40 ANYS DE FESTA MAJOR

Troba alguns dels actes de la

Festa Major
pàg.11

BALANÇ DE LEGISLATURA MUNICIPAL
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editorial

sumari

La Festa Major és un bon moment per fer balanç de les actuacions municipals al barri i dels temes que més preocupen, als veïns i veïnes de Sagrada
Família. Encara més si coincideixen amb un període de final de mandat
ciutadà, com normalment pasa cada quatre anys.
En aquest butlletí fem balanç de diferents projectes, en alguns casos positius i també dels negatius. La critica constructiva, al nostre parer, ajuda
més a millorar les coses que la lloança o fer cara a tots els vents.
Finalment, haurem de recordar que enguany fem 40 anys de Festa Major.
Unes festes que ens ajuden a la convivència i a lluitar per un barri millor:
un barri mes solidari, més feminista, lluire de contaminació, amb una Joventut que vol arrelar i una Gent Gran que vol ser part activa del futur.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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L’ajuntament rebutja les al·legacions
als plans urbanístics del temple
Joan Itxaso

Preàmbul
En el moment de la publicació
de l’anterior Butlletí de l’Associació, només s’havia fet pública
la primera iniciativa urbanística
derivada dels acords Ajuntament-Junta del Temple: La Modificació puntual del Pla General Matropolità ( MPGM ) de 3
petites peces del carrer Provença, entre Marina i Sardenya.
La finalitat, permetre al Temple invair l’espai públic del
carrer Provença en una franja
de 2’56 metres d’amplada per
21 metres de llargada per tal
d’inquivir l’anomenada Capella de l’Assumpta. Cosa del tot
innecessària, ja que la capella
es pot construir sense ocupar
l’espai públic, ajustant el pro-

jecte de la Junta del Temple a
les dimensions i la propietat de
la seva parcel·la.
En el període d’al·legacions,
que finalitzava el 20 de desembre de 2018, es van oposar a
l’iniciativa de l’Ajuntament,
l’Agrupament Escolta Antoni
Gaudí, que veu desaparèixer
el local de les seves activitats
sense cap alternativa de reallotjament i l’Associació de
veïns i veïnes Sagrada Família
que va demanar la nul·litat i la
retirada de la iniciativa, per ser
contrària a l’actual ordenament
urbanístic.

La tramitació del PEUI
El segon instrument urbanístic
del pacte Ajuntament-Junta del

continua a la pàgina següent
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Temple és la redacció del Pla
Especial Urbanístic Integral
(PEUI) de l’illa del Temple que
proposa la Junta constructora i
ha d’aprovar l’Ajuntament.
La publicació del PEUI ha estat
“peculiar” ja que, malgrat que
la seva aprovació inicial es va
producir el día 22 de novembre
de 2018, la publicació oficial en
el BOP es va retrassar fins al 17
de desembre de 2018, quan el
normal és que trigui 3 o 4 dies.
El criteri de simultaneïtat establert per ambdós documents
no s’ha acomplert i això és especialmente greu perquè afecta
al dret de participació ciutadana, en el procés públic de les al·
legacions.
En el PEUI de l’illa del Temple,
es planteja l’altre gran objectiu
de la Junta Costructora, per expandir-se cap a l’espai públic i
la ciutat consolidada: L’inici de
la façana de la Glòria.
Tant a la presentació dels
acords Ajuntament-Junta del
Temple, com en declaracions
públiques posteriors de responsables municipals, s’afirma
reiteradament que la façana de
la Glòria no és objecte d’aquest
PEUI i que aquesta qüestió
s’abordarà en una fase posterior, un cop siguin aprovats la
MPGM i el PEUI de l’illa del
Temple. En aquesta “segona
fase” diuen, es debatirà públicament amb tots els agents
implicats, del barri i de la ciutat, la solució futura a donar a
aquesta façana.
Però, en clara contradicció amb
aquesta afirmació, el PEUI
planteja clarament per a la
seva aprovació una intervenció decisiva al carrer Mallorca:
La construcció d’una part del
voladís que donarà cobertura

a l’entrada de la façana de la
Glòria que, segons manifesten
els responsables del Temple, és
perfectament compatible amb
l’escalinata que sobrevolarà el
carrer Mallorca.
El dia 22 de febrer de 2019,
el Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona va donar llum verda
a l’aprovació de la MPGM i del
PEUI, incloent l’autorització
per intervenir al carrer Mallorca, amb els vots favorables de
BCcomú, PP, Ciutadans i PDcat, els vots en contra de PSC i
la CUP i l’abstenció d’ERC.
Aleshores, ¿de què es debatrà
quan s’obri el procés participatiu sobre l’entorn del Temple,
si ja esta aprovat el voladís sobre la Façana de la Glòria que
sobresurt els 5 metres de la vorera amb una llargada de més
de 50 metres, a una alçada de

25 metres?
Si veritablement es vol obrir
el debat sobre la Façana de la
Glòria i les afectacions de centenars de veïns que legalment
habiten les dues illes per sota
del Temple, per què no s’ha
posposat aquesta intervenció al
resultat del debat ciutadà?
L’única resposta que se’ns acudeix és: Perqué l’actual equip
de govern de l’Ajuntament de
Barcelona així ho ha pactat
amb la Junta del Temple i no
s’atreveix a dir-ho obertament,
per amagar als veïns afectats la
crua realitat a la que s’hauran
d’enfrontar després de les eleccions municipals del proper
mes de maig.
Pel que fa a l’aprovació del
PEUI dir que van presentar al·
legacions:
- L’Agrupament Escolta Antoni
Gaudí.

- El Sr. Garcia Bragado: Ex Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona.
- El Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya.
- L’Associació de veïns i i veïnes
Sagrada Família.
La gran majoria de les al·
legacions, han estat rebutjades,
acceptant l’Ajuntament petites
modificacions, que no varien
l’essència del text.
L’afirmació de l’Ajuntament
i la Junta del Temple d’obrir
un gran debat ciutadà, un cop
aprovades la MPGM i el PEUI
del Temple, és un xantatge,
perquè el Temple ja ha aconseguit els seus grans objectius de
futur: Expandir-se per Provença i per Mallorca.
Per atorgar les llicències
d’obres i d’activitats no és ne-

cessari fer aquestes actuacions,
només cal fer un PEUI de l’actual illa del Temple, sense cap
expansió, que, en tot cas, ha
d’estar subjecta al debat ciutadà. Un debat que s’ha de fer
abans que el Temple pugui expandir-se fora de la seva propietat. Dubtem molt que aquest
debat l’impulsin l’Ajuntament i
la Junta del Temple, no tenen
cap credibilitat com demostren
els fets dels últims 4 anys.
Els veïns i veïnes defensem el
dret a l’Habitatge, per sobre
dels interessos del Temple i per
això diem no a les expropiacions i que s’aixequin les afectacions del PGM actual. Si l’Ajuntament i el Temple defensen
expandir-se estan obligats legalment a concretar a quants
habitatges afectarà, quin serà
el seu cost i qui pagarà aquest
caprici.

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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Balanç de la legislatura municipal 2015-2019
Joan Itxaso

Preàmbul
Dos fets, dos decisions, han
marcat el balanç de la legislstura, que ara acaba, del mandat
municipal de l’Ajuntament de
Barcelona del periode 20152019: L’adquisició del solar i
les obres de remodel·lació de
l’Ateneu del Barri, al carrer Nàpols 268-270, representativa
de la part positiva i l’aprovació de la modificación del Pla
General Metropolità (MPGM
) del carrer Provença i el Pla
Especial Urbanistic Integral
(PEUI) de la Illa del Temple de
la Sagrada Família, representativa de la part negativa d’aquest
mandat.
Per fer el balanç de la legislatura municipal del periode 20152019, avaluarem les actuación
en funció dels resutats sobre
les actuacions mes importants
previstes en aquest mandat:
Actuacions positives, actucions
regulars i actuacions negatives.
ACTUACIÓNS POSITIVES
Ateneu del Barri:
Una actució positiva en el fons
i en la forma, ja que amb la
compra i remodel·lació del local del carrer Nàpols, per part
de l’Ajuntament, es dona resposta a una necesitat social important per al barri, llargament
reivindicada per les entitats
veïnals i la ciutadania en general. I per la forma, perqué s’ha
fet amb un procès participatiu
molt important que ha invo-

lucrat a prop de una trentena
d’entitats i s’ha plasmat en la
creació d’una associació que
les agrupa, per fer una gestió
cívica d’aquest equipament.
Llastima que imponderables
d’última hora hagin retrasat la
seva apertura fins a desprès de
l’estiu.
El Parc de les Glòries:
Tot i que el ritme ha estat molt
lent i amb discrepàncies en la
questió de l’habitatge social, el
balanç global hem de considerar-lo positiu perqué ha resolt
un element capdal del projecte,
qual era la construcción d’un
sol túnel, des de Castillejos
fin a la Rambla de Poblenou,
tal com defensaven els veïns i
contemplava el Compromís per
Glòries de l’any 2007.
Educació:
La creació de dues noves escoles, Gaia a Glòries i Nou graons a Rosselló-Roger de Flor i
d’una escola Bressol al costat
de l’Escola Encants, han suposat un important salt quantitatiu a l’oferta d’escola pública
per al barri i el Districte. No
hem d’amagar que les dues escoles tenen data de caducitat,
perqué están en barracons i
s’han de fer els edificis definitius. El Districte te un repte
important per a la propera legislatura.
Plaça de Pablo Neruda:
La recuperación del solar de
Lepant-Aragó, tras una intensa
lluita veïnal, ha estat una actuació positiva que, en aquest

cas, cal atribuir també al govern municipal anterior.
Millora dels passatges del barri
La remodel·lació de 6 Passatges al barri es una mesura que
cal valorar positivament i que
ha de servir per continuar amb
la resta de Passatges que mes
ho necesiten. Un cop mes, si es
fa consultant als veïns i veïnes,
leficacia será doble.
LLUMS I OMBRES-ACTUACIONS
REGULARS
Avaluem en aquest apartat actuacións que tenen un valor positiu, però, per l’abast o la forma de portar-los a terme, s’han
quedat a mitges o han estat mal
resoltes.
Peatonalització entorn del
Temple:
Han primat mes les raos de seguretat que el convenciment de
l’Ajuntament i es nota que s’ha
fet a correcuita i sense la participación veïnal. Especialment
mal resolt ha estat la colocació
dels maçetons al carrer Mallorca, entre Marina i Sardenya. En
el cas del carrer Mallorca, hem
proposat solucions alternatives
que no han estat escoltades.
Carril Bici:
De com una bona iniciativa es
rebuda malament per la ciutadania, per manca d’informació
nul.la participación i actitut
despótica de l’Ajuntament. En
el cas del carril de Sardenya, on
es va forçar una reunió a posteriori, encara no s’han acom-

plert els compromisos amb
l’escola Sagrada Família. Tampoc s’ha acomplert el compromis de transformar zona blava
d’aparcament, en zona verda
de residents.
Habitatge:
Positiva la promoció d’habitatge social de 238 vivendes a
l’entorn de les Glòries, encara
que insoportablement lenta i
amb desacord en el baix porcentatje d’habitatge de lloger.
Totalment negativa la inacció
del Districte amb la promoció
dels Jardins de la Industria,
60 nous habitatges socials,
que requereix de l’elaboració
d’un PMU, Pla de Millora Urbana, que el Districte ha estat incapaç de redactar en 20
anys.
Independència-Aragó
-Meridiana:
Un exemple de no saber escoltar als veïns, devant la insoportable problemática de

mobilitat generada per una
confluencia de diferents factors. Entre obres de les Glòries, la reforma de la Meridiana
i el Tunel de l’AVE, allò sembla un caos, amb una planificació nefasta i una descordinació total.
Xarxa Bus:
Un altre bona idea, entelada
per una insuficient información i un menyspreu a les aportacions dels veïns per millorar-la, espacialment pel que
fa a la Gent Gran.
Contaminació:
Bons propòsits, però, la lluita contra la comtaminació va
molt lenta. Els joves ens indican el camí: Un canvi mes
radical, perqué ens estem carragant el planeta i les vides
humanes.
ACTUACIONS NEGATIVES

continua a la pàgina següent
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Vibracions L2 del Metro
Actuació nefasta de l’Area de
Moblitat que a menyspreat al
veïnat, que viu entre les estacions de Sagrada Família i Encants, sent cómplice necesari
de la manca de responsabilitat
de l’area de Infraestructures
ferroviarias de la Generalitat.
Es paradoxal que un tram amb
una intensitat molt alta d’usuaris turistics, generi un fort nivel de molesties, entre els residents i una escola pública.
Actuació totalmente insuficient
del Districte de l’Eixample.
Residència-Centre de día de
Gent-Gran:
Un mandat mes, veiem decepcionats com una de les reivindicacions mes històriques
del barri, es queda al calaix,
per manca d’inversions de la
Generalitat. La responsabilitat de l’Ajuntament, en aquest
cas, rau en no haver proveït ni
plaificat un altre solar alternatiu per ubicar aquest equipament, que era previst ubicar-lo
al solar de Can-Roger, on s’ha
instal·lat l’escola Nou Graons.
La proposta de l’Asociació de

destinar una part del solar de
la Illa de les Aigües, resta com
una promesa incumplida per
part del consistori.
Massificació turística:
A aquest consistori, la Junta
del Temple l’ha colat un increment de mes del 40% de visitas a la Basilica, aprofitant-se
de les mesures de pacificació
pactades entre l’Ajuntament i
els veïns. La xifra total de visitants a l’entorn, ja s’aproxima
als 20 milions anuals sense que
l’Ajuntament hagi definit les
mesures a adoptar als Espais
de Gran Afluència, com es la
Sagrada Família que va anunciar al principi de la legislatura. Cal pendre mesures estructurals, perqué 60000 visitants
diaris a l’epoca d’estiu, el barri
no pot el spot soportar i afecten
a la convivencia diaria.
Terrasses:
L’esforç per racionalitzar l’us
de l’espai públic, especialmente
a l’entorn del Temple, que es va
realizar, entre Ajuntament i entitats veïnals, a finals del mandat Trias i a l’inici del mandat
Colau, s’ha n’anat a norris, amb

el pacte que l’Ajuntament va fer
amb el gremi d’hosteleria, totalmente a esquenes dels veïns.
Aquest pacte s’ha portat als tribunals perque vulnera els drets
dels ciutadans i especialmente
les persones cegas. En aquests
moments la situció d’una bona
part de les terrasses de l’entorn
del Temple están en la mes absoluta il·legalitat.

d’usos a la zona mes turistficada del barri, per evitar els usos
abusius derivats del turismo
massiu i defensar el começ de
proximitat. Compromís incomplert totalmente. La justificació
del Disricte: Hem donat prioritat a Sant Antoni i al carrer
Girona. Avaluació: La Sagrada
Família ja la donen per perduda.

Pla d’usos:
Una de les mesures importants
del procès participatiu del PAD
(Pla d’actuació del Districte
), va ser l’aprovació d’un pla

Pacte amb el Temple:
El programa de 2015 de
Barcelona en Comu, contemplava com a prioritat, la modificació del Pla General Metro-

polità de l’entorn del Temple.
Malhauradament no ha estat
aixi i la responsable d’urbanisme, al tram final de la legislatura, ha signat un pacte amb la
junta del Temple que deixa als
veïns i veïnes a les potes dels
cavalls.
En aquest butlletí trobareu
les últimes noticies sobre els
acords urbanistics derivats
d’aquest acord. Tot un regal
per a una entitat que ha estat
133 anys sense llicències ni pagar els impostos municipals. “
Un acord històric “
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Comença l’obertura de Glòries
Àmbit d’Urbanisme, Mobilitat i Medi
Ambient

Disabte 5 d’abril de 2919,es va
iniciar la fase final per obrir la
Plaça de les Glòries al públic de
la ciutat, 12 anys desprès de la
signatura del Compromís per
Glòries, l’autèntic pal de palier
de la rransformació urbanística
d’aquest indret de la ciutat.
L’apertura contempla la part
nord-est del parc, entre Independència i Cartagena i entre
l’antic carrer Diputació i la
Gran Via, essent els elements
fonamentals terminats: La
Gran Clariana, la Rambla del
carrer Cartagena, la zona de
Jocs Infantils, la zona de Gossos i els primers dodes de biodiversitat. Per tal de protegir-la
als inicis del parc, l’espai de la
Gran Clariana, de mes d’una
hectárea de superficie, restara tancada al públic durant un
any, aproximadament.
Les grans operacions urbanístiques Barcelona, amb excepción d’alguns projectes especulatius, son molt lentes i ens
hem d’armar de paciencia per
fer-las realitat. Benvinguda sigui l’apertura d’una Plaça pel
gaudir de la ciutadania, plena
de verd i de vida.
Encara restes, però, fases importans per finalizar:
• El túnel soterrat, entre Castillejos i Rambla de Poblenou,
que es preveu entri en funcionament a principis de l’any
2021 i que ha de permetre or-

denar el trànsit de tot l’entorn,
ara especialment castigat entre Independència I Aragó.
També a de permetre convertir en passeig verd, el tram de
Gran Via en superficie, des de
la Plaça fins a la Rambla de
Poblenou, eliminant aquest
tram d’autovia urbana fins al
centre de la ciutat.
• La unió del Trambesos i el
Trambaix per la Diagonal, al
menys en el tren Glòries Verdaguer, que va qudar fustrada en el mandat que ara finalitza, per raons partidistes i
que esperem sigui realitat en

el nou mandat que obriren
les elccions municipals del
proper 26M. Amb aquesta
intervención s’ha d’executar
definitivamente l’intercambiador de trànsit, al costat del
museu del Disseny, finalitzant aixi la part sud del Parc,
amb la construcció paral·lella
de la illa d’habitatges socials,
al front del Mercat dels Encants.
• L’aprovació definitiva del Pla
de Millora Urbana ( PMU ) de
la zona nord, entre Independència i Castillejos, que ha de
permetre netejar tota aquesta

zona, incorporant la Sucrera i
la Fàbrica dels Paraigües com
a equipaments públics i incorporant tota la línea de Consell
de Cent al parc, incloent la
recuperació del Rec Comptal.
• L’aprovació del PMU de la
zona est, al costat de la Faronera del Clot per construir
la Residència-Centre de dia
de Gent Gran i l’mpliació del
Centre Cultural de la Farinera, incloint l’auditòri.
• Restarà pendent també de definir una peça important,en
el costat est, entre Gran Via i
Diagonal, que inicialmente es

prevista per a un equipament
d’oficines municipals i que
les associacions volem que es
destini a habitatge dotacional, per construir 300 vivendes de lloguer social. Al costat
contrari, al carrer Castillejos,
resta pendent també la consrucció de 10000 m2 de sostre
per habitatge social.
El proper mandat municipal te
el repte d’encetar la recta final
de les obres a les Glòries, una
transformación urbanística imprescindible per configurar una
ciutat mes amable i sostenible.
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Assemblea general extraordinària de l’Associació
La Junta

El 18 de març de 2019, a les 19
hores,va tenir lloc l’assemblea
general extraodinària, a la seu
de l’Associació, amb 3 punts a
l’ordre del dia:
1) Participació de l’AAVV
Sagrada Família a l’Associació Cultural Barri del
Poblet de Barcelona.
2) Participació de l’AAVV
Sagrada Família a l’Associació Socio-Cultural Can
Mariner 2019.
3) Canvi de seu social.

1) Ateneu
D’acord amb els estatuts de
l’entitat, la participació com a
membre d’una altra associació
o federació ha de ser aprovada
per l’assemblea general.
La Junta explica el procés que
es va iniciar a l´any 2014 per

aconseguir un espai per l’Ateneu del Barri, i que finalmente
serà realitat a la tardor de 2019.
Durant aquest temps, a prop de
trenta entitats socials del barri,
hem estat treballant per desenvolupar un projecte de gestió
comunitaria que ha culminat
aquesta primavera, de mutu
acord amb el Districte de l’Eixample.
Un aspecte important d’aquest
projecte, es la creació de l’Associació Cultural Barri del Poblet
que aglutinarà a la major part
de les entitats així com als veïns i veïnes que a titòl individual vulguin formar part. Aquesta entitat serà la responsable,
davant l’Ajuntament de portar
a terme la gestió de l’Ateneu,
amb un model democràtic,
transparent i participatiu, recollint la rica diversitat que tenim al barri.

Es treballa amb la previsió
d’obrir al públic l’1 d’octubre.
Al mes de maig s’iniciarà la
selecció de l’equip professional que treballarà a l’Ateneu,
format inicialmente per 5 persones.
Després de diverses preguntes i
comentaris per part dels assistents, l’assemblea aprova per
àmplia majoria la participació
en aquesta nova associació.

2) Can Mariner 2019
Fruit de la lluita reivindicativa
veïnal, en el Passatge Mariner,
cantonada Sicilia, el Camp d’en
Grassot, Sagrada Família i la
Dreta de l’Eixemple, disposaran en un futur proper, d’un
nou equipament, amb façana
als jardins de Caterina Albert,
adressat bàsicament a la gent
gran i a les famílies amb fills
petits.

En un procés amb moltes similituts al de l’Ateneu, en aquest espai s’esta treballant en un projecte de gestió comunitària amb les
entitats i veïns d’aquest entorn.
L’associació que gestionarà
aquest equipament, que pertany al Districte de Gràcia es
diu Associació Socio-Cultural
Can Mariner 2019 i la nostra
associació ha estat una de las
impulsoras.
A la recta final del procés participatiu, l’assemblea de l’Associació de veïns i veïnes Sagrada
Família, ha de decidir formalment la seva participació en
aquest projecte i en aquest sentit aprova per àmplia majoria,
la participació en l’associació
de Can Mariner.

3 ) Canvi de seu social
En el mes de juny d’enguany,

venç el termini del contracte
de lloguer del local de l’associació del carrer València 415. Un
local cada cop mes deteriorat,
per manca de manteniment del
propietari i per les humitats.
El fet que l’associació treballi
cada cop més en xarxa amb les
entitats del barri, es un altre argument per proposar un canvi
de local i de domicili social, i la
solució més adient per desplaçar-nos es compartir el local de
l’Ateneu, al carrer Nàpols 268270 de Barcelona.
En el local de l’Ateneu podrem
desenvolupar totes les activitats
i serveis que oferim a l’actual
seu, amb un nivell de prestació
de molta mes qualitat. L’horari
d’atenció als socis serà de 18 a
20 hores de dilluns a dijous.
L’assemblea aprova la proposta
de la Junta per unanimitat.
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ámbit sanitat

El futur de la salut.
Beneficència vs Drets?
Àmbit de Sanitat.
AVV Sagrada Familia

V

ivim en una societat
que ens manté sota
una pluja contínua de
missatges. Ens esforcem en
la pretensió de filtrar tots
aquests impactes. Però la
tria no es gens fàcil. Fa uns
mesos vaig participar en un
d´aquests espais que en diuen “participatius” organitzat
dins el Sistema Públic Sanitàri. Un d´aquests tallers/jornades que recullen aportacions de gestors, professionals
i usuàris del Sistema Sanitàri
respecte a les problemàtiques
habituals i jo diría quasi cròniques que pateix i les possibles alternatives de solució.
Entre totes aquestes aportacions que calía endressar, vaig
rebre el missatge: Cal educar
a la población per rebaixar
espectatives respecte al SSP*.
Jo sempre havía pensat que
la educació/formació pretenía justament el contràri.

Evidentment partim d´una
situació de certa conformitat
amb els dèficits que s´han
anant patint durant uns anys
en els nostres dispositius sanitàris i sociosanitàris i això
pot ser, anima a fer aquestes
propostes.
I quin es l´objectiu de rebaixar espectatives ?
Estar clar que no es pal.liar
cap dels déficits sino, consolidar un procés de descapitalització del sistema, en benefici dels interessos privats que
sempre l´han infiltrat . Per
reforçar aquesta situación, es
crea una cultura que normalitza aquesta perversió. Tant
es així que podem arribar a
confondre entitats privades
amb públiques. Un exemple
sería el cas de l´Hospital de
Sant Pau que des de finals del
secle passat esdevé en fundació privada tripartita, encara
que ha rebut i rep diners públics en quantitats força considerables.

Així amb aquest nou missatge ens anem apropant a una
etapa on podem deixar enrrera drets i rebre beneficència com si fos una crossa que
ens acompanyarà en aquesta
transició cap a:
- Una manca d´accessibilitat
als dispositius sanitàris que
afecten a diferents nivells:
AP, Llistes d´espera per especialitats, proves diagnostiques, cirurgía..
- Desaparició dels critèris de
proximitat tant geográfica
com de comunicacions en
els dispositius assistencials.
- Pérdua de cartera de serveis
per a persones grans institucionalitzades i vulnerables que només pel fet de
canviar de domicili perden
el seu vincle amb l´equip de
professionals que els han
atés sempre.
Podríem afegir més exemples
però, potser sería una llista
massa llarga. Potser será suficient dir que, encara no hem

arribat a la inversió en Sanitat
Pública de 2009.
Tota aquesta degradació, encoixinada en diferents modalitats de beneficència molt
ben disfressada de solidaritat,
voluntariat, etc…
De forma paral.lela a tot
això discorre un increment
de guanys per corporacions privades que engoleixen llistes d´espera, gestionen recursos públics o
els suplanten directament.
L´increment d´usuaris de la
sanitat privada ha estat d´un
4,3% des de l´any passat i el
28% del presupost de la sanitat pública va a parar a la
privada. En el cas de la nostra comunitat hi ha dades
que arriben fins a un 49,7%
de despesa total (primera en
Espanya) i un 25% de despesa pública. Un exemple: En
el cas de la Salut Mental el
82% de les entitats que proveeixen de serveis a la ciutat

de Barcelona son privades.
La inversió de grups internacionals (Quironsalud, VithasNisa, HM,HLA, Hospiten) ha
augmentat en els darrers anys
de manera important, sobre
tot en llits hospitalàris, quan
el Sistema Públic va tancar el
2018 amb 4000 llits hospitalàris menys que al 2012 (Catàleg Nacional d´Hospitals
del Ministeri de Sanitat).
Es posible reconduïr aquest
desgavell?. Crec que si, si
ens posem amb una actitut
d´alerta, defensem i exigim
àmbits de participación reals,
en tots els dispositius, i no espais d´adoctrinament. També
utilitzant tots aquells canals
d´expressió possibles per revindicar els nostres drets.
Els discursos son moltes vegades cants de sirenes i ho
sabem. Valorem els fets i les
seves repercusions acuradament.

*SSP: Sistema Sanitàri Públic
Fonts: “El modelo sanitario que venza el 28A” Raúl Rejón/Raúl Sanchez 24.03.2019 eldiario.es
“Informe de la Fundación IDIS” 28.03.2019. La Nueva España
“Privatització i Mercantilització en l´assistència sanitària pública a la ciutat de Barcelona: una primera aproximació” Ajuntament de
Barcelona. Área de Drets Socials. Comissionat de Salut. Març 2016

OFERTA DE EMPLEO
Hotel Barcelona 1882
Para incorporación antes del verano, necesitamos cubrir puestos de trabajo, a tiempo parcial y a tiempo completo de:
• Camareros i camareras de desayunos.
• Cocinero de desayunos.
• Fragaplatos.
• Botones.
Requisitos: catalán i Castellano imprescindibles.
Interesados: Enviar CV a: rrhh@hotel1882.com

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.

40 ANYS DE FESTES AL BARRI
A l’any 1979, coincidint amb l’elecció dels primers Ajuntaments democràtics, es van
recuperar les festes del barri, impulsades per l’Associació de veïns i veïnes Sagrada
Família. Que la festa major sigui viva, 40 anys desprès, es gràcies a la participación
de tot el veïnat del Barri i de les entitats que s’implican en la seva organització i la
col•laboració del Districte.
En les primeres decades els comerciants van jugar un paper fonamental, contribuint
al finançament de la carpa que s’intal•laba,primer a la Plaça de Gaudí, recent recuperada, i desprès a la Plaça Sagrada Família, que era el centre neuralgic de la festa.
Per fer-nos una idea del contingut de la primera festa major de 1979, direm que va
tenir actuacions musicals destacades: Guillermina Motta, Orquestra de Rudy Ventura, Martina Rossell i Joan Isaac, totes a 150 pesetas a l’envelat.També es va fer un
cabaret d’humor satiric i musical, que incloent el sopar valía 400 pesetas. Un debat
sobre la ciutat, amb la projecció de la Pel•licula La Ciutat Cremada del director Antoni Ribas, i una representació teatral del Grup de Teatre de la Parroquia Sagrada
Família amb l’obra: “L’amor venia en Taxi”. Finalment, no van faltar els classic de
tota Festa Major, com ara: La cercavilla, els jocs i el cinema infantil i l’actució de
l’Esbart Gaudí, que any rera any ens ofereix les dances tradicionals.

Amb el pas del Temps i paral•lelament a les lluites veinals, el teixit social ha anat
creixent i aixo ha permès tenir una festa mes rica i diversificada, incorporan noves
realitats que lentament s’han anat incorporant a la vida cotidiana: El Mercat, la
Myrurgia, la Biblioteca, L’Espai 210, la Plaça Pablo Neruda, el Centre de Cultura
Popular, l’Escola Tabor, el Poliesportiu Sagrada Família, l’Avinguda de Gaudí, els
Castellers, la Colla Gegantera, l’Esbart Gaudí, Els joves del Poblet i un llarg etc.
conformat per desenes d’entitats que avui en día organitzan la festa.
Una part importat d’aquestes entitats, 26 en aquests moments, ens hem unit per
constituir l’Associació Cultural Barri del Poblet, per gestional l’Ateneu del barri, que
enguany començarà a funcionar, al sevei de tots els veIns i veïnes.
La creació de l’Ateneu ens ha permes treballar, colce a colce, a mes d’una vintena
d’entitats, fent xarxa comunitaria, per donar vida a una reivindicació que ve de lluny
i que servirà per apropar a les entitats i veïnes del barri per millorar la nostra qualitat de vida. La cultura ens aproparà i ens farà mes lliures.
De l’Envelat a l’Ateneu, podría ser un bon titular per resumir aquests 40 anys de
Festa Major.
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Pòrtic de Festa Major
Un any més tenim la sort de gaudir de la
FESTA MAJOR del barri, gràcies a l’empenta que
exerceix la Coordinadora, que aglutina i connecta
aquest teixit associatiu local tan necessari per
preservar la cultura popular i tradicional.
Al nostre barri volem seguir aspirant a espais
i il·lusions que ens permetin afrontar el futur
amb eines pròpies del segle xxi i amb la voluntat
ferma de compartir valors com la solidaritat,
el respecte, l’empatia, la tolerància...; valors
que ens allunyin de la injustícia, la repressió, el
masclisme i el feixisme.
Il·lustració de la portada:
Marta Bach Seguí, guanyadora
del Concurs de cartells de la
Festa Major (categoria adulta)
Il·lustració del pòrtic:
Pau Borrós Jaques, guanyador
del Concurs de cartells de la
Festa Major(categoria infantil)
Col·laboren amb el Concurs de
cartells:
Escola de còmic i il·lustració,
FemART | Eix Comercial Sagrada
Família| Jugar x Jugar
Maquetació del programa:
Fundació Claror

Volem que s’inauguri ben aviat l’Ateneu
El Poblet, que ha de ser un espai de referència
i transformació que mantingui viu l’esperit
participatiu col·lectiu que ens farà avançar cap
un barri millor i més inclusiu.
I volem seguir conreant espais de trobada i
donar suport a entitats que van sumant anys i
consolidant-se al barri, com ara els Bestialots
Espurnats, que ara han celebrat el desè
aniversari.
No afluixem mai: som fermesa, som dignitat,
som coratge! Bona Festa Major!
Coordinadora d’Entitats Sagrada Família

Il·lustració de la portada:
Marta Bach Seguí, guanyadora del Concurs de cartells de la Festa Major (categoria adulta)
Il·lustració del pòrtic:

Divendres, 26 d’abril
17 h Rua i pregó de la Festa Major
Desfilada de les colles i entitats del barri, i lectura del pregó per iniciar
la Festa Major d’aquest any. Hi haurà intèrpret de llenguatge de signes.
Punt de trobada: avinguda Gaudí amb Provença.
Rua: Provença – Lepant – València – Padilla – Jardins de Flora Tristán
18.00 h: Xocolatada i actuació de màgia amb el Mag Dídac
18.30 h: Lectura del pregó de la Festa Major
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
18 h Desfi lada solidària
Acte destinat a recollir diners per ajudar els veïns i veïnes més
vulnerables.
C.O.T. - T.O.C. Del dret i del revés vol dir el mateix.
Costums, Ofi cis i Tradicions - Tradicions, Ofi cis i Costums
Participen el cos de voluntaris de l’AVV; el Club de Bitlles Catalanes;
Hermínia Carbó, al piano, i l’equip de gimnàstica de l’AVV.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit Servei
a les Persones)
Col·laboren: paradistes del Mercat de la Sagrada Família
17.30 a 19 h Taller infantil i juvenil diabòlic i de circ
Vine a passar una estona d’allò més divertida! Pinta’t la cara, vesteix el
vestit autèntic de diable i sigues membre d’una companyia de circ,
encara que sigui per uns instants. T’ho perdràs?
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Agrupament Escolta Antoni Gaudí | Bestialots Espurnats
de la Sagrada Família | Farfolla de la Sagrada Família
19 a 20.30 h Tabalada infernal
Els tabalers anuncien l’arribada del correfoc, seguiu el seu ritme
i prepareu-vos per a la sortida dels diables i les bèsties de foc.
Lloc: Jardins de la Indústria
Organitzen: Farfolla de la Sagrada Família | Bestialots Espurnats
de la Sagrada Família | Beirão Percussió
20.30 a 22.30 h Correfoc
Vine al correfoc! Sota una pluja d’espurnes, gaudeix d’un recorregut
pel barri acompanyant els diables. Forma part del correfoc i viu de prop
l’espectacle final.
Recorregut: Jardins de la Indústria – Indústria – Lepant – Mallorca –
Marina, davant de la Sagrada Família, a la façana del Naixement
Organitzen: Bestialots Espurnats | Farfolla Sagrada Família

Diumenge, 28 d’abril
8 a 9.15 h Matinades de Festa Major
Matinades de Festa Major a càrrec de músics i acompanyants
d’organització per les voreres de diferents carrers del barri.
Recorregut: Lepant (entre Provença i Mallorca) – Mallorca – Padilla –
breu
aturada d’uns 10 minuts a Padilla amb Rosselló (pastisseria Lliso Lis) –
Rosselló – Antiga Fàbrica Damm (Rosselló, 515)
Organitza: Fal·lera Gegantera Sagrada Família

10.30 a 15 h XXXI Trobada Gegantera de la Sagrada Família
Cercavila gegantera de Festa Major a càrrec de figures, geganters,
músics i acompanyants de l’organització pels diferents carrers del barri.
10.30 a 12 h Plantada i esmorzar: Rosselló, 515 (Antiga Fàbrica Damm)
12 h Cercavila: Rosselló – Dos de Maig – Provença – Padilla – breu
aturada d’uns 15 minuts a Padilla amb Rosselló (pastisseria Lliso Lis) –
Padilla – Còrsega – avinguda Gaudí - Marina (davant del Temple)
13.30 h Parlaments, ball de gegants i lliurament de records: davant
de la façana del Naixement (carrer Marina)
Organitza: Fal·lera Gegantera Sagrada Família
Col·laboren: Gegants de Sant Vicenç de Montalt | Gegants del Raval |
Gegants de Nou Barris | Arreplegagegants i l’Ocellaire de l’Eixample |
Gegants de la Garriga | Gegants d’Igualada | Gegants de la Sagrera

Del dilluns 29 d’abril al
divendres 3 de maig
10 a 14 h i 16 a 20 h
Setmana de portes obertes al Casal de Barri Espai 210
Setmana de portes obertes en què es podrà participar als tallers
trimestrals que es fan al Casal de Barri Espai 210.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitzen: Hèlia Dones | Fundació Aroa | Teixint Vincles | AMMBAR |
El Guaret Cooperativa Ecològica

Dimarts, 30 d’abril
18 a 19.30 h Conferència col·loqui: Trastorns de l’alimentació
Conferència i col·loqui posterior sobre l’anorèxia i la bulímia.
Lloc: Auditori del Nou Hospital de Sant Pau (Sant Quintí, 89, 3a planta)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dijous, 2 de maig
10.30 a 13.30 h Taller de tapissos
Espai per a dones per aprendre l’art del tapís i generar vincles.
Lloc: Casal de Barri Espai 210
Organitza: Xarxa Dos Deu
17 a 20 h Festa d’homenatge a la gent gran
Homenatge a les persones més grans del barri, a la parella amb més
anys de vida en comú i a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Amb l’actuació de la Coral El Caliu-Il·lusió.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’actes)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: Centre Cívic Sagrada Família

Divendres, 3 de maig
17 a 20 h Taller d’arpilleres Sagrada Família
Un espai de trobada, diàleg i aprenentatge entre persones d’orígens

i cultures diferents, utilitzant l’arpillera com a metodologia. A partir
d’aquesta tècnica, aprendrem a comunicar-nos i expressar-nos d’una
altra manera.
Lloc: Casal de Barri Espai 210 (Padilla, 210)
Organitza: Teixint Vincles
Col·labora: Xarxa Dos Deu
19 a 20.30 h Concert al recinte modernista de l’Hospital de Sant Pau
Actuació de la Coral Canticela, sota la direcció de Gabriel Miralles.
Lloc: recinte modernista de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família (àmbit de Cultura)
Col·labora: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dissabte, 4 de maig
11 a 13.30 h Els sentits del món
Viatge a través dels 5 sentits per conèixer el món sense sortir del barri,
amb propostes ben variades: desfilada de moda, taller familiar de cuina,
mostra de danses, exposició de fotografia i moltes sorpreses més!
Lloc: Mercat de la Sagrada Família
Organitzen: Xarxa Intercultural (en formen part: Biblioteca Sagrada
Família, Xarxa Dos Deu, AVV Sagrada Família, Espai de la Gent Gran
Sagrada Família, Diomcoop, Esbart Gaudí, Non Resident Nepali Spain,
La Sala, Fronteras invisibles, Teixint Vincles)
Col·labora: Cuchara I Mercat Sagrada Família
17 a 20 h 6è aniversari de Beirão Percussió
Cercavila i espectacles de percussió a càrrec de Beirão Percussió i grups
convidats.
Recorregut: avinguda Gaudí – Sant Antoni Maria Claret – Provença
Espectacles en estàtic al carrer Marina, davant del Temple
Organitza: Beirão Percussió
21 a 2 h Sopar i ball de Festa Major
Sopar popular per a tot el veïnat del barri. I a partir de les 23 h, animat
concert de la Festa Major amb versions funky per a totes les edats, amb
els Funktònics com a cloenda.
Preu del sopar: 13 € (opció de menús vegans i sense gluten)

Venda anticipada de tiquets: de l’1 al 26 d’abril al Casal de Barri Espai 210
i a l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Lloc: Marina, davant del Temple
Organitza: Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família
Col·labora: Escola Sinaí

Diumenge, 5 de maig
17 a 19 h Els drets i les llibertats de les dones
Sensibilització ciutadana contra la violència vers les dones amb actuacions
a l’aire lliure. Per a tota la població i hi haurà un espai infantil.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitzen: Associacio Hèlia | Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere
19.30 h Ens volem vives
Coreografi a de les Dones de Blanc
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Associacio Hèlia | Plataforma Unitària contra les Violències de
Gènere

Diumenge, 12 de maig
12 a 15 h Diada Castellera
Diada Castellera de Festa Major
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença
Organitza: Castellers de la Sagrada Família

Pels voltants de la festa...
Del 9 al 23 d’abril
Exposició: Amb els records fem història
Homenatge a tots els que encara hi són i recordatoris als que ja vanpassar.
Lloc: Centre Cívic Sagrada Família (sala d’exposicions)
Organitza: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família
Col·labora: gent del barri que aporta el material exposat

Recomanacions per al correfoc
Informeu-vos bé per on passarà el correfoc i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d’ordre, a fi que la vostra participació en el
correfoc esdevingui una autèntica festa. Si per qualsevol circumstància se us encén la roba, tireu-vos a terra i rodoleu per apagar les flames. Sobretot, no
correu: les flames s’estendrien i serien més virulentes. No es pot encendre foc ni fumar al voltant de les bosses o receptacles del material pirotècnic, ni dels
portadors del material que utilitzen les colles.
El públic que vulgui participar activament en els correfocs haurà de seguir les normes de seguretat següents:
• Utilitzeu vestits i calçat resistents al foc, i en cap cas roba de fibra sintètica; porteu barret o bé mocador lligat al cap; calceu sabates esportives o
calçat consistent, sempre ben cordat, i en cap cas sandàlies ni xancletes.
• Salteu sempre endavant i mai cap endarrere, individualment o bé en grups molt reduïts; no us col·loqueu entre els timbalers i els actuants, ni
destorbeu cap membre de les colles.
• Seguiu en tot moment les instruccions del servei d’ordre i de suport de l’acte.

Festa Major 1979
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ámbit sanitat

L’atenció primària
de salut i els veïns
del raval
Àmbit de Sanitat

A

l Raval una plataforma de
veïns “PER UN CAP RAVAL DIGNE” s’ha unit a
professionals i personal del CAP
Dr Sayé per reivindicar un nou
equipament a una antiga capella, la capella de la Misericòrdia.
En l’actualitat el CAP ocupa un
edifici joia patrimonial del arquitecte Lluis Sert que exigeix
un respecte a les seves estructures incompatible amb l’increment assistencial dels darrers
anys ja que és preceptiu mantenir les estructures originals.
Els problemes assistencials es
refereixen sobre tot a la manca
d’espai i de impossibilitat de reformar aquestes estructures.
La ubicació a l’antiga capella
no és un acudit sinó que és el

Cat Salut qui la proposa com
solució als greus problemes
assistencials i per criteris tècnics, com lloc idoni entre els
disponibles. I és que al Raval
hi ha universitats, museus,
biblioteques, recentment s’ha
obert la biblioteca de l’escola
privada Blanquerna, s’ha inaugurat l’escola Massana que
donen servei a tot Barcelona i
queda molt poc terreny públic
on construir el nou CAP.
El MACBA que és l’entitat
que té cedida la capella de
la Misericòrdia està pressionant a l’ajuntament per mitjà
dels partits polítics a negociar altres ubicacions que el
Cat Salut no ha contemplat
perquè suposen estudis i despeses noves i sobre tot allargar la solució assistencial per

a la que ja es disposa de pressupost. Tot i així si es pogués
construir a la misericòrdia
el ambulatori no entraria en
funcionament fins més enllà
de 3 anys.

La plataforma veïnal entén que
no es pot menysprear la dignitat dels que es veuen obligats
a acudir a un centre sanitari
en una situació de vulnerabilitat com és quan estem ma-

lalts i que cap entitat cultural
pot equiparar la seva activitat
a aquesta necessitat vital. Per
això l’han anomenat “PLATAFORMA PER UN CAP RAVAL DIGNE”
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VIURE AL BARRI

Alguns dels motius de la vaga
feminista del 8 de març
Al Espai 210 al Febrer i Març s’han presentat dos pel·lícules relacionades amb col·lectius de dones poc visibles
però que duen a terme un tasca imprescindible de cura de les persones i que d’alguna forma han pres part a la
gran jornada de la vaga feminista del 8 de març passat.

Vocalia de Dones

L

es internes: la manca
de serveis socials públics i
pressupost suficients per
l’augment del nombre de persones que requereixen algun tipus
de cura i la “crisi” amb les retallades, han servit per justificar
la privatització d’aquets serveis
socials de cura. Al mateix temps
augmenta la contractació privada de ”Internes” i cuidadores.
Es tracta de dones que treballen
cuidant persones dependents
principalment avis o mainada, al
seu domicili. No es coneix amb
exactitud el grau de precarietat
d’aquest col·lectiu ja que moltes, familiars, migrades, formen
part de l’economia submergida.
La situació laboral legislativa de
les que cobren és precària. Des
de l’any 2011 (RD 1620/2011) en
els contractes es reconeix el seu
dret a vacances, i lleure setmanal
però no el dret a l’atur; el Règim
General de la Seguretat social les
exclou del dret a rebre una jubilació digna fins que l’any 2024
es revisi la situació d’aquest
anomenat “regim especial“ i es
puguin materialitzar també altres drets com el de la negociació col·lectiva o no sabem quan,
ampliar els ajuts a les cuidadores
familiars.
Segons el decret vigent, les
condicions laborals com a treballadores de la llar no poden

equiparar-se a les de la resta de
treballadors perquè es regeixen
per un vincle personal basat en
la confiança. Al debat a l’ESPAI
vam pensar que no cal esperar al
2024 per a iniciar la cotització en
el Règim General de la Seguretat
Social sinó que cal ja la derogació de la legislació que considera
que un “vincle especial” de treball justifiqui la discriminació.
Més sembla un subterfugi que
amaga el manteniment de la
precarietat
Les Kellys: La segona presentació va ser la pel·lícula “Hotel
Explotació” que posa en qüestió
l’industria turística, per l’explotació de les cambreres de pis dels
hotels. Aquest col·lectiu ha agafat el nom de “Kellys” derivat de

les “Ke limpian” i ens presenta
la situació d’unes 200 mil dones
a tot l’estat.
La Confederació Espanyola
d’Hotels i Allotjaments Turístics assegura que el salari mitjà
d’una cambrera a un hotel de 3
estrelles està al voltant de 1500
€ mensuals. La majoria d’hotels
però, han externalitzat el treball
de les cambreres de pis a empreses subcontractades que comprenen actualment el 70% dels
treballadors en algunes ciutats
com Madrid. Aquestes empreses fan contractes amb sous que
no sobrepassen el salari mínim
interprofessional i que venen
a resultar en un 51% menys del
que correspondria a una empleada contractada directament per

l’hotel. La cotització a la seguretat social dels treballadors amb
aquests baixos salaris, és baixa i
per tant menor la quantia de la
pensió o la prestació per atur.
La legislació permet que les
empreses subcontractades no
estiguin obligades a respectar
els convenis col·lectius del sector tant en salari com en règim
de treball. Per als treballadors
subrogats passar a empreses
externes pot suposar la pèrdua
d’antiguitat i canvis a l’alça per
augment de tasques assignades
o a la baixa en altres conceptes
com el pagament de les festivitats i la nocturnitat;
L’augment de les exigències en
quant a càrrega de feina juntament amb l’externalització del
servei de cambreres a la major
part dels hotels està deixant a
moltes dones en una situació laboral i social deplorable. Les dones que porten anys treballant
en aquest camp descriuen l’augment del nombre d’habitacions
a netejar en el mateix temps que
abans i el menys teniment del
seu treball. Una tasca que és la
més fonamental per a un hotel
Perquè no és degudament valorada? Es pregunte

La manca d’atenció i reconeixement de les lesions que aquest
tipus de treball provoca fa que
cal aconseguir el reconeixement
de l’avançament de l’edat de jubilació i deixar de ser víctimes de
la medicalització contra el dolor.
Les treballadores estan unides amb
cambreres de molts llocs del país i
han presentat al govern i a altres
institucions, propostes per avançar
l’edat de jubilació, de que les seves
malalties de braços i esquena, derivades de la feina siguin considerades malalties professionals.
També tenen propostes en les
que podem participar tota la ciutadania com és exigint als hotels
una senyal acreditativa, un segell, obtingut amb l’acord de les
seves representants de que determinat hotel té un tracte just
amb el personal.
Tot i que el turisme és causa de
molt problemes especialment en
els nostres barris les propostes de
les Kellys van en el camí del turisme respectuós i sobre tot contra el
menys teniment laboral i social del
treball de cura de totes les dones.
Si ens toquen a una... ens toquen
a totes
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URBANISME

Connexió dels TRAMS
Vocalia d’Urbanisme

H

em hagut d’esperar a
novembre de 2018 per
a que una majoria del
plenari de l’Ajuntament doni
suport a la ampliació del tram
i a la futura connexió quan només uns 6 mesos abans no tots
els partits que ho portaven en
programa hi van voler donar
suport. Com es sol dir bé està
el que bé acaba però per altra
banda és una pena, perquè una
ampliació
d’infraestructura
d’aquest estil, com de moltes
f’altres necessàries a nivell de
ciutat, no és gens fàcils de gestionar-la i d’executar-la i per tant
com abans comencem abans
acabarem. Amb els elevats nivells de contaminació que pateix la ciutat i especialment alguns districtes com l’Eixample
no ens podem permetre allargar
més aquesta transició que ens
afecta en un àmbit tant estratègic com és la mobilitat.

Ens fem un fart de sentir parlar de Canvi Climàtic i també
de les problemàtiques que genera la contaminació de l’aire
a les grans ciutats d’Europa.
Barcelona, com a gran metròpolis no es queda enrere. La gran
majoria de veïns i veïnes del
nostre barri, districte i ciutat,
som coneixedors que la contaminació de l’aire genera entorn
3.500 morts prematures cada
any només a l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) però en
canvi sovint sembla que això no
vagi amb nosaltres i estem ben
equivocats. Estic convençuda
que qui més i menys té algun
familiar i/o amic amb problemes respiratoris greus derivats
de la contaminació, estimats
que han patit un ictus o d’altres
malalties greus que cada vegada
més es relacionen amb àmbits
no saludables com l’exposició
continua a contaminants com
per exemple els presents a l’aire
(NOx, PM10 i PM2,5). Afortu-

nats els que encara no us trobeu
en aquesta situació...
Per altra banda, com possiblement ja hagueu sentit el causant
més important de l’existència
de contaminats a peu de carrer

son els cotxes de combustió.
Està clar per tant que cal reduir
els vehicles als nostres carrers
però això cal fer-ho sempre garantint el dret a la mobilitat al
veïnat i visitants i per tant cal
promoure alhora altres mitjans

de mobilitat sostenible com per
exemple el transport públic i la
bicicleta. Cal promoure alternatives reals a la mobilitat en
vehicle privat i el tram és una
gran oportunitat, per la ciutat i
també pel nostre barri.

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

Els sentits del món
P.D.C. Sagrada Família

L

a Xarxa Intercultural del
Pla Comunitari Sagrada
Família us proposa fer un
“viatge pels sentits del món”.
Una activitat per a tota la família que es durà a terme el dia 4
de maig, al Mercat de la Sagrada Família, dins del programa
de Festa Major.
Us animem a gaudir amb els
5 sentits experiències que de
vegades semblen llunyanes i
exòtiques, però que en realitat
formen part de la nostra vida
quotidiana. Volem oferir un
espai on pugueu tocar i tastar
aliments de diferents països,
però d’origen local; veure robes
i danses que vénen de lluny,
però que aquí es fusionen per
crear-ne de noves; escoltar
músiques d’arreu del món, les
veus dels nostres veïns i veïnes.

I tot això sense sortir del Mercat! Un espai les entitats que
formen part de la Xarxa Intercultural ue volem recuperar.
Creiem que cal tornar als mercats i a les places, a la trobada
informal entre veïns i veïnes,
per trencar estereotips, per
resignificar i “donar sentit”
al món des del barri, a peu de
carrer.
Per tot això, us convidem a participar d’aquesta experiència
sensorial!
Els sentits del món
Diumenge 4 de maig al Mercat
Sagrada Família
11h - Desfilada de Roba (marca
Diambaar, de Diomcoop)
11:30h - Taller familiar “Esmorzars d’arreu del món” (a càrrec
del Casal de Barri Espai 210 i
Cuchara), joc de “Fronteres

Invisibles” i exposició “Abans
fèiem vida al carrer” (de la Biblioteca Sagrada Família)
13h - Danses Fusionades (a càrrec de La Sala i Esbart Gaudí)

Més informació:
Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Família
C/Padilla, 208-210 baixos
Tel.932 653 645 · www.pdcsagradafamilia.cat
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Veïnat indignat per l’increment
de trànsit a l’entorn de glòries

S

i ha passat darrerament
per l’entorn de les glories i especialment pel
carrer Independència, carrer
Aragó i Consell de Cent entre
Meridiana i Dos de Maig, pot
ser que hagi vist algun cartell
groc enganxat en alguna façana o portal animant els veïns
a unir-se a un grup anomenat
Prou Transit. També hi haurà pogut observar nombroses
pancartes penjades en finestres, balcons tant de particulars com de negocis expressant
malestar i fàstic per la contaminació, el soroll, o el nombre de
carrils en general.
Qui o què és aquest grup?
– És tracta d’un grup apolític
de veïns afectats per la greu situació que provoquen les obres
de Glòries a l’entorn on residim.
Des de que hi han hagut modificacions a l’entorn de les glories
som molt els veïns afectats per
l’increment en el volum de circulació en els nostres carrers,
el trànsit ha pujat exponencialment i per exemple hem vist
com el tram d’Independència
entre Meridiana i Aragó ha
passat de dos carrils inicials
a tres i finalment a 4! Evidentment aquesta situació va
molt en contra de les tendències de millora de l’habitabilitat i
mobilitat de les ciutats i estem
convençuts que no som casos
aïllats.
Durant aquest temps la qualitat de vida als nostres carrers i
als nostres habitatges s’ha vist
substancialment empitjorada i
no estem disposats a conviure
contínuament amb aquesta situació. Aquest increment de la
mobilitat tan bèstia en el nostres carrers i la conseqüent contaminació ambiental (acústica
i de l’aire) ens ha fet veure que
necessitem un canvi i ens hem
agrupat gent diversa amb un
mateix objectiu, poder gaudir
dels nostres carrers!
A continuació us exposem algunes opinions molt properes que

ens han fet arribar alguns veïns
que pertanyen al grup Prou
Transit:
1. Txell & Willi, vecinos de
c/Consell de Cent
“És una llàstima que des de les
obres de glòries, no es pugui
viure al nostre carrer. La contaminació acústica provocada
pel trànsit i els claxons és absolutament insoportable. Per
no parlar de la contaminació
mediambiental i el clima d’inseguretat vial. El projecte de
glòries no ha pensat què passa
més enllà dels seus límits. No
s’ha gestionat gens bé el caos
que comporta a la seva perifèria. I per desgràcia, tampoc
sembla que la nostra situació
hagi de millorar arribada la
data de finalització de les obres.
Ens sentim abandonats i menyspreats, no se’ns ha tingut en
compte. És evident que un carrer com el d’independència no
pot assumir el volum de trànsit
que se li ha derivat. El panorama és dramàtic, però nosaltres
ens mantenim esperançats. Seguirem lluitant per recuperar
el barri, que malauradament,
avui no reconeixem.”
2. Fabio & Paula, vecinos de
c/Independencia
“Lo peor es la contaminación
y el ruido. Por ejemplo, cada
mañana cuando salimos del
portal para ir al trabajo, nos
llega un “bofetón” de ruido y
contaminación producido por
el mega atasco diario del cruce
de Independencia con Aragón.
Esto produce a su vez mucho
caos en calzada y acera, el cual
genera situaciones de peligro
con patinetes, bicicletas e incluso alguna moto que intentan
adelantar el atasco de tráfico
por la acera. Cruzar ciertas calles por el semáforo (como por
ejemplo Aragón/Independencia) también se ha vuelto, por
desgracia, una actividad de
riesgo.
En casa intentamos abrir lo
menos posible las ventanas y
desde hace meses no tendemos

fuera, ya que la ropa termina
llena de polvo de obras y de
humo de vehículos. Obviamente, nos preocupa la mala calidad del aire que estamos respirando y el malestar que nos
provoca todo este ruido.
También se podrían mencionar otras molestias (que comparadas con las anteriormente
comentadas se podrían considerar menores) como la pérdida de los sitios de aparcamiento público en la calle que ahora,
con las tres obras simultáneas,
han casi desaparecido; y la
pérdida de la estación de bicing
de Farinera.”
3. Maite, vecina de c/Independencia
“Diariamente cruzo la calle Independencia por el semáforo
del lado de la calle Consell de
Cent. No siempre lo consigo en
el primer intento. Muchas veces el tráfico está tan colapsado
que cuando se pone en verde,
los coches quedan en medio y
no puedo pasar. Hay que esquivarlos y es peligroso. Si vas con
un cochecito de niño o silla de
ruedas es más difícil todavía.
Sobre todo en horas punta,

entre tanto follón, hay vehículos que se saltan el semáforo y
ya he visto varias motos que
este tramo lo hacen circulando por la acera. Espero que
no tengamos que lamentar un
atropello para que se tomen
medidas.”
4. Ester, vecina de c/Aragó
“Sóc Ester veïna del carrer
Aragó des de fa 25 anys. Sempre m’he hagut d’adaptar a
viure en un carrer amb molt de
trànsit però el que no esperava és que encara aniria a més
amb les obres de les Glòries.
Tot el contrari: hi ha més vehicles pujant per Independència,
molt més soroll, aire irrespirable i si vols creuar Aragó
pel semàfor on s’incopora Independència tens gran risc de
ser atropellat. M’he queixat a
l’ajuntament moltes vegades i
no es fa res. Ni tan sols em crec
que quan acabin les obres les
Glòries, tinguem un espai idílic
en aquesta plaça, per què, qui
la vigilarà, qui farà el manteniment d’aquest gran espai?
T’animo que t’uneixis al grup
proudetransit per a lluitar per
un barri digne.”

5. Maria Victoria, vecina de c/
Independencia
“Soy vecina de la calle independència/Consell de cent...
desde que han derivado todo el
tráfico de Gran Vía hacia calle
Independencia para coger la
calle Aragón... esto es insoportable, tenemos contaminación
ambiental y acústica....suciedad y olores ....y cruzar estas
calles es una odisea... porque
cuando está atascado el tráfico, hay que ir sorteando los
coches cómo puedas ....coches,
que por otro lado, sólo ocupa
un pasajero.
Aparte de esto, en la calle
de Consell de Cent han hecho
también obras... haciendo plazas de parking para motos que
casi no utilizan ya que siguen
aparcando en las aceras... y
han quitado un carril para ese
uso y por lo tanto, se producen
más atascos aquí también.”
6. Cristina, vecina de calle
Independència
“Vivir en un entresuelo en la
calle Independència con Meridiana, es un infierno que

continua a la pàgina següent

VIURE AL BARRI
padezco cada día desde hace
años. Las dos ventanas de mi
casa dan a la calle. La vibración de los motores cuando el
semáforo está en rojo, el ruido ensordecedor, las grúas
que descargan encima de la
acera vehículos para la Audi
se suman a los centenares de
coches que suben a diario, los
bomberos, las ambulancias,
el bus turístico, el autobús 92
(ahora línea V23) y los coches
y desde hace poco los autobuses de Calella, para mi sorpresa. Todo este regalo, se debe al
mega proyecto de las Glorias.
La contaminación de las obras
se suma a la de la actividad del
taller Audi. Vivo en un búnker,
en el que no renuevo nunca el
aire; con 4 cristales en cada
ventana que he pagado yo. Lo
peor que me puede pasar es
que dejen de hacerme efecto
las pastillas para dormir y los
relajantes que tomo para descansar.
En verano la situación empeora...los 38 grados que se
alcanzan en casa no se pueden
mitigar porque o me muero al
abrir la ventana por el ruido
y el hollín y polvo en suspen-
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sión que trago o me muero de
un golpe de calor. Porque no sé
si saben que hay muchas personas que no podemos tener
aire acondicionado porque no
podemos pagar esas temibles
facturas. Odio vivir en mi barrio, y mi pobre perro también.”
Amb tot això volem donar a
conèixer el nostre moviment i
animar a altres veïns i veïnes
del barri de la Sagrada Família a que s’empoderin igual que
hem fet nosaltres.
Cal recordar que la salut és un
dret i és responsabilitat de tots
i especialment dels polítics vetllar per a que així sigui. La salut
no només consisteix en disposar d’una bona atenció sanitària sinó que cal reduir l’exposició de contaminats i en aquesta
matèria el cotxe i la mobilitat
privada té molt a dir doncs
cada cop són més els estudis i
científics que corroboren que la
contaminació causa fins a 3500
morts prematures a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
MENYS COTXES MÉS
SALUT!

Si voleu unir-vos a nosaltres per aconseguir millorar les condicions dels nostres carrers, si us
plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: proutransit@gmail.com
Si queréis uniros a nosotros para conseguir mejorar las condiciones de nuestras calles, por favor
poneos en contacto con nosotros en: proutransit@gmail.com
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ESPAI 210, EL CASAL DE BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Un espai de proximitat per a les
entitats i les persones del barri
Espai 210

Des del 2017 l’Espai 210 és un
Casal de Barri!!
Som un equipament de proximitat nascut de la lluita del teixit associatiu del barri de la Sagrada Família per poder gaudir
d’un punt de trobada, fomentar
el treball en xarxa entre les diverses entitats i el veïnat, oferint espais i activitats en què es
fomenti l’intercanvi, la creació i
el voluntariat, donant resposta
a les necessitats i les demandes
de manera participa i inclusiva.
També és un espai per al desenvolupament comunitari ja que
facilitem la creació de xarxes i
el treball conjunt entre serveis,
entitats i veïnes del barri.
El Casal de Barri Espai 210 és
un espai municipal, gestionat
per l’Associació Xarxa Dos Deu
que està constituïda per l’Associació Hèlia, l’Associació de veïns i veïnes de la Sagrada Família i la Fundació Aroa.
Tant l’Associació Xarxa Dos
Deu com les diferents entitats

que participen a l’equipament
organitzen setmanalment i de
manera trimestral cicles de xerrades, activitats familiars, exposicions, conferències i tallers
oberts al públic.
L’objectiu de totes aquestes activitats és donar resposta als diversos interessos de les entitats
i la ciutadania del barri, promovent transversalment els valors
de diversitat, interculturalitat,
transformació social, inclusió i
gènere que defineixen l’equipament, i des d’una perspectiva de
treball en xarxa, que faciliti l’acció i conscienciació comunitària
i la construcció conjunta per a la
millora del barri.
Des de l’Associació Xarxa Dos
s’impulsen diferents projectes.
El projecte d’Activitats Familiars Divertim-nos transformant
la realitat del nostre barri! en
els darrers dos anys s’ha consolidat força. Actualment té una
periodicitat mensual i una molt
bona acollida. Aquest projecte té per finalitat sensibilitzar i
conscienciar als infants i llurs
famílies en base a tres eixos de

treball: gènere, interculturalitat i cultura de la sostenibilitat.
Aquests tres àmbits es tracten
a través de la realització d’activitats i tallers infantils amb la
participació i col•laboració de
col•lectius especialitzats en els
tres àmbits esmentats anteriorment.
També des del Casal de Barri
es promou el projecte El barri
diem NO és No a les agressions masclistes del grup de treball del Poblet Feminista de la
Sagrada Família. Aquest grup
es va constituir al 2017 per tal
d’elaborar i aplicar un Protocol contra agressions masclistes durant les Festes Majors
del barri. Després de gairebé
dos anys d’haver iniciat aquest
projecte del Poblet Feminista, podem dir que s’ha creat
un autèntic procés comunitari
i participatiu en el que han intervingut de forma activa més
de 10 entitats diferents del barri
amb perfils i recorreguts molt
diversos. A més, hem comptat
amb la col•laboració i experiència de diverses professionals
i col•lectius feministes que ens

han aportat formació, expertesa, suport i acompanyament en
tot el trajecte.
A més, enguany s’està treballant
amb el Pla de Desenvolupament
Comunitari de la Sagrada Família el Projecte per a la promoció
d’un barri intercultural. Aquest
projecte té la finalitat de potenciar la convivència intercultural,
la plena participació de persones d’orígens diversos i la igualtat d’oportunitats. Les principals activitats d’aquest projecte
són els cursos de conversa en
castellà i català, els espais de
trobada i diàleg intercultural i
la participació i col•laboració en
les diferents activitats que s’organitzen en el Casal de Barri.
Cal destacar també, el projecte
comunitari del Punt d’Informació al Voluntariat (PIV) que té
com a objectiu principal promocionar el voluntariat mitjançant
els projectes de voluntariat de
12 entitats i serveis del barri i
el veïnat de la Sagrada Família.
És a dir, el PIV està adreçat a les
veïnes i veïns i, a la ciutadania
en general que estigui interessada en realitzar tasques de voluntariat al barri. Així com a les

associacions i serveis del barri
que necessitin persones voluntàries i/o vulguin compartir
amb altres entitats inquietuds,
coneixements i experiències en
l’àmbit del voluntariat.
En aquest moment el Casal de
Barri és un referent al barri de
la Sagrada Família junt amb la
resta del teixit social del territori, i dins la línia de construcció
de la Xarxa de Casals de Barri
de l’Ajuntament de Barcelona.
Treballem dia a dia per enriquir
els nostres projectes, per tal
d’implicar activament a les entitats del barri, i per consolidar
el Casal com a punt de trobada
que millori la participació i les
condicions de vida de les persones del barri de la Sagrada Família.
Ens trobareu de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
al carrer Padilla 210. Per rebre
informació sobre totes les activitats del Casal podeu consultar
a la pàgina de Facebook (Casal
de Barri Espai 210) o Instagram
així com també us podeu inscriure al nostre butlletí mensual
enviant un correu a espai210@
gmail.com.
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Viure l’entorn

.... d’un dissabte diferent
que bé comença i acaba reclamant -1
Mª Lluïsa Longan

E

s dissabte i estic mirant
la tele, com la miro les
mes de les vegades, sense saber ni el que miro, em dec
fer més gran encara, deixo de
prestar atenció a les coses en
benefici dels meus propis pensaments.es 15 d’abril segons
marca el calendari, i estic ja en
ple r ebombori de Festa Major,
els preparatius, els tocs finals...
Em convé un descans, fa ja mes
d’un mes que s’ha clausurat el
Forum de les Veus de la Gent
Gran, quin eufemisme! Les
Veus les alcem any rere any, de
Convenció en Convenció, de reunions en reunions, presentant
projectes i millores a fer en una
sociatat com la nostra , envellida, i habitant d’una Ciutat plena
d’encant però que es va adormir
en un passat que ara ha quedat
obsolet, la societat ha canviat,
la comunitat veinal, la de barri,
ja quasi es un record, el trafic es
intens, els obstacles urbanistics
creixen, i les botigues de “tota la
vida” han donat pas a comerços
de souvenirs i restaurants a dojo,
be , ens hem d’acostumar a viure el moment pero amb garanties de convivència segura fisica i
moral, d’aqui doncs que Forum
darrere Forum els mes grans teballem per aconsequir-ho!
Vaig continuar mirant la TV. i
de cop i volta vaig decidir sortir
a fer un passeig, sola, tranquila,
disfrutant del barri, el meu barri tan ple d’incovenients, peró
que TANT ESTIMO
En creuar el carrer vaig rebre la
primera sorpresa, un gran rètol
dels que penjen del mobiliari
urbà mostrava una bicicleta, i
uns altres estris de dues o quatre rodes, tan de moda, amb un
senyal de prohibit, i unes paraules que deien: No trafic rodat
per les voreres, - sigues civic!, vaig al•lucinar com diuen
els mes joves!
Mentre continuava mirant el

rètol vaig sentir que em tocaven, l’esquena, oh quina sorpresa vaig tenir!, una altra –Sra
Carmen quina alegria em dona
, seiem aqui , al banc, quina
alegria, vaig repetir, veure-la
passejar encara que sigui ajudada amb el taka-taka, -Ai Mª Lluïsa, em va tallar,
-voste no ho sap tot, ara baixo
cada dia una estona, sap? , els
serveis socials de l’Ajuntament
han posat a la meva escala,
aquella cadira que s’ajusta a
la barana, com que no tenim
ascensor – va seguir – i així els
que vivim mes amunt... Li mirava el rostre marcit pels anys,
peró ple de la vida que li donava la satisfaccio.
Era el meu dia , segur , només sortir de casa em trobo
amb dues fites aconseguides
: El tema del trafic rodat per
les voreres i la sol•lució per
accedir al carrer les persones
habitants de vivendes sense
ascensor. No m’ho podia creure!. Vaig creuar la calçada per
mirar l’aparador d’una botiga
de modes i complements, en
diuen ara, i em va cridar l’atenció un moneder de color vermell, i oh sorpresa!, una altre,

els dos graons que obligaven al
comprador a entrar a la botiga
fent saltirons, havien desaparegut en benefici d’una rampa. Mentre miraba embadalida, vaig veure entrar una Sra.
en cadira de rodes... Miracle!,
despres de tant demanar les
ajudes socials, aquestes anaven
prenent forma. Em vaig fregar
els ulls, el demés tot era igual,
el meu barri, continuava sent el
meu barri, pero amb una munió increible de millores, tant
de temps reclamades! ,i com
he dit abans en Convencions i
Forums, repeteixo, reclamant
i reclamant als diferents Consistoris resultants de reiterades
eleccions , ara semblava que
ens havien fet cas. Vaig entrar
al forn de sempre al c/ Padilla,
i en sortir em vaig tornar a fregar els ulls: la parada de l’autobus ja tenia instal•lada la plataforma que ajudava al passatger
a baixar sensa trobar l’obstacle
del vorer, d’altra banda necessari i l’escossell de l’arbre. “Lo
que yo te diga”, començava a
creure en miracles, seria veritat que estavem en la recta final del cami empres feia tants
anys?, haviem començat a fer
bo allo de “Una ciutat amigable “ protegint els Drets de

la Gent Gran?. Dona de poca
fe, em vaig dir a mi mateixa, tot
vol el seu temps, encara quedava molt per reclamar era evident, pero alguna cosa s’anava
aconseguint! De sobte, el soroll del comandament de
la tele en caure al terra em
va despertar, la TV. anava
funcionant. Jo tonta de
mi vaig creure en miracles
mentre dormia.. Encara
anava amb el xandall d’estar
per casa, i no tenia ni el llit fet.
Una hora mes tard, ara si, vaig
sortir al carrer, i vaig contrastar que tot seguia igual. Les
bicicletes es menjaven les voreres i circulaven en doble direcció, i els patinadors de l’asfalt,
tambè. La botiga, del moneder
vermell ,com altres, no tenia la
rampa d’acces i al passar per
devant de l’escala de la Carme, vaig poder comprovar que
encara no tenia instal•lada la
cadira d’ajuda per la seva mobilitat reduïda,. Tot seguia
igual, fins quan?. Valdràn
tots els treballs i projectes
presentats als diferents
responsables de l’Ajuntament per aconseguir tot
allo tantes vegades demanat?, com he citat en altres
paràgrafs ? L’experiencia em

diu que haurem d’esperar altra
mandat, o no? . Elsque quedin
si son els que ja hi son, perque
prou ple porten ja el cartipas,
i si son nous els que arriben,
perque... be no se perque. Ja
ens ho trobarem. No vull escriure el que penso, perque m’avargonyes fer’ho.
En el proper diari ja parlarem
de : la Llei de Dependencia,
de les Llistes d’Espera, de la
manca de Vivendes Socials, de
Residencies i Centres de dia,
etc. etc. etc. Tant de bo que no
tinguem que tornar a fer us del
verb RECLAMAR ?

NOTA
Val a dir peró que alguna
cosa no l’havia sommiat : la
plataforma de la parada del
c/ Padilla en front del forn
era una realitat . Un somni
aconseguit despres d’any
de demanar-la. Tambè he
llegit, no se en quin mitjà
de comunicació, de la intenció de suprimir la doble
direcció pels carrils bici.
GRACIES
CONTINUARÀ
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BREUS

BREUS

EN COLOR

M. Ll. L.
Àmbit servei a les
persones

M. Ll. L.
Àmbit servei a les
persones

V

aig decidir fer neteja
de papers, mails a destruir, cartells repetits, i
notes ja passades a net, Comença a fer calor, tot i estant
a mitjans de març. No hi ha
hagut gairebé hivern, si ,es
segur doncs que el planeta
esta canviant, el medi ambient amenaça en fer un giravolt sobre ell mateix com
la bola del mon fa , i sense

adonar-nos, els cangurs passejaran les Rambles buscant un altre
manera de viure i els coloms de la
Pl. de Catalunya volaran al Japó
per menjar sushi. No rigueu al
llegir això, tot pot ser, i mentre
els fabricants de plàstics començant a tremolar, les empreses paperaires de l’Anoia es freguen les
mans i pensen en incrementar
la fabricació de bosses per servir
les viandes; I es que Ben cert sigui que mentre que per uns un
núvol negre plana sobre el seus
calaixos , per altres un de color
gris clar es gronxa sobre els seus
caps. Per uns el negre amena-

çant , pels altres el núvol gris
perlat , a l’espera dels a esdeveniments, res a gust de tothom.
Com va dir aquell :”Para gustos
colores” . Nosaltres, la majoria
consumidors del que els demes
fabriquen, agafem-nos doncs
al verd poma, (com deien les
iaies) el de l’esperança per un
mon net, lliure de bacteris un
mon millor pels que ens succeiran. No es difícil, es nomes
qüestió d’intentar-ho , els contenidors existeixen, tu el que
els omples, be? No es difícil t’ho
asseguro ! es senzillament un
acte de consciencia social. OI?

C

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?
Nota: Aquest Breus es torna
a publicar per que en l’anterior Butlletí l’acabament no
era el correcte, en el moment
d’emmaquetar es va colar un
paràgraf de un altre article.
Demanem disculpes

