tindrà tots els privilegis que ha
tingut fins ara, però, la Junta,
conscient que la situació s’acabava, ha aprofitat per rentarse els pecats i portar-se el gat
a l’aigua: L’Ajuntament li ha
comprat la idea de que es durà
a terme el projecte de Gaudí,
com si Gaudí, que va morir a
l’any 1926 fos el responsable
dels disbarats arquitectònics
que s’han fet fins ara i es faran
en el futur.
De moment ja volen ocupar
més de la meitat de la vorera
del carrer Provença i anuncien
l’ocupació del carrer Mallorca,
encara que l’amaguen en un
fals procés participatiu. Un document de l’any 76, ha posat al
descobert que Gaudí no va ser
l’autor de l’escalinata ni de cap
tipus de projecte de l’entorn del
Temple.
La Junta del Temple contínua
manipulant de forma barroera
la figura de Gaudí i ara sembla
que continuarà tenint un soci
important: l’Ajuntament de
Barcelona.
Per als veïns i veïnes de les illes
afectades pel PGM del 76, la
cosa está clara, qualsevol modificació urbanística de l’illa
del Temple ha de respectar els
limits i les propietats actuals
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Preàmbul i antecedents
Antecedents en el mandat
anterior
El març de 2014, en el mandat municipal d’en Xavier Trias, l’Ajuntament de
Barcelona, a proposta del
Grup Municipal Socialista,
va acordar la creació d’una
Comissió de Seguiment sobre el futur del Temple i del
seu entorn, amb la participació de representants del
Temple i d’una representació
de veïns i veïnes i dels afectats mé s directes.
Quasi al mateix temps, el
20 de març de 2014, els veïns varen demanar la creació
d’una Comissió de Treball,
amb Urbanisme de l’Ajuntament i el Temple per analitzar les solucions de futur de
l’entorn del Temple. És així
com es va crear la Comissió
de treball, en el marc de la
Comissió de Seguiment acordada dies abans per l’Ajuntament.
La Comissió de Treball inicia
de seguida la tasca, amb l’objectiu de presentar, el més
aviat possible a la Comissió
de Seguiment, una proposta
integral de modificació del
PGM de l’entorn del Temple,
centrada en la nova ordenació de les dues illes de finques afectades pel PGM.
Ni a la Comissió de Treball ni
a la de Seguiment, el Temple
no hi va voler participar i va
optar per una interlocució
directa amb el consistori. Tot
i així, en el període marçjuliol de 2014, la Comissió
de Treball va elaborar uns
criteris que es consideren
bàsics per emprendre la modificació del PGM i que la
Comissió de Seguiment de
principis de juliol de 2014 va
avaluar positivament.
Posteriorment, l’Ajuntament
encarrega un estudi detallat
de les situacions de les finques afectades pel PGM de
1976, per avaluar, entre altres aspectes, l’estat de conservació, amb la conclusió
que, excepte una finca del

Passatge Font, la resta reunia
condicions adequades d’habitabilitat.

- Finalment, abordar la problemàtica de les afectacions
del PGM de 1976.

La manca d’interès del Temple,
que mai va participar en cap
reunió conjunta, va fer caure
els treballs de les comissions i
el 15 de maig de 2015, davant
la proximitat de les eleccions
municipals, l’assemblea de veïns afectats va decidir posposar
aquestes converses fins desprès
de les eleccions, amb el nou
consistori ja format.

Aquest plantejament va tenir el
vist i plau de la representació
veïnal.

Van estar innumerables les
ocasions, entre el 25 maig de
2015 i juliol de 2017, en que ens
vam adreçar al nou consistori
per reprendre els treballs, sense obtenir cap resposta. Prèviament, el novembre de 2016,
l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família, va presentar
davant l’Ajuntament, una denúncia, per incompliment de la
legalitat Urbanística, referintse a les columnes del Temple
situades al carrer Mallorca i
que envaeixen l’espai públic.
No hi va haver cap resposta per
part de l’Administració.

La inexistència de participació ciutadana.
El 20 de Juliol de 2017, la Gerència d’Ecologia urbana de
l’Ajuntament va convocar a
una reunió a l’Associació i a la
comissió de veïns afectats, i ens
va informar sobre un plantejament que bàsicament consistia
en:
- La necessitat de regularitzar les llicències del Temple:
Obres i activitat.
- El Temple ha de presentar un
PEUI (Pla especial urbanístic
integral), per la seva condició
d’espai protegit.
- Incorporar a la Comissió de
Seguiment a entitats d’àmbit
de ciutat, com ara la Càtedra
Gaudi i la FAVB.
- Crear 3 grups de treball per
abordar les temàtiques següents: Urbanisme, Mobilitat i Usos, per fer reunions
especifiques a la tardor de
2017, amb la idea d’aprovar
el PEUI a la primavera de
2018.

Per raons que l’Ajuntament
no ha explicat, aquest plantejament mai s’ha portat a
terme. El dia 18 d’octubre de
2018 vam entendre la raó:
En roda de premsa, l’Ajuntament i el Temple anunciaven
un acord, sobre les vessants
d’urbanisme, mobilitat i usos,
negociat exclusivament entre
ells en les converses quinzenals que tots dos han estat
mantenint, segons les seves
pròpies paraules, des de novembre de 2016.
La valoració sobre l’acord que
fa l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família,
s’acompanya en una separata
en el present article.
Cal esmentar finalment que, a
la roda de premsa que fan els
veïns el 22 de novembre, es fa
públic un document de 1976,
que manifesta que l’escalinata
prevista al carrer Mallorca no
és un projecte de Gaudi i que
cap planejament urbanístic de
la ciutat ho ha recollit. Aquest
document, ja fa molts anys que
tant l’Ajuntament com la Junta del Temple, el coneixien.

Canvi d’estratègia: Trossejar el pastis. Modificació
parcial PGM
La presentació a exposició
pública de l’acord de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat de la “Modificació
del PGM per a l’ajust de qualificacions en el tram del carrer Provença corresponent a
l’illa del temple de la Sagrada
Família”, reflexa l’estratègia
que Ajuntament i Temple han
pactat secretament i
al marge dels representants
veïnals, per portar a terme
les transformacions urbanístiques de l’illa del Temple i
entorn. És a dir: Trossejar el
pastis i deixar fora els veïns.

Així s’ha d’interpretar el contingut de la modificació del
PGM per envair part del carrer
Provença i desprès ja en vindrà una altra per arreglar les
que hi ha i hi hauran al carrer
Mallorca i els trossos que facin
falta, per tal de portar a terme les pretensions del Temple
del suposat projecte d’Antoni
Gaudí. Cal dir, que la UNESCO
només reconeix com a obra de
Gaudí la façana del naixement
i el petit edifici de les escoles.
La resta, es una permanent
controvèrsia i reinterpretació
del pretès projecte de Gaudí,
en la que el Temple tira endavant a marxes forçades amb un
projecte que creix, empetitint
la part de l’obra que Gaudí va
fer en vida.
Considerem totalment inapropiat que la present Modificació de PGM, com primera
regulació urbanística d’ordenació de volums que es fa en el
Temple, tingui per únic objectiu la legalització d’una petita
part de l’edifici que envairà en
el front del carrer Provença,
obviant la regulació del volum
sencer segons els avantprojectes fets públics i que sobretot
afectaran al carrer Mallorca i
amb les corresponents afectacions que se’n derivaran.
La Modificació de PGM segueix l’estratègia d’abordar el
problema per parts, per anar
consolidant volums i permetre anar tirant endavant les
obres i no, el que urbanísticament li correspon, que és
abastar la totalitat del projecte, de forma amplia i de ciutat, per resoldre i justificar el
seu encaix en el barri de manera global.
Aquest greu error inicial del
plantejament de la MPGM,
ens porta a demanar la NUL·
lITAT i RETIRADA del tràmit
de l’expedient i tornar-lo a
iniciar, de forma participativa
i oberta a la ciutadania i afrontant de manera àmplia i completa amb una única MPGM,
que abasti la ordenació global
del volum, les afectacions de
l’entorn i de la mobilitat en el
barri.
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COMUNICAT PÚBLIC SOBRE ELS ACORDS
AJUNTAMENT-TEMPLE

En roda de premsa, a les 10’30
del dia 18 d’octubre de 2018,
l’Ajuntament de Barcelona,
representat per la seva alcaldessa, Ada Colau i la Junta del
Temple, representada pel Sr.
Esteve Camps, signen i presenten l’acord al que han arrivat les dues institucions, en
relació a les obres del Temple
i al futur de l’entorn d’aquest
indret de Barcelona, en el Barri Sagrada Família.
La Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família,
en sessió extraordinària del
dia 23 d’octubre de l’any en
curs, ha analitzat i debatut el
contingut de la nota de premsa entregada als assitents i ha
aprobat el següent comunicat:
1) Aquest acord s’ha forjat en
les converses que l’Ajuntament i la Junta del Temple van
iniciar al novembre de 2016.
Al juliol de 2017, dos anys després de la presa de possessió,
l’Ajuntament convoca als representants veïnals per explicar-lis l’estat de les converses i
el calendari de treball a seguir.
Aquest calendari s’ha estructurat en tresetapes:
a) Redacció i aprovació d’un

Pla Especial Urbanístic Integral (PEUI ) de l’actual illa
del Temple, ja que el nivell
de protecció del monument
així ho exigeix. La previsió
d’aprovar-lo a la primavera
de 2018.
b) Tramitació de les llicències d’obres i d’activitats, per
resoldre l’anomalia hitòrica
que el Temple no disposi
d’aquestes llicències.
c) Modificació puntual del
Pla General Metropolità de
1976, de l’entorn de la Basílica, per abordar el futur
de les afectacions urbanístiques.
Per fe-ho, l’Ajuntament proposa que la Comissió de seguiment s’ampliï, amb la incorporació d’entitats de la ciutat,
com ara, la FAVB (Federació
d’Associacions de Barcelona),
el Col·legi d’Arquitectes o la
Catedra Gaidí. Es tracta de
crear 3 comissions de treball,
que a la tardor de 2017, tractin
sobre 3 àmbits que ha de contemplar el PEUI: L’urbanistic,
la Mobilitat i els usos.
Deprés de 15 mesos res d’això s’ha acomplert, magrat les
reiterades peticions dels veïns
a Hàbitat Urbà i al Districte

de l’Eixample, per iniciar els
treballs. El dia 9 d’octubre de
2018, l’Ajuntament comunica
a l’Associació de Veïns, l’acord
al que ha arrivat amb el Temple, que expliquen a la roda de
pemsa del dia 18 d’octubre. El
procés participatiu anunciat,
acaba sense iniciar-se.
2) Pel que fa al contingut de
l’acord:
a) Valorem positivament el fet
que el Temple hagi de disposar de les llicències preceptives, cosa que la nostra
Associació està reclamant
fa molts anys i pagui els impostos i les càrregues que legalment corresponguin, tant
a nivell municipal (IBI, ICIO
i IAE ), com les derivades de
l’aplicació de la llei de Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, pel que fa a la
mobilitat generada.
b) Respecte a l’aportació económica del Temple, el comunicat és fosc, ja que no
aclareix suficientment si
l’aportació inclou els impostos citats, part d’ells o
cap i quins criteris objectius
s’han aplicat. Aquesta informació és molt rellevant i els
signants de l’acord haurien

d’aclarir-la. De la mateixa manera s’hauria de ser
molt transparent, en relació
als projectes de millora del
transport públic, tant pel
que fa al Metro com als Busos urbans.
c) En quan al fluxe de visitas
a la Basílica, la Junta del
Temple li ha colat un gol a
l’Ajuntament, en establir
com a referència la cifra de
15000 visitants diaris (4’5
milions de visites anuals).
En temporada alta aquesta xifra colapsa els carrers
i tant l’Ajuntament com la
Junta ho saben. Pel que fa
als usos admesos, s’hauria
d’especificar el pes de cada
un d’ells en el conjunt de
l’activitat.
d) Ni a la roda de premsa ni
al comunicat, s’aclareix
l’abast urbanístic del PEUI
que ha presentat el Patronat
del Temple i que ha d’aprovar l’Ajuntament. Això pot
significar que l’objectiu fonamental del Temple sigui
legalitzar les il·legalitats
urbanístiques que ha comès
fins ara, de manera especial
les columnes del carrer Mallorca que invaeixen la vorera, que l’Associació de Veïns
va denunciar fa dos anys.

e) Finalment l’acord no aborda de forma directa el problema que més preocupa als
veïns, el futur de les dues
illes d’afectats pel PGM de
1976, entre els carrers Mallorca i Aragó. L’acord remet la solució del problema
a una futura comissió de
treball per “estudiar i obrir
el debat sobre les possibles
solucions urbanístiques per
finalitzar el projecte original
d’Antoni Gaudí “.
L’entrecomillat es reprodueix textualment del comunicat i és tota una declaració
d’intencions de la Junta del
Temple Sembla que els veïns
afectats no existeixen, ni per
a l’Ajuntament ni per a la
Junta del Temple.
Demanem que es faci públic el
text íntegre de l’acord.
3) En la tramitació administrativa del PEUI, l’Associació
formularà les al·legacions pertinents en defensa dels veïns
i veïnes del Barri Sagrada Família.
Barcelona 23 d’Octubre de
2018
Junta de l’AAVV Sagrada
Família
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PARLEM DE REFUGIATS I MIGRANTS
Un refugiat és qualsevol persona que és fora del seu país d’origen o de residència habitual i no hi pot tornar
per por de ser perseguit per motius d’ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social, orientació sexual,
gènere o opinions polítiques.

C

onvenció de Ginebra
del 1951 sobre l’Estatut del refugiat i Llei
reguladora del dret d’asil i de
la protecció subsidiària a Espanya.
Som davant el major èxode que
ha conegut la història de la humanitat. La violència, els conflictes armats, els desastres naturals, l’opressió, la violació de
drets humans o la persecució
van forçar gairebé 16,2 milions
de persones a abandonar casa
seva durant l’any 2017, 44.000
cada dia, segons dades de l’ACNUR.
El còmput mundial de persones desplaçades internes, refugiades i sol·licitants d’asil va
ser de 68,5 milions durant el
2017, més persones que la població de Tailàndia. El nombre
de persones refugiades a l’exterior dels seus països d’origen
va assolir el nivell més alt de
les darreres dues dècades, 25,4
milions.
L’Àfrica, el Pròxim Orient i
l’Àsia són les regions més inestables del món i les que més refugiats generen. Aquests darrers anys, s’hi ha accelerat el
moviment de persones a causa
de diversos conflictes que s’han
iniciat, s’han reactivat o s’han
deteriorat, als quals s’ha afegit el d’Ucraïna, a Europa. Són
conflictes d’arrel internacional,
com els de l’Afganistan, l’Iraq
i el Iemen; guerres civils com
les de Síria, Somàlia, el Sudan
del Sud o la República Democràtica del Congo, i situacions
de violacions sistemàtiques de
drets humans, com a Eritrea o
Myanmar.
Dels 25,4 milions de refugiats,
més d’una cinquena part són
palestins sota la protecció de
UNRWA. De la resta, que es
troba sota el mandat de l’ACNUR, dos terços procedeixen
de només cinc països: Síria,

Afganistan, Sudan del Sud,
Myanmar i Somàlia.
El 85% de les persones refugiades sobreviuen en països en
desenvolupament, molts dels
quals són extremadament pobres.
Les regions menys desenvolupades o més inestables del
planeta són alhora les que més
refugiats generen i les que més
n’acullen. Sempre ha estat així,
però ara la pressió s’està fent
insuportable. El 85% de les
persones refugiades sobreviuen en països en desenvolupament, molts dels quals són extremament pobres i amb prou
feines reben ajuda per atendre
aquestes persones.
I de la mateixa manera que el
nombre de països que provoca
desplaçaments massius és reduït, el nombre de països que
acullen un elevat nombre de
refugiats és relativament baix.
En total, el 63% de tots els refugiats sota el mandat de l’ACNUR es trobaven en només 10
països.
Turquia continua sent el país
que acull més refugiats a tot el
món en termes absoluts, amb
una població de 3,5 milions de
refugiats, principalment sirians. La segueixen el Pakistan,
Uganda i el Líban, que, per la
seva banda, és el país que més
refugiats acull en relació amb
la seva població nacional.
Pel que fa a les sol·licituds
d’asil, es calcula que durant el
2017 se’n van presentar 1,9 milions. Els Estats Units va ser el
primer país receptor de noves
sol·licituds, principalment del
Salvador, seguit per Alemanya,
Itàlia, França i Turquia.
L’Estat espanyol acull poques
persones refugiades si es compara amb altres països de la
Unió Europea, i això que és un

dels quatre països més grans.
De fet, no ha estat mai generós
en la protecció de persones necessitades de refugi i aquestes
no l’han triat com un lloc de
destinació preferit.
De tota manera, mentre que
les peticions d’asil a la UE
van caure un 50% el 2017,
principalment per la baixada
del nombre de persones sol·
licitants a Alemanya, Espanya,
en va registrar el doble que
l’any anterior, gairebé el 5%
del total de la UE. Segon dades ministerials, des de l’any
2011 s’han multiplicat per deu
les sol·licituds de protecció internacional (de 3.422 el 2011 a
31.563 el 2018).
Les principals nacionalitats
de les persones sol·licitants
de protecció internacional al
conjunt de l’Estat són Veneçuela, Síria, Colòmbia, Palestina, Ucraïna, El Salvador i
Hondures.
L’increment de les sol·licituds,
però, no va representar un augment proporcional del nombre
de resolucions emeses, la qual
cosa va agreujar considerablement l’acumulació d’expedients pendents de resoldre. Al
final del febrer de 2018, el col·
lapse del sistema d’asil afectava 42.025 persones. Només
per formalitzar la sol·licitud,
el temps d’espera mitjà era de
cinc mesos.
La nota negativa és que el 65%
de les sol·licituds es deneguen.
D’aquesta manera, Espanya se
situa, amb un 35% de reconeixement, per sota de la mitjana
de la UE (46%) i sobretot dels
seus índexs propis de reconeixement del 2016 (67%), fruit
del màxim percentatge de sol·
licituds de persones sirianes.
Els estats són els que decideixen sobre l’asil, però són les
ciutats les que donen recer

i les que garanteixen la convivència quotidiana d’idees,
cultures i religions diferents.
Ho estem fent cada dia a petita escala i ho podem fer a una
escala més gran. Només cal
voluntat política.
Barcelona no és a l’epicentre de
la crisi, però és i ha estat sempre una ciutat oberta i d’acollida, i pot contribuir a alleujar-la. La seva solidaritat ja es
va posar de manifest durant la
dècada dels noranta amb la població desplaçada per les guerres a l’antiga Iugoslàvia.
És per això que us convidem a participar, sobretot,
en l’àmbit més proper a la
vostra quotidianitat . Hi ha
moltes entitats als barris on
implicar-se, que fan una tasca
continuada de suport a persones migrants i refugiades. La
proximitat pot ajudar a suplir
una de les mancances més
importants de les persones
que arriben a casa nostra, la
de disposar d’una xarxa social
de proximitat: algú per anar a
fer un cafè, algú amb qui passejar i conèixer la ciutat. Fer
de Barcelona una ciutat
refugi és fer una ciutat
acollidora amb les persones que vindran, però
també amb les que ja hi
són.
Però hi ha també altres formes de contribuir més enllà de
l’atenció directa a les persones.
Cal ajudar en origen i en ruta;
cal formar-se i informar; cal
conèixer el context i les causes que obliguen les persones
a migrar, i cal combatre els
estereotips sobre l’altre. Cal,
també, pressionar les institucions europees i els governs dels
estats perquè compleixin els
seus compromisos internacionals, acullin les persones que
ho necessiten i els ofereixin un
corredor legal i segur d’arribada a Europa.

Perquè moltes coses petites al
final fan un gran què.
MIGRANTS
quina és la diferència amb
una persona refugiada?
La diferència és en la normativa que s’aplica a cada cas.
En el cas de les persones que
demanen protecció internacional, la norma aplicable és la
Llei 12/2009, de 30 d’octubre,
reguladora del dret d’asil i de
la protecció subsidiària. En
canvi, a la resta de persones
estrangeres, els és aplicable la
Llei orgànica 4/2000, d’11 de
gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la
seva integració social.
Tant les persones refugiades
com les migrants han abandonat
els seus països d’origen o de residència a la recerca de seguretat.
Hi ha diversos motius per ferho, des dels conflictes armats, la
violència interna i la vulneració
dels drets humans fins als desastres naturals o la pobresa.
La diferència principal és
que les persones refugiades han hagut de fugir dels
seus països d’origen per
força i no hi poden retornar, tret que millori la situació que les va empènyer
a marxar-ne. Les persones
migrants n’han marxat
per buscar una vida i un
futur millors, però són
lliures de tornar-hi.
Amb tot, moltes de les persones
anomenades “migrants econòmiques” no podrien garantir
la subsistència de les seves famílies en cas que tornessin als
seus països. Per tant, també
haurien de poder accedir a un
sistema de protecció internacional. Com va dir Hanna Arendt, “no fem mai la distinció
entre els que fugen de la
misèria i els que fugen de
les bombes”.
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SEGUIM PREOCUPATS PER L’ESDEVENIR
DEL NOSTRE SISTEMA SANITARI

H

i ha dos canvis legislatius recents de
transcendència
per
la sanitat pública. Un és de
derogació del decret (RDL
16/2012) per el que es vinculava l’atenció sanitària pública a la condició d’assegurat o
beneficiari per un contracte
de treball. El segon canvi molt
relacionat amb l’anterior, és
la retirada del recurs contra
la Llei Catalana de Sanitat
Universal. Havíem retrocedit
a l’època del “Seguro Obligatorio de Enfermedad” però
mantenint el finançament en
la recollida impositiva (IRPF
i IVA principalment) tal com
es fa actualment.
Al igual que l’escola pública
universal l’aspiració a la salut pública universal i eficient és raonable per la seva
repercussió sobre la salut de
la ciutadania (1), la cohesió
social i a més és econòmicament sostenible amb un balanç positiu entre cost i efectivitat (2)
Encara que l’esperança de
vida al néixer a Espanya sigui de 83 anys, la més alta
a Europa, estem preocupats
per el nostre sistema sanitari. La pròpia Comissió
Europea ha senyalat que el
nostre Servei Nacional de
Salut s’ha deteriorat en accessibilitat i cost: de 2010 al
2015 el temps mitjà d’espera
per cirurgia ha passat de 65
a 115 dies i la despesa sanitària de butxaca és a dir la que
no va a càrrec del sistema
sanitari públic, ha pujat a un
24% l’any 2015 quan la mitjana de l’UE és de 15%.
Es donen uns canvis que
fan preveure que només és
qüestió de temps que veiem
afectats els bons resultats en

salut que hem tingut fins ara.
I és que el sistema sanitari ha
passat de tenir un paper “reductor” de les desigualtats
socials i econòmiques a ser
un contribuent net en l’augment de les desigualtats i
aquestes, com ja està demostrat, afecten a la salut.
El RDL 16/2012 va derogar
de fet la Sanitat Universal,
va retirar 873.000 targetes sanitàries i desprès de
5 anys d’entrar en vigor ha
deixat ferides profundes
com són la desatenció de
malalties greus i cròniques i
, la denegació de l’assistència a familiars reagrupats
amb permís de residència,
la desigualtat territorial en
l’accés a la Salut depenent
de la comunitat autònoma
i entre altres, la instauració de discursos falsos: “el
sistema no té capacitat per
atendre a tot el món”, “els
migrats abusen de la sanitat”, discursos que contribueixen a marginar aquests
col·lectius i indueixen actituds xenòfobes. Un informe
presentat el passat 23 d’octubre per la Plataforma per
una sanitat Universal a Catalunya ha documentat prop
de 400 casos d’exclusió que
serien la punta del Iceberg
Preocupa que al derogar el
RDL 16/2012 no s’especifiqui prou clarament que
el Dret a l’atenció a la salut
obliga a reconèixer a tots els
que viuen aquí la titularitat
d’aquest dret. Que la supeditació de l’assistència sanitària a l’obtenció d’un certificat
d’empadronament o altre
que demostri que no s’està
aquí de forma temporal no
vagi acompanyada d’una clarificació i simplificació de la
realització dels tràmits per

Figura: A Catalunya a més de la davallada del pressupost Total des de l’any 2010, el pressupost dedicat a la Sanitat
pública de gestió pública, és a dir l’ ICS l’any 2014, era el 31 % del pressupost total amb un increment del 1% des de
2010. El mateix any, el % del pressupost dedicat a contractes i concerts amb entitats de gestió privada va arribar a ser
el 54% del total, amb un increment de 4 % del pressupost total respecte al 2010. Font: Ana Martinez, @LaAnaIn.

a obtindre-la. L’experiència ens demostra que el mer
tràmit administratiu d’empadronament a cada ajuntament, pot convertir-se en
una barrera insalvable. Preocupa que la facturació a urgències sigui condició prèvia
a l’atenció sanitària i que en
cas d’insolvència econòmica no es doni informació de
l’existència de la “declaració
responsable” per la que la
despesa passa al Cat Salut en
els centres públics.
La solució està en un major
pressupost? Tot i alguns increments recents, la retallada del pressupost dedicat a
sanitat a Catalunya des de
l’any 2010 es calcula que ha

sigut superior al 25%. Sembla evident que cal un augment del pressupost però
aquí també l’experiència ens
obliga a posar algunes condicions. Cal transparència
absoluta en la distribució
dels diners i una adjudicació
raonada i participativa. Cal
demostrar que es respecta
el principi de subsidiarietat
per a que s’exhaureixi la capacitat de les instal·lacions
i mitjans diagnòstics i de
tractament de gestió 100%
pública abans de formalitzar contractes amb institucions de gestió privada o
amb participació privada.
Cal prioritzar els serveis més
essencials com és l’Atenció
Primària que en aquets mo-

ments és la protagonista de
les reivindicacions de professionals i ciutadans. No
per dedicar més diners obtindrem beneficis en salut si
aquests serveixen per aprofundir el descontrol clínic,
la fragmentació del sistema,
les externalitzacions i les
subcontractacions.
1.-Hi ha la convicció de que
la falta d’assegurament sanitari augmenta la mortalitat.
http://annals.org/aim/fullaticle/2635326/relationshiphealth-insurance-mortalitylack-insurance-deadly
2.-https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/
journal.pone.0189173
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Ordenança de terrasses

Moviments veïnals, de discapacitat i de defensa de l’espai
públic impugnen l’Ordenança de Terrasses de Barcelona

D

esprés d’haver exhaurit
durant més de dos anys
totes les vies de diàleg i
negociació amb els grups municipals i el consistori, una àmplia
aliança d’entitats i col·lectius veïnals i de la discapacitat impugna la nova Ordenança de Terrasses davant la justícia.
La Federació d’Associacions
de Veïnes i Veïns de Barcelona
(FAVB) i ECOM han presentat,
amb el suport de nombroses entitats i col·lectius, sengles recursos contenciosos administratius.
Es basen en l’incompliment de
normatives superiors d’accessibilitat i igualtat d’oportunitats,
de contaminació acústica i ambiental i de procediment administratiu i participació ciutadana.
Les entitats qüestionen si qui
governa a l’Ajuntament són els
partits polítics o els lobbies econòmics, i els hi retreuen que legislin vulnerant drets humans
fonamentals.
L’anunci d’aquesta interposició
coincideix amb el primer aniversari de l’acompliment del
termini legal que marcava que
el 4 de desembre de 2017 tots els
entorns i serveis haurien de ser
accessibles a totes les persones.
Cosa que posa de manifest l’incompliment normatiu, fins i tot
per part de l’administracióamb
el redactat d’ordenances com
aquesta.
Barcelona, 4 de desembre de
2018
Tot just un any després que s’exhaurissin els terminis legalment
establerts per garantir l’accessibilitat a tots els espais i serveis,
les entitats veïnals i de discapacitat donen a conèixer el recurs
interposat davant el tribunal
contenciós- administratiu contra la ordenança de terrasses
aprovada definitivament per
l’Ajuntament de Barcelona el
passat mes de juny.
Durant més de 2 anys, entitats
veïnals i de persones amb discapacitat han estat treballant
conjuntament per fer front al

que consideren un retrocés en
els drets de la ciutadania de
Barcelona: tant en l’àmbit de
l’accessibilitat i la mobilitat, com
en l’àmbit mediambiental i del
dret al descans. Des de l’inici,
des d’aquests col·lectius s’ha defensat que no es tractava d’un
debat sobre terrasses sí o no,
sinó sobre l’ús equitatiu de l’espai públic i els drets fonamentals
de milers de persones com a vianants i com a veïnes de la ciutat.
Però tot i saber que s’infringien
normatives superiors de diferents àmbits, el govern municipal juntament amb la majoria de
grups polítics de l’Ajuntament,
van ignorar les organitzacions
socials i van decidir irresponsablement impulsar aquesta
reforma il·legal de l’ordenança, només tres anys després de
l’aprovació de la seva antecessora el 2015.
És per això que els col·lectius
consideren que la nova ordenança, que és pràcticament fil
per randa el text pactat amb el
Gremi de Restauració tot just
farà un any i aprovat a comissió de govern abans d’exhaurir
el termini legalment establert
per rebre aportacions de la ciutadania, obre la porta perquè els
interessos dels adjudicataris de
les terrasses s’imposin a l’interès
públic que l’Ajuntament hauria
de garantir.
Per una banda, qualsevol terrassa provoca soroll al seu voltant i està constatat que això té
conseqüències clares en la contaminació acústica de l’entorn
i en la salut de les persones que
hi viuen a la seva proximitat, que
veuen vulnerat el seu dret al descans. És per això que qualsevol
mesura vinculada a una modificació de l’ordenança, hagués hagut d’estar adreçada a reduir el
nombre de terrasses permeses,
la superfície que cadascuna pot
ocupar i els horaris d’obertura.
Més si es té en compte l’alt grau
d’incompliment de la ordenança
anterior (el 56% segons dades
del propi Ajuntament).
Per altra banda, el dret a l’accessibilitat i la inclusió social ha

de constituir una línia vermella
infranquejable per qualsevol
ordenança, sigui del tipus que
sigui, a qualsevol indret de la
ciutat. En aquest sentit, els paràmetres legals d’accessibilitat
no poden ser mai orientatius
i flexibles, tal i com es permet
amb la ordenança: són d’obligat
compliment a tota la ciutat per
igual. No es pot permetre que les
persones puguin exercir més o
menys drets depenent de a quin
barri estiguin, ni que es vegin
discriminades amb el vist-i-plau
dels governs que estan obligats a
garantir la seva igualtat d’oportunitats.
Assistim essencialment a la desregulació en matèria de llicències
de terrasses incomplint més de
cinc normes de diferents nivells:
La modificació de l’ordenança
aprovada està tan plena d’excepcions als seus propis criteris
generals que resulta arbitrària i
deixa l’Ajuntament a mercè de
l’aplicació específica que el Gremi de Restauració vulgui aplicar en cada cas, com ja s’està
veient a diferents ordenacions
concretes, com pot ser la del
passeig Joan de Borbó. Fet que
es tradueix en més capacitat del
sector privat per explotar lliurement (per menys de mig euro al
dia) un bé comú escàs i cada dia
més privatitzat: l’espai públic.
En aquest sentit, cal recordar
que la modificació de la normativa suprimeix la figura de les
ordenacions singulars, que eren

zones d’especial protecció, eliminat així el resultat dels processos
de participació veïnal associats i
posant en qüestió la qualitat democràtica de Barcelona.
El diferents moviments socials
consideren que el compromís que
han de tenir els partits polítics
i els governs amb la ciutadania
(i en concret, amb la ciutadania
amb major risc de vulnerabilitat
social, com les persones amb discapacitat), ha de ser implementar
polítiques justes i coherents amb
els drets humans fonamentals,
que garanteixin la inclusió real
de totes les persones. Per això es
fa evident que no es pot parlar
de plans d’accessibilitat municipal ni d’urbanisme feminista
o amb perspectiva de gènere, o
polítiques d’envelliment actiu, si
finalment no es tenen en compte
les necessitats més humanes de
la ciutadania ni el marc legal de
drets quan es redacten ordenances d’aquest tipus.
Aquest recurs crea un precedent
que es pot replicar a altres municipis on la ciutadania vegi vulnerats els seus drets pels mateixos motius. I des del moviment
veïnal i de la diversitat funcional
es confia que els tribunals faran
justícia i restabliran la legalitat
vigent, garantint que Barcelona
sigui veritablement una ciutat
que vetlla pels drets humans,
una ciutat per viure i per conviure. Una ciutat on fer veritablement compatibles les activitats

comercials i la convivència de la
ciutadania.
Hi donen suport:
Les associacions veïnals Alerta
Poble-Sec, Besòs, Cadena Estrellas Altas, Casc Antic, Centre Social de Sants, Clot-Camp de l’Arpa,
Dreta de l’Eixample, Egara, Triangle de Sants, Esquerra de l’Eixample, Font de la Guatlla, Fort
Pienc, Gòtic, Horta, Joan Maragall Guinardó, la Sagrera, l’Òstia,
Maresme BCN, Poble Sec, Poblenou, Prosperitat, Sagrada Família,
Salvem el Turó, Sant Andreu de
Palomar, Sant Antoni, Sant Cugat
Centre, Sant Ramon Nonat, Torre
Llobeta, Veïns per la Independència, Vila de Gràcia, Vilapicina i la
Federació d’Associacions de Veïns
i Veïnes de Barcelona (FAVB).
Les entitats i col·lectius ACIC
(Associació Catalana per a la Integració del Cec), Assemblea de
Barris per un Turisme Sostenible
(ABTS), ATTAC Catalunya, Barceloneta diu prou, Carrers per a
Tothom, Ciutat Vella no està en
venda, Col·lectiu Intermitent de
San Pere i Santa Caterina, Consell d’Associacions de Barcelona,
Ens Plantem Poblenou, Federació ECOM, Fem Plaça, Fem
Sant Antoni, Grup de Treball de
FEM RAMBLA, Plataforma Som
Paral·lel, Resistim al Gòtic, Salvem les Drassanes, SOS Carrer
Enric Granados, SOS Rambla–
Veïns, 500x20 el Lloguer Públic
i Assequible.
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CRÓNICA

XXI Certamen Literari en Llengua Catalana
M. Ll. L.
Àmbit cultura

H

a arribat i ha passat, el
Certamen Literari en
Llengua catalana enguany dedicat a la figura de
Pompeu Fabra i el Centenari
del naixement d’Agustí de Pedrolo i, que un any mes ha estat
organitzat per aquesta A.V.V.
amb l’ajuda de tots aquells/
es enaltidor/es de la llengua,
la nostra llengua, defenestrada
llengua, temps era temps, però
NOSTRA.
Nosaltres ara en temps obert
(diuen que lliure d’opinió) som
els fidels seguidors dels que van
iniciar aquesta singladura en
mig d’aigües revoltes i sense
garantia d’arribada a bon port.
Gracies a tots ells, els que encara hi son i inmemorian dels que
ens han deixat. Gràcies a tots els
participants en un nombre prou
significatiu, vinguts d’arreu i
amb agraïments especials, als
que enguany no han estat premiats per la seva participació,
esperonant-los per que tornin
l’any vinent.
Gracies als joves estudiants pels
seus treballs, perquè son el futur: els necessitem, i gracies
als docents per enfortir els seus
sentiments amb visió de l’avenir
a tocar.
L’acte va concloure amb l’actuació del Cor Cantus Firmus
de Centelles que sota la direcció del Sr. Gabriel Miralles va
interpretar un escollit repertori
mozartià.

Tot tan bonic, tan culte!, però...
sempre hi ha un però , aquest
cop, dolç i amarg a la vegada ,
tendre i senzill, ple d’amor i respecte, si, i es que l’acte va concloure amb un Parlament dedicat a la memòria del Sr. Antoni
Navarro i Monteys, traspassat
uns dies abans. President Emèrit del Jurat Qualificador, del
Certamen. Home a imitar, culte,
fet a si mateix , amic dels seus
amics i respectuós amb les opinions, estigues o no d’acord dels
seus no amics. No hi ha prou
paraules per dir d’ell el que de
debò era. Mereixia el record.

A l’acte varen assistir dues filles del finat que van tancar
l’homenatge amb unes senzilles i sentides paraules d’agraïment.
Els assistents dempeus amb el
seus aplaudiments li varen refermar la seva estima i la Sra.
Herminia Carbo li va dedicar
una interpretació al piano d’una
cançó popular catalana que a
ell li agradava molt . No es pot
acabar aquesta crònica i aquest
recordatori, sense escriure:
GRACIES ANTONIO PER
HAVER EXISTIT GRACIES

PER HAVER-NOS ENSENYAT TANT!
--------------------------------Nota: Capítol de reconeixements especials.
En primer lloc, a l’Administració de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, així també al
Departament de Comunicació per la seva inestimable col·
laboració tant en la cessió d’un
espai tan imponderable com
es la seva Sala d’Actes i al personal responsable de l’àmbit,

també als components del Jurat Qualificador, i al grup de
voluntaris/es de l’Associació i
a la Sr. Herminia Carbo que un
any mes de manera altruista va
omplir d’harmonia amb composicions al piano entre els espais
existents en l’entrega de premis.
També a la Sra. Gloria Judal
que en la seva faceta de rapsoda i amb una veu perfectament
impostada va transmetre una
gran força humana difícil de millorar llegint algun paràgraf de
l’obra d’Agustí de Pedrolo
A tots i totes gracies.
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VIURE L’ENTORN

D’UN BARRI ENVELLIT (2)
3 fricandós , un Avemaria ...
Escoltar, escoltar i escoltar
Mª Llluïsa Longan
Àmbit cultura

C

om vam dir en l’anterior
diari, allò que va començar el passat estiu, amb la
social finalitat de fer companyia
a persones que viuen soles ( no
abandonades), del nostre barri,
tant si era a casa seva com en
una Residencia, ha continuat;
mai prou pagines receptores de
negre sobre blanc serien suficients per escriure la narració de
les experiències viscudes; per
això seguim amb la tasca empresa, Es tal el recull de picossades
de vida acumulat que res no ho
pot valorar prou, cal viure-ho de
primera ma. Saben el benestar
que dona escoltar per enèsima
vegada a una iaia de 90 anys
explicar el seu casori? i escoltar
i tornar a escoltar la intemerata
:- “potser ja t’ho he explicat” i –
tu tallant amb cortesia la frase li
dius –si però m’encanta tornarla a sentir-“ A cas nosaltres mateixos no ens hem trobat en situació similar i no ens agrada que
ens tallin?-: Dinar en família:
Ja ens ho vas explicar-, aquesta
contundent afirmació t’aboca al
silenci, o be: – “calla una mica si
us plau, estem escoltant aquest
debat de la tele-.
Be doncs, fets aquets raonaments arribem a la conclusió
que el favor es mutu, ja que tu
també pots intercanviar arguments dins un col·loqui que les
mes de les vegades et resulta familiar: o no?

Així doncs de la mateixa manera que hi ha la senyora que
es muda el dissabte (ja va sortir el fet en el diari anterior)
per sopar, existeix la que es
vanagloria de ser molt bona
cuinera i t’explica el seu plat
estrella, ( el nostrat fricandó)
i fil per randa, el procés per la
seva perfecta elaboració, des
d’encendre el foc ( res de cuines d’inducció) passar la carn
per farina,( tapa plana o gerret,) i mans a l’obra -“sempre
amb cassola de fang”, faltaria
mes, res d’estris moderns, insisteix . Un bon vi ranci i els
moixernons- Si no es fa així es
carn amb suc – DIXIT !
Jo puc ser tan egoista per no
respondre-li –vostè, te molta raó: des del primer dia, que
m’ho va dir, he deixat de posar
pèsols en favor dels moixernons, quina diferencia!- Ella segueix, -“ sempre li dic a la meva
jove que la cuina de tota la vida
s’ha de guisar amb cassola de
fang, i es bona noia, referma,
però jo cuino millor., segueix –
l’all i oli el compra fet, quan jo
el feia no se’m tallava mai, era
qüestió de quedar-me sola a la
cuina i resar un avemaria-“
On arribaria la meva solidaritat
, si no li fes cas, i no l’escoltes
com si es tractes de la primera
vegada, ella es feliç creient que
jo no havia posat mai moixernons al fricandó i ara, si, a mes
a mes m’ha emparellat amb la
seva jova, i m’ha rejovenit- fa ja

60 anys que cuino i nomes em
falten deu per arribar a la seva
edat, la de la iaia, que mes puc
demanar?
Una tarda, el iaio, i hi ha
pocs, el Sr. J..., em va comentar la batalla de l’Ebre em va
parlar de Gandesa, i fins i tot
es va atrevir a “cantar” : en el
frente de Gandesa –bis- primera línia de fuego –tu ets
molt jove –(gracies iaio)- ,però
jo hi era, tenia 13 anys, i al poble ens estimàvem tots, i anava
a l’escola, tenia una senyoreta
i el forner era amic de casa i
el farmacèutic també , i repetia: vivíem allà a Corbera i el
meu pare es va trobar en les
batalles (l’avi el Sr. J... parlava
en plural) –si va quedar, m’entens? Ara diu la tele que han
passat 80 anys, saps nena?
(Gracies iaio) això no acaba
de passar mai. Tinc 93 anys
i encara sento el soroll de les
bombes? No puc mirar cap pel·
lícula de guerra ni vull parlar
amb els meus besnéts de tot
això, no vull... no puc
De cop el iaio va canviar de to-“
Si pots ves per aquelles contrades i allà directament podràs
reviure tot això que et dic. Hi ha
un museu, i l’església, i els carrers. Gairebé em queien les llàgrimes en escoltar-lo, on s’hagués estavellat la meva solidaria
voluntat si li hagués dit que no
feia massa temps, amb un grup
de persones vaig reviure “in
situ” tot el que ell m’explicava?.

Va ser tan feliç mentre parlava,
i tot i que estava plorant, fit a fit
em vaig poder emmirallar en les
seves pupil·les marcides , però
que segons la intensitat del seu
relat semblaven un calidoscopi
ple de llum i color...-“tot això
que t’he l’explicat es veritat”anava dient Gracies, gracies per
escoltar-me .
Gracies us siguin donades a tots
i totes, quan ens demaneu que
mirem amb vosaltres les engroguides fotografies d’un àlbum
que ja te 70 anys o mes. Gracies per demanar-nos també que
posem la figureta de vidre ben
col·locada a la postada de l’aparador, perquè la Sra. de la neteja no ha estat prou al cas! -. Si
vostè iaia va en cadira de rodes
no pot!, no cal que em doni les
gracies!

Gracies a tots per cedir-nos
lloc al vostre costat, gracies per
permetre’ns un petó a les vostres marcides galtes, i gracies
per un adéu i un... quant tornareu? Ens ho passem tan be!
Tornarem, segur tornarem!,
gracies també a les famílies per
donar-nos confiança
Nota : Sra. C... en temps d’advent faré fricandó, gracies a
vostè em surt molt bo però
el tema de l’all i oli ja es mes
complicat, serà que no reso
amb prou fervor l’avemaria ?
o serà que el meu pols ja no es
el que era? Ves a saber?, ah!
per raons d’espai del bon veí
parlarem en el proper diari,
us ho asseguro que parlaré, els
mes joves descobriran un mon
diferent d’una època també diferent, a imitar.

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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NADALA

La millor Nadala per els millors...

BREUS

M. Ll. L.

M. Ll. L.
Àmbit servei a les

Q

ue son tots aquells professionals que actuen i
fan ronda continuada
pels passadissos dels hospitals
i les residencies i intenten fer
més fàcils i humans els centres
de pal·liatius . Per tots els que
des de la freda administració
actuen entre paperassa perquè sigui mes fàcil el camí de
la burocràcia i amb rapidesa
de resolució. Bon Nadal també
per tots aquells que passegen el
barri cuidant de la nostre seguretat Pels què donen escalf físic
i humà als que dormen al carrer
, pels que de forma voluntària
, creients i no creients seuen al
costat del llit del malalt oferint
consol moral i físic, o perquè la
família pugui descansar. Bon
Nadal per la senyora que ajuda al mes desvalgut tant amb
la higiene física com la neteja
del pis que ocupa, pel veí/na
que “vigila” que tot funcioni , i
te cura de que cap aixeta quedi

oberta i que la porta del pis estigui ben tancada i que es fa depositaria de la clau que cal cedir
als responsables de la “medalla”
si sorgeix una emergència .... i
tants i tantes! Gracies també a
tots els voluntaris de la nostra
Associació i altres entitats veïnals que amb una empenta social a imitar fan el bo i millor pel
seu proïsme més proper.
Gracies familiars, tots, per fer
companyia als vostres i donarnos l’oportunitat a nosaltres per
poder-vos ajudar.
Gracies a vostès veïns/es visitats/
des pel somriure que ens doneu i
la lliçó d’ historia que ens doneu
també amb la vostra conversa.
Tots/es, us mereixeu un BON
NADAL, el veritable esperit del
Nadal, es el que es dona a mans
besades, tot l’any.
També Bon Nadal al que ha tingut que patir la mort d’un fami-

persones

C
liar o amic, la mort sempre costa d’admetre, la Pau del Nadal
ajuda a fer mes planer el record.
Bon Nadal als que lluiten per
rescatar de les aigües , els que venen a mar obert amb una pastera, allunyant-se de guerres i misèries demanant asil i un mon en
Pau. Bon Nadal també per tots
aquells que per raons diverses
viuen lluny del seu país, dels seus
familiars i amics.
I Bon Nadal també als que truquen a les nostres portes donant
del poc que tenen per afavorir els
que encara tenen menys. Ajudant-nos a ajudar. Per tots i totes
un Bon Nadal tot l’any.

omenço a tornar-me
boja i una, ja te una
edat prou perillosa.

He passat de la terça a la
lliura, i de la lliura als quatre-cents grams.
Ara amenacen suprimir el
terme quilo en benefici d’un
altre mes guay. De debò,
plego de tants canvis encara
que em titllin d’antiga, ja ho
soc. He passat de la balança
que pesava fins i tot el gram
que excedia del pes demanat
i el botiguer feia càlculs en el
preu, a l’actualitat, en la qual
el botiguer ja s’ho troba tot
fet i no necessita saber matemàtiques com no sigui per
no equivocar-se al donar el
canvi, tot i que si cobra amb
targeta de crèdit, te ja la feina feta, i sense perill d’error.

Dona que pensar i es presta
a comentari. Pels que ja som
grans: DEU, el que sigui,
AJUDA!, per que no ens volem quedar enrere, si cal de
cara el futur no estaria del
tot malament muntar tallers
de reciclatge gramatical amb
substantius i qualificatius
moderns, es molt demanar?
Be doncs, fets aquets raonaments arribem a la conclusió
que el favor es mutu, ja que
tu també pots intercanviar
arguments dins un col·loqui
que les mes de les vegades et
resulta familiar: o no?
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