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editorial

sumari

Eleccions municipals 2019
Les eleccions municipals a Barcelona han donat un resultat molt ajustat i dispers, entre les forces
polítiques que concurrien. Tot i aixi, les tres primeres forçes,ERC, Comuns i PSC, han aglutinat
el 68% dels vots dels ciutadans.
L’experiència de l’últim mandat, amb un govern en clara minoría dels Comuns, s’havia de superar per evitar bloquejos en temes capdals, com ara, els presupostos municipals, el TRAM i
d’altres d’interès general de la ciutat.
L’opció mes represerntativa era formar un govern tripartit, entre les tres primeres forces que coincideixen bastant en els seus programes locals. Els vetos creuats entre socialistes i republicans,
fan inviable aquesta opció.
Es repeteix la historia, elements aliens a la dinámica municipal, trencan la posibilitat d’un govern local mes representatiu. Ja va pasar el mateix amb la ruptura del pacte de govern, entre Els
Comuns i el PSC. Ara sembla que han superat les diferències i están disposats ha encapcelar un
nou govern per al proper mandat.
Seria temerari i erroni deixar de banda a ERC i no arribar a un pacte de ciutat amb ells, un
cop pasi la vorágine electoral, refexionin i es seguin tots a dialogar, per posar-se d’acord en els
grans reptes que ha d’afrontar Barcelona en el proper mandat: L’habitatge social, el turisme,
la mobilitat, la contaminación, la lluita contra les desigualtats i l’impuls a les polítiques socials
per als mes desfavorits.

equip

L’associació informa
- L’ateneu del barri del poblet obrirà a la tardor /3
- Marxa la tuneladora del pou de l’ave del carrer nàpols /6
- Veïns de l’entorn del temple creen una associació
d’afectats /7
- Barris lliures d’amiant /10
Tema de portada
- Demandes del barri al nou ajuntament /8
Escrits puntuals
- Quan la festa acaba, torna a començar/11
Breus
- Tendresa i humanitat /11
Escrits puntuals
- I la tirallonga segueix... fins quan?/12
Paritcipació ciutadana
- Breu comentàri sobre els fets de participar i assistir a
l´àmbit públic /14

Edita: Associació Veïns i Veïnes Sagrada Família. · València, 415 · 08013 Barcelona · 93 459 31 64 · avvsagrada@gmail.com · www.avvsagradafamilia.net Publicitat: Xavier García · 627 017 071 Imprimeix i produeix: DBcoop sccl. · db@dbcoop.cat · Telèfon 932420199 · www.dbcoop.cat Dipòsit legal: B-41214-1995.

Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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L’ateneu del barri del poblet obrirà a la tardor
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

Introducció
L’apertura del nou Ateneu del
barri, s’ha endarrerit uns mesos
de les previsions inicials. Volíem tenir-ho per a la Festa Major
de la primavera i ho tindrem per
a la Festa de la Tardor, d’aquest
any 2019.
El retard ha estat motivat bàsicament per la necessitat d’impermeabilitzar de nou els terrats de les Comunitats de veïns
i veïnes que ocupen l’interior de
l’illa. Les pluges del passat setembre ens van alertar sobre la
necessitat d’actuar urgentment,
per evitar danys més greus en el
futur.
Cal agrair la predisposició i
l’esforç de les comunitats vei-

continua a la pàgina següent
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nals del carrer Nàpols 268 i
270, per acometre aquesta actuación urgent que ha permès
suportar les pluges del mes de
juny d’enguany sense incidències.
D’aquest manera l’obra civil
de l’Ateneu estarà finalitzada
aquest mes de juny i restaran
només el mobiliari i els equips
que s’instal•laran durant l’estiu.
Assemblea general del 6
d’abril de 2019
El día 6 d’abril va tenir lloc
l’Assemblea General de l’Associació Cultural Barri del Poblet
de Barcelona, un nom una mica
llarg, per tal de poder inscriure’l al Registre d’Associacions
de la Generalitat de Catalunya,
amb el NIF G67350892.
En aquesta Assemblea, es van
acollir formalment les primeres entitats i persones, que
han manifestat la seva voluntat de pertànyer a l’associació
que gestionarà l’Ateneu. També es van ratificar els càrrecs
de la Comissió Gestora i es van
incorporar nous membres a la
Junta Permanent.

de 2019, tenint present el retard en les obres, la tramitació del conveni de gestió amb
l’Ajuntament, i la ferma voluntat d’iniciar el proper curs amb
l’Ateneu obert.

President: Gerard Muñoz
Secretària: Consol Martí
Tresorer: Joan Itxaso
Vocals: Caterina Torres, Enric Seijas, Francesc Solà, Javier Rofin, Jordi Xicart i Maria
Teresa Font.

Pel que fa al conveni de gestió cívica amb l’Ajuntament de
Barcelona, es va signar a principis de maig a la seu del Districte
de l’Eixample, un cop aprovat
per la Comissió de Govern de la
Casa Gran. La foto recull el moment de la signatura per part
del President de l’Associació del
Poblet, Gerard Muñoz, en presencia de Jordi Matas, Conseller Técnic del Districte.

Finalment es va establir un
calendari orientatiu per obrir
portes al públic l’1 d’octubre

El conveni preveu una aportació inicial del Districte de
29.000 euros per l’exercici

Las composició complerta de
la Junta Permanent és la següent:

2019 i de 99.000 euros per a
l’exercici 2020. S’ha de tenir
present que, gràcies a l’acció
de les entitats veinals del barri,
hem aconseguit una aportació
de mecenatge privat per l’Ateneu, d’1 milió d’euros, dividits
en aportacions durant 25 anys.
Jornada Participativa de l’1 de
juny de 2019
Amb la nova Junta escollida
i signat el conveni de gestió,
l’Associació que gestionarà
l’Ateneu del Poblet ha començat la seva feina a velocitat de
creuer. Es reuneix quinzenalment, per tal d’abordar les tasques d’inici del seu mandat.
Aquestes tasques d’inici són
bàsicament:

- Fer el seguiment de les obres
de l’Ateneu, amb l’objectiu
d’engegar el nou equipament
l’1 d’octubre. També s’ha de
fer el seguiment del pati interior verd de l’Illa Niza, que
obrirà l’any vinent.
- Procedir a la selecció de
l’equip de treballadors; inicialment seran 5 persones que
s’aniran incorporant progressivament, començant pel
Coordinador/a, que participarà en la selecció de la resta
de personal.
- Seleccionar l’entitat que es
farà càrrec del Bar-Zona social.
- Donar a conèixer al barri
l’Ateneu, el seu funcionament i les seves activitats.
Seguint el model participatiu,

el día 1 de juny de 2019, varem
celebrar una jornada oberta,
per impulsar dlverses comissions de treball:
Les comissions de treball estables -Participació i arrelament
al barri, Formació i creixement, i Arts escèniques i musicals- van estar treballant en
el pla d’inici, és a dir, en com
posar en marxa les activitats
que s’oferiran al Barri des de
l’Ateneu, en el trimestre octubre-desembre.
També es van formar dues comissions temporals de treball:
- La comissió per a la festa
d’inauguració.
- La comissió per a l’exposició
de la memòria històrica del
barri i del local de l’Ateneu.

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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Marxa la tuneladora del pou de l’ave
del carrer nàpols
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

Des de l’àmbit de participació
d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, s’ens va informar del calendari que ADIF/
INECO els havia facilitat, en
relació a les obres del pou de
l’AVE del carrer Nàpols.
Les dades estimatives d’aquest
calendari son les següents:
- Els treballs de la tuneladora
s’acaben a finals de maig de
2019.
- Els treballs de formigonat
del tap de fons i desmuntatge
d’instal•lacions auxiliars es
preveu que finalitzaran abans
del 10 de juny.
- Final de desmuntatge de la
tuneladora el 30 de juny i
trasllat cap al pou del carrer
Urgell.
- Treballs de montatge de l’escala provisional i inici de la
galería de conexió amb el pou
existent, en el mes de juliol..
- Els treballs de desocupació
del costat mar del carrer Nàpols es preveu que finalitzin a
finals del mes d’agost.
- Al setembre es faran els treballs en el costat muntanya
del carrer Nàpols que duraran
fins a la primavera de l’any
2020.
En el seu día ja vam criticar la
mala planificació d’ADIF en
l’execució dels 3 nous pous de
l’AVE a la ciutat als carrers Nà-

pols, Urgell i Independència,
sobre tot pel que fa a les mesures pal.liatives en vers del
comerç i la contaminació de les
zones afectades.
En l’execució del pou del carer
Nàpols, hem comprovat que
les mesures anticontaminació
han brillat per la seva absència
i per comptes de utilizar una
escomesa elèctrica provisional,
els grups electrògens de gas-oil
han estat omplint de fum, po-

En el seu día ja
vam criticar la mala
planificació d’ADIF en
l’execució dels 3 nous
pous de l’AVE a la ciutat
als carrers Nàpols,
Urgell i Independència

dor i particles contaminants, als
veïns i comerciants dels carrers
Mallorca i Nàpols, malgrat les
seves queixes devant de l’Ajuntament.
Ara que entrem a la recta final,
ens adonem que l’Ajuntament
no hauria d’haver permès l’execució d’aquestes obres, sense
un compromís ferm per part
d’ADIF, en relació a les mesures
mediambientals que avui en día
son exigibles, per la pròpia nor-

mativa europea, a aquest tipus
d’obres.
Desitgem i confiem que, als
pous dels carrers Urgell i Independència, no es torni a repetir
aquesta situació, ni que l’Ajuntament ho permeti. Pel que fa a
l’impacte de las obres sobre el
comerç local, ADIF hauria de
negociar amb els comerciants
afectats, les compensacions
econòmiques per la pèrdua de
negoci.

Associació de Veïns i Veïnes | Sagrada Família 7

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

Veïns de l’entorn del temple creen una
associació d’afectats
El passat 31 de maig, en una reunió d’afectats, amb l’assistència de unes 100 persones, es va decidir impulsar
una Associació d’Afectats, presentada per un grup promotor de 5 persones.

ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

reuen que d’aquesta manera es defensaran millor
els interessos específics
dels veïns i veïnes directament
afectats pel Pla General Metropolità ( PGM ) de 1976.

C

Fins ara existia una Comissió
d’Afectats estable en el si de l’AAVV Sagrada Família que coordinava, amb el suport de l’Associació, les accions i les actuacions
envers la lluita per modificar el
PGM del 76.
Aquesta Comissió, creada a principis de 2014, es la que ha mantingut les converses, tant amb
l’Ajuntament de Trias, en l’anterior mandat, com amb l’Ajuntament de Colau, en el mandat que
va acabar el mes de maig de 2019.
La signatura de l’acord entre l’Ajuntament i la Junta del
Temple ha suposat la judicialització del conflicte, ja que les
al•legacions presentades pels
veïns han estat totalmente rebutjades, i només queda la via
contenciosa-administrativa per
oposar-se a les noves operacions

La signatura de l’acord
entre l’Ajuntament i
la Junta del Temple
ha suposat la
judicialització del
conflicte

urbanístiques pactades entre
l’Ajuntament i la Junta del Temple, modificacions del PGM del
76 que no representen un avenç
positiu, ans al contrari, apunten a
una solución negativa per als interessos dels afectats.
És en aquest context que es crea
l’Associació d’Afectats, amb un
primer objectiu d’interposar un
contenciós-administratiu contra

l’aprovació dels plans urbanístics que persegueixen l’ocupació
de l’espai públic, d’una part del
carrer Provença, i d’una part del
carrer Mallorca, amb voladís incorporat sobre les columnas ja
existents, per tal d’eixamplar el
Temple.
L’Associació de Veïns i Veïnes,
com a tal organització, no té capacitat econòmica per afrontar
un contenciós d’aquesta complexitat, ja que el seu cost quasi triplica l’import anual de les quotes
dels seus socis. En tot cas, l’esforç
de l’Associació Veinal en els últims mesos ha estat per sufragar
les despeses de les al•legacions, i
les de l’organització de les 4 manifestacions, realitzades el primer semestre d’enguany.
Tot i que l’AAVV va oferir una
proposta per continuar amb el
contenciós, creiem legítima la figura d’una Associació d’Afectats
per defensar els seus interessos.
Atesa la premura i les circumstàncies de la seva creació, pensem
que s’hauria de fer un gran esforç
de pedagogia, de transparència i
de flexibilitat, per tal d’aglutinar
la majoria del col•lectiu d’afectats, formin part o no de l’esmentada nova Associació.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes continuarem treballant en
pro d’una solució que respecti el
dret a l’habitatge dels veïns, alhora que els interessos generals del
barri i de la ciutat.
Les solucions que proposa el
Temple, i que de moment accepta l’Ajuntament, només responen
als seus interessos particulars,
manipulant al mateix temps la
figura d’en Gaudí.
Estem convençuts que el PGM del
76 dels entorns del Temple es pot
modificar i s’ha de modificar, tal i
com preveu la propia llei, amb una
solució equilibrada urbanísticament i social. Si espigolem en les
converses que s’han tingut fins ara
amb l’Ajuntament, veurem que
aquesta solució, tan a nivell global com local, és factible. Aixo sí,
prioritzant l’interès col•lectiu de la
ciutat i dels afectats.
Ara tindrem un nou Ajuntament, que tindrà la responsabilitat de donar una solució global
a una problemática no resolta.
Resta poc temps i és hora que
les forces polítiques municipals
agafin el bou per les banyes, i
acabin amb l’angoixa i la incertesa de 43 anys.
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Demandes del barri al nou ajuntament
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

amb 43 anys d’incertesas i negits
dels afectats.

Introducció

Residència Pública de Gent GranCentre de Dia

Les eleccions municipals de maig
de 2019 han dibuixat un nou
mapa polític a l’Ajuntament de
Barcelona. La ciutadania s’ha expresat en clau local, per mostrar
les seves preferències, entre les
diferents opcios que concurrien
als comicis.
Ara toca als partits acomplir amb
la seva responsabilitat de gobernar Barcelona i, els que formin
govern, acomplir amb els seus
compromisos electorals i abordar
les problemàtiques de la ciutat
els districtes i els barris, que demanda la ciutadania i les entitats
socials i veïnals.
L’associació de veïns i veïnes Sagrada Família, sempre hem estat
fidels al resultat de les urnes i hem
demandat a l’Ajuntament, sigui
del color que sigui, l’acompliment
dels compromisos que al llarg
dels anys s’han anat forjant, entre
l’Ajuntament i els veïns del barri.
El nostre programa de treball
per a el nou mandat municipal,
a l’àmbit de l’urbanisme, la movilitat i el medi ambient, és el següent:
ACTUACIONS URGENTS ENCARA
PENDENTS
Modificació del PGM de 1976 a
l’entorn del Temple.
L’acord Ajuntament Temple no
ha resolt el futur de les 1000 famílies afectades, molt al contrari,
l’amenaça de les expropiacions es
latent. Tots els grups polítics de
l’Ajuntament han coincidit en
que s’ha d’abordar aquesta questió urgentment i amb la participació veïnal.
La solució ha de recollir els legítims interessos dels veïns afectats, que son veïns i veïnes del
barri i així ha de continuar sent.
Urgeix la creació de la Comissió
de Seguiment ampliada, per a
la modificació puntual del Pla
General Metropolità de 1976, de
l’entorn del Temple. Un cop format el nou consistori, ja no hi
ha cap excusa per obrir el debat,
escoltar a la ciutadania i acabar

Fa 20 anys que es va acordar la
seva ubicació al solar de Can Roger. La inacció de la Generalitat,
que es va negar a rebre el solar,
va a forçar a l’Ajuntament, a l’any
2016, a destinar el solar per fer
una nova escola, l’escola Nou
Graons, amb el compromís de
construir la Residència en un solar alternatiu, perqué la Generalitat faci la construcción de l’edifici.
Volem que la gestió sigui pública i
transparent.

al carrer Marina, entre el carrer Consell de Cent i l´Avinguda
Diagonal i ha de donar resposta
a la demanda no coberta d’ensenyament públic dels barris de
Sagrada Família, Fort Pienc i la
Dreta de l’Eixample. A la Sagrada
Família no hi ha cap institut públic, amb una població de mes de
52.000 habitants.
Al mateix solar, al costat del carrer Sardenya, s’hauria de trasladar l’escola Gaia, que actualmente está instal•lada en barracons
en el Parc de les Glòries i en el periode de 2-3 anys, hauria de trasladar-se per poder portar a terme
el projecte de les Glòries a la zona
on está ubicada.

Vibracions a la línea 2 del Metro
Parc de les Glòries
La Generalitat per activa i l’Ajuntament per pasiva, tenen la responsabilitat de donar una solució
urgent a les greus molèsties que
causen les vibracions als habitants d la zona que es troba entre
les estacions de Sagrada Família i
Encants, incloent l’Escola Tabor.
A l’any 2015 s’ens va dir que l’actuació estaba acordada entre les
dues administracions i que el
material estaba comprat. Si es
així, no entenem perqué no s’ha
portat a terme i s´ens ha mentit.
Que ho reconeguin i, encara, amb
mes raó, ho facin de seguida.
Habitatge Social als Jardins
de la Industria
Fa 20 anys que aquest compromís, derivat dels acords de la
Myrurgia, no s’ha complert i es
una verdadera vergonya que amb
la crisi habitacional que pateix la
ciutat i el barri, aquest projecte
continui al calaix de l’oblit.
Entenem que en aquest cas el
principal responsable es el Districte de l’Eixample, per no haver
promogut el PMU (Pla de Millora
Urbana), corresponent.

Projecte en marxa des de l’any
2007 d´àmbit de ciutat, amb un
pla director consensuat entre veïns i Ajuntament, amb 4 barris
implicats: Sagrada Família Fort
Pien, Clot-Camp de l’Arpa i Poblenou.
Durant el proper mandat les prioritas han de ser:
• Finalització del tunel soterrat,
entre el carrer Castillejos i la
Rambla de Poblenou amb pacificació del trànsit.
• Finalització del Parc.
• Construcció dels 250 habitatges socials de lloguer, front al
Mercat dels Encants.
• Equipaments de proximitat a
la zona de la Farinera del Clot,
a la zona de Sagrada Família (
La Sucrera i Fàbica de Paraigües ) i el Poliesportiu de Fort
Pienc i Poblenou.
• Conexió del TRAM fins a Verdaguer i reurbanització del recorregut.
• Reubicació dels afectats en la
zona, per encetar la recta final
del projecte.

Ordenança de terresses
Institut Angelete Ferrer
i Escola Gaia
L’Institut de secundària Angeleta
Ferrer va estar a punt de construir-se a l’any 2011, però el govern Trias ho va paralitzar i pagar
els danys i perjudicis a la promotora adjudicatària del concurs.
L’equipament s’ha de construir

Modificació de l’actual ordenança
de terrasses, per incloure las reivindicacions veïnals i mantenir
la vigència de les ordenacions
singulars. Al barri en tenim 2:
L’Avinguda de Gaudí i els entorns
del Temple.
L’actual ordenança, fruit d’un

pacte entre l’Ajuntament i el
Gremi d’Hosteleria, es va fer
sense participació veïnal i está
en els tribunals. Les terrasses
han de ser compatibles amb el
descans i la convivencia veïnal i
ara no ho son.
Pla d’usos
No entenem que s’hagin fet plans
d’usos a diferents indrets de la
ciutat i no a la zona que més turistes rep, junt amb les Rambles,
de tota la ciutat. Reivindiquem el
Pla d’Usos de la zona mes turística del barri, acompanyat d’un
veritable pla per impulsar el comerç de proximitat.
Illa de les Aigües
Es la major extensió de sol per a
equipaments al centre del barri.
L’ajuntament l’hauria de comprar-la o expropiar-la, ja que es
la peça fonamental per resoldre
les necesitats d’eqipaments al
barri. No podem permetre una
segona operació com la que es va
fer a l’Illa Myrurgia. Ja sigui en
aquest solar o en un alternatiu,
però el sol d’equipament de la
Illa de les aigües no es pot perdre.
Illa Myrurgia
A l’illa Myrurgia s’ha de fer el
trasllat dels Serveis Socials, que
ara están al Centre Cívic Sagrada
Família i aixÍ reubicar a la Gent
Gran del Centre Cívic en un espai més apropiat.
Esta pendent el destí que es donarà a l’espai que ocupa l’hotel
il•legal, que porta tancat quasi
10 anys. L’associació proposa
fer apartaments tutelats per a la
Gent Gran, que vol una alterna-

tiva comunitària per viure la segona juventut.
Finalment cal aclarir, la legalitat
dels usos que s’estan fent a la
seu de l’antiga Myrurgia i perqué no es destina a equipament,
com preveu el PGM. Ens consta
que des de l’any 2000 que va ser
adquirida per la familia Puig,
ha tingut diferents usos i s’han
autoritzat diferents reformes
que no tenen res a veure amb el
seu futur com a espai d’equipaments. El nou Ajuntament haurà
d’aclarir aquest tema.
PER UN BARRI I UNA CIUTAT MES
SOSTENIBLE
Determinades demandes ciutadanes o veïnals s’han d’enfocar
des d’una perspectiva mes ampla que el barri, necessiten una
mirada des de la ciutat i fins i tot
metropolitana, per abordar les
solucions a la complexitat dels
problemas.
Des d’aquesta perspectiva demandarem a l’administració posar fill a l’agulla a les actuacions
següents:
- Mesures de decreixement turístic i convivència veïnal a
l’entorn del Temple.
- Mesures contra la contaminació ambiental i acústica.
- Millora de la mobilitat i de
l’espai públic.
- Un pla per eliminar l’amiant
que hi ha a molts indrets del
barri, eliminant un focus que
pot perjudicar greument la salut a moltes persones.
- Abordar la situación urbanística de la Illa Damm per tal
d’harmonitzar-la amb les previsions del Pla General Metropolità vigent.
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Barris lliures d’amiant
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT I MEDI
AMBIENT

ctualment, estem rebent
moltes notícies al voltant de l’amiant a l’entorn dels nostres barris. Hem
conviscut amb ell en molt de
temps i sense saber-ho. Des de
l’aplicació de la llei de la prohibició de la fabricació i comercialització d’aquest material,
al món professional a realitzat
diversos protocols per a la manipulació i desmantellament de
l’amiant a diferents àmbits del
món laboral.

A

Els residus que contenen amiant estan classificats com residus perillosos segons la Llista
Europea de Residus (Decisió
de la Comisió 2014/955/UE,
de 18 de desembre de 2014, per
la que es modifica la Decisió
2000/532/CE, sobre la llista de

residus, de conformitat amb la
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell)
i deuen gestionar-se conforme
a la normativa d’aplicació, en
particular, la Llei 22/2011, de
28 de juliol, sobre residus i sóls
contaminats, sent convenient
retirar-los lo abans posible per
ser un material no degradable i
cancerígen al temps.
Casos ens ha aparegut, últimament, com les denúncies
veïnals tant al barri de Sant
Antoni amb les obres de l’antic cinema Urgell com a Gràcia
amb les obres de reforma de
l’antic Mercat de l’Abaceria. I
fa dos dies, els pares i equips
directius de l’Escola Gaia, l’Escola Encants i l’Escola Bressol
Municipal Leonor Serrano, situades al costat de la plaça de
les Glòries al barri de la Sagrada Família, denunciaven la pre-

Teulada de l’antic Cinema Urgell. Font: Betevé.

“Els residus que
contenen amiant
estan classificats com
residus perillosos
segons la Llista
Europea de Residus”

sència d’amiant als edificis del
seu entorn. Tots aquests casos
estan, actualment, gestionats
pels seus districtes corresponents amb l’anàlisi i posterior
desmantellament del material.
Però no hem d’oblidar que tot
aquests processos de desmantellament ressenyats s’han iniciat amb una prèvia denúncia i
mobilització veïnal i no institucional.

Donats una normativa europea,
estatal i autonòmica i amb els
casos que van apareixent, des
de l’Associació de Veïns i Veïnes
de la Sagrada Família i des de la
FAVB, exigim uns barris lliures
d’amiant i, en conseqüència i
com es vol demanar des de la
comissió de medi ambient de la
FAVB, estudiar un mecanisme
d’etiquetatge com edificis lliure d’amiant com barris lliures
d’amiant com ja s’implanta a
Suïssa.
Cridem a tots a les veïnes i veïns del barri de la Sagrada Família que tinguin coneixement
o sospita d’haver amiant al seu
entorn, a posar-se en contacte
amb l’associació i poder confeccionar un cens per donar a
conèixer al districte i el qual
gestioni les actuacions pertinents.

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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ESCRITS PUNTUALS

Quan la festa acaba, torna a començar
Mª LLUÏSA LONGAN

a molt anys, temps enrere,
que l’Associació de veïns/
es organitzava la Festa
Major, sense internet ni telèfon
mòbil, inclús sense espai on reunir-se, els menjadors dels domicilis dels membres de Junta
eren el Parlament on decidir,
no ho he viscut, però si m’ho
han dit persones amb mes anys
de vida associativa que jo.

F

Tot era personal, irrepetible .
Benvingudes siguin doncs les
tecnologies que tant ajuden,
llàstima que siguin tan fredes,
digueu-me el que vulgueu però
trobo en falta les sanes discussions ( de: quin títol li posem? A
qui em de convidar? on farem la
Festa per la Gent Gran ?, de quin
pressupost parlem?.) Be aquest
últim fet no ha canviat gaire, els
diners costen d’arribar!
Si però, no ha canviat l’esperit de la Festa, i que no es un
altre que el d’intentar agermanar encara mes si es possible
el veïnatge, el de sempre i el
nouvingut. Per això vull refermar l’agraïment que mereix tothom, des del que ajuda a posar
cadires en un sopar fins el que
puja dalt d’un escenari i sense
complexos interpreta un paper

tant de protagonista com de
comparsa per aconseguir uns
calerons per ajudar els que mes
ho necessiten, i a tots aquells
que havent de defensar un negoci, dia a dia, aguantant carros
i carretes fan donació d’un val
regal a bescanviar per aliments
amb la mateixa finalitat solidaria i també els que malgrat les
inclemències meteorològiques
acudeixen a un concert per que
els actuants s’ho mereixen, i els
que sense pensar en la llunyania i com agraïment als Ponents
prou qualificats en la matèria
,que incrementen el seu horari de treball per parlar de temes
sociosanitaris , gairebé a la carta, i a les Corals que de manera
altruista eleven les seves veus
de Gent Gran, que no marcides,
per donar mes vida a la vida de
tots aquells homenatjats en la
festa a ells dedicada, i que no
son altres que Avi i Avia destacats per raons d’edat, Família
del barri per els seus serveis voluntaris al veïnatge, i Matrimoni
a envejar per el seu amor mutu,
malgrat entrebancs físics i morals que els anys de convivència comporten, i Entitat veïnal
mai prou ponderada per la seva
continuada trajectòria social i
comunitària, Enguany l’Entitat
escollida va ser l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

I al vell mig de tot això pensar
també en els que ens han deixat físicament en el decurs de
l’any, amb el seu traspàs, que
no en el record, així doncs no
hi varen faltar a la Festa Major
un inici i final amb actes religiosos (Misses concelebrades) a
càrrec de les dues Parròquies
de referencia i una, dedicada
als difunts del barri , abans citada. S’ha pensat amb tothom,
oferint el dret a escollir. Gracies òbviament al Centè Cívic
per obrir les instal•lacions per
dur a terme alguns dels actes
socials mencionats i al seu
personal per l’ajuda, sobre tot
per fer el muntatge de l’exposició que amb el títol: AMB
ELS RECORDS FEM HISTORIA, permet els participants
reviure amb un document, un
llibre, un objecte, o un recull
d’un aixovar entre d’altres,
poder ensenyar així als mes
joves que abans el mon també
existia, Gracies a la Lali per la
seva actuació musical el dia de
la Desfilada Solidaria gracies
a l’Herminia per les seves interpretacions al piano, gracies
al Grup de Bitlles Catalanes
del barri, gracies al servei de
comunicació de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau per
organitzar la conferencia que
sobre els Trastorns de l’ali-

mentació es va dur a l’Auditori
del dit Hospital i Gracies als
responsables del Recinte Modernista per cedir l’espai per
poder dur endavant la cantada
de la Coral Canticela

NOTA: aquest escrit recull
les experiències viscudes
sota la responsabilitat dels
àmbits de Servei a les persones, Voluntariat, Gent
Gran, Cultura,

Gracies a totes i tots. Ja hem començat un altre cop a posar fil
a l’agulla pensant amb la Festa
Major del 2020, intentarem no
decebre ningú

No es fa menció del noms de
l’avi i avia i família homenatjats i matrimoni per la recent
llei que obliga a servar les
dades personals de cadascú.

com el de KALIDA minimalista i
ple de llum per tots aquells que mes
ho necessiten de manera puntual
i/o continuada, i que han estat diagnosticats de malaltia tan dura i
cada cop mes frequent.

Agraïm de nou i per acabar
aquest breu resum la gentilesa
de la direcció de l’Hospital i responsables en cap de KALIDA per
convidar-nos a assistir a aquest
acte inaugural gaudint “in situ”
d’una visita a unes instal•lacions
a imitar i lloar, i que varen iniciar la seva singladura el dia
6 d’abril de l’any 2017 amb la
col•locació de la primera pedra,
acte al qual també vàrem tenir
el plaer d’assistir.

BREUS
KALIDA

Tendresa i humanitat
M. LL. L.
ÀMBIT SERVEI A LES
PERSONES

n escriure aquest breu, se
que tal vegada sorgiran
opinions en contra per la
destinació del mecenatge, però
com diu un conegut eslògan
“Les opinions son lliures i els
fets reals”

E

Vaig assistir en nom de la Associació de Veïns/es a l’acte d’inauguració de les instal•lacions

socials que amb el nom de KALIDA
ubicades al recinte del Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau ,primeres
al nostre País, i que tenen com a
finalitat oferir un espai de trobada a persones patidores de càncer
i els seus cuidadors i familiars, un
lloc d’esbarjo i de conversa, s’accedeix sense cita prèvia i gratuït. Ara
no escriure com s’ha aconseguit ni
amb quins diners, ni si tal vegada
com pensen alguns, aquest mecenatge hagués pogut servir per finalitats d’investigació que necessiten
també una coordinació social manifesta, ni en ficaré en diatribes (tal

vegada fermes) dient que els benefactors els que siguin, rebaixen impostos amb les seves donacions, es
difícil moure’s entre l’extremisme i
la moderació cal recordar que entre
el negre i el blanc existeix el gris
perlat, i es que els anys que marquen els calendaris de les persones,
a vegades , no sempre, tendeixen a
que aquestes , (les persones jo, una
d’elles) ens fixem mes en la part humana i que ofereix la convivència,
vingui don vingui, en un ambient

Digueu-me il•luminada, no m’enfadaré, però LA CALIDESA DE
L’AMBIENT EM VA CORPRENDRE TANT QUE VOLIA APROFITAR LA LLETRA IMPRESA PER
MANIFESTAR-HO
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VIURE L’ENTORN
D’un dissabte diferent -2

I la tirallonga segueix... fins quan?
Mª LLUÏSA LONGAN

n el darrer article del diari d’abril, us deia que
llevat algun miracle hauria de tornar a reblar el clau
de les reclamacions socials, i
es clar em toca fer-ho, doncs,
endavant!

E

Algú se’n recorda d’allò que
en diuen LLEI DE LA DEPENDENCIA que es va adormir fa
uns anys i semblava que per
fer una migdiada però encara no ha despertat. He escrit:
LLEI, no projecte, s’haurà marejat el document definitiu de
tant anar de calaix en calaix
i està en tractament psiquiàtric, i en llista d’espera? . El
lector/a s’ho pot prendre com
una metàfora, deu fer que avui
estic molt desperta i no com
en el capítol anterior que vaig
barrejar somni amb realitat.
M’agradaria però estar adormida, la veritat em fastigueja.
Tot sabem que com el seu nom
indica la Llei de Dependència
està pensada i creada per afavorir a persones amb malalties
degeneratives que necessiten
un servei constant d’ajuda,
majoritàriament gent gran,
que encara se’n fa mes mentre
espera valoració i l’ajuda pertinent. A que juguem doncs?
Perquè passegem tants fòrums
i Assemblees, any rere any, reclamant el mateix, si no mes
ens responen bones paraules

que no es traslladen a fets tan
necessaris?. Cadascú que opini, i si te ocasió que es manifesti. Personalment m’he cansat
de fer el titella, vull resultats,
no bones paraules, com va dir
aquell, el Cel està ben enrajolat amb les bones intencions
del mortals, però es clar que el
Cel està massa lluny i de difícil
accés: Es evident.
Altre tema:. Tinc una amiga
que per falta d’escrúpols d’una
persona de la seva confiança va
ser desnonada per no pagar el
lloguer, LA LLEI ES LA LLEI ,
va haver de marxar “con lo puesto” i una malaltia cardíaca, i
una pensió d’ajuda social, d’això ja fa tres anys , i tot i que el
fet està contrastat i no dubto
de la bona voluntat dels serveis
socials, encara està a l’espera
d’un habitatge que li permeti
viure a Barcelona. encara que
sigui a la perifèria, però a prop
dels Hospitals i altres serveis
mèdics, ara esta vivint amb una
amiga, molt bona amiga que li
permet compartir el seu pis, a
20 Kilòmetres de Barcelona,
m’ho expliquen?. Haure de
convocar una xerrada col•loqui
oberta a tothom i així ens assabentarem de com van les
coses? . Crec que certes situacions mereixen un debat públic
Tard o d’hora (millor mes tard
que d’hora) les residencies per
gent gran seran la manera mes

habitual per viure, tot a l’espera d’una “Vida Millor” diuen.
Però quines residencies?, d’alt
standig i de preus una mica
molt elevats, hi ha la tira, han
crescut com a bolets, les que
de debò necessiten als possibles residents de pensions
no contributives, d’aquestes
poques. Son les que prometen constantment els que governen, aquesta associació fa
gairebé mes de vint anys que
en demana una. L’Ajuntament
“Deixa el terreny” la Generalitat ha de pagar la construcció i
la logística.... com que no te diners es el conte de mai acabar
i la gent ens anem fent cada
cop mes vells, i mes malalts ,
i amb menys recursos.. es evident però que la llista d’espera
a tanta sol•licitud cada cop es
va minvant mes, la gent cansada d’esperar miracles, es va
morint i deixa pas a un altre
sol•licitant. Si no fos perquè
enteneu la ironia hi ha o be per
posar-se a plorar o be a confeccionar samarretes per vendre que diguin SOC VELL/A I
NO PUC ESPERAR, pancarta
i al carrer,. Esta clar però que
caldria trobar un esponsor i
la gent gran no vent oi? , a la
gent gran se la compra amb un
sopar com un caramelet per
els infants?. Trenquen estereotips, la gent gran no som imbecils .La gent gran sabem el
que demanem i els que reben
les reclamacions també

Estem tips de reclamar bancs
per seure als xamfrans dels
carrers que no tenen altre tipus de mobiliari urbà, exemple el c/ Rosselló, entre Dos
de Maig i Avda. Gaudi o el fas
d’una tirada o et quedes a casa.
Hi ha avis/es que ara amb optat per el taca taca amb seient,
i ben contentes que estan les
cases d’ortopèdia!.
Tot això que he escrit, aquestes reclamacions no son nomes
cosa meva hi ha molta gent
com jo gran i mes gran encara
que diem la nostra em veu alta
i lletra impresa, any rere any,
quants? 4-6-8.... he perdut el
compte. No vull ser derrotista, s’ha fet alguna cosa? De les
que he citat no, i les que citaria

les deixo per un altra persona
gran que es vulgui manifestar.
M’he cansat de demanar i el
que em queda.
Vaig a canviar el rol doncs
i aniré a endreçar la habitació dels mes petits 7 i 5
anys que ahir varen estar
amb mi, els comptes estan
per recollir. La Caputxeta, la Ventafocs els Tres
Porquets i... Pinotxo, l’he
rellegit com si també tingues 8 anys i he arribat a
la conclusió que fer el titella tampoc es tan dolent
inclús pedagògic. Continuaré jo, doncs, fent el titella? No ho se, potser si,
Gepettos no me’n faltaran
per bellugar els fils.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Breu comentàri sobre els fets de
participar i assistir a l´àmbit públic
Assistir: Estar present. Assistir en un acte. Estar a prop
d´algú per ajudar. Posar a disposició d´algú allò que necessita…
Participar: Tenir o prendre
part en una cosa. Participar en
els beneficis. Prticipar en un
debat. Tenir quelcom de comú
amb una cosa…
(Diccionari de la llengua catalana. Enciclopedia Catalana)
Encara que fa anys, i ens podríem remontar al darrer terç
del segle passat, que existeix
un marc legal de referència per
exercir el dret de participació
dels ciutadans a l´àmbit dels
Serveis Públics (veure annex),
no sembla que això sigui una
realitat.
Les decissions que es prenen
i es financíen amb la nostra
“assistència”son molt lluny de
ser realment “participades”.
Sembla que la nostra majoria
d´edat no s´ha produït encara.
Però sí la nostra contribució
fiscal. Els espais de consens i de
co-gestió tenen un format més
aviat dissuasori. L´exemple

de la deriva privatitzadora del
Sistema Sanitàri a la nostra
Comunitat es una mostra de
un procés silent i pervers que
no ha tingut mai en compte ni
la opinió ni els interessos dels
ciutadans, encara que hi pot
haver altres factors culturals i
històrics.
Els resultats del desistiment es
sempre la pèrdua de drets, per
molts arguments legals i normatius que existeixin, en un
llimb que desgraciadament i
no amb manca d´intenció, son
fora de l´abast del día a día de
la gent.
Les Administracións Públiques
sense la mirada participativa
son massa permeables a les
pressions de les grans corporacions i grups econòmics que
fa temps que veuen en els sectors sanitaris i socials un enorme nínxol de negoci i que han
diversificat les seves activitats
per tal d´infiltrar fins l´últim
racó. Exemples tenim de sobra:
OHL, EULEN... Però encara
som a temps de revertir els espais de participació ?. Sí, amb
voluntat i el convenciment de
que es una manera, no la úni-

ca de no deixar-nos arrebassar els nostres drets a la salut,
l´envelliment digne, la cura de
la dependència, la prevenció i
l´acompanyament en general
de les necessitats que es plantegin al llarg de la nostra vida.
Annex: Marc normatiu de la participació ciutadana en salut
• Constitució espanyola:
drets fonamentals, article 23.1: Los ciudadanos
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,
directamente o por medio de
representantes, libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
• La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya
(15/1990): esment a la
participació comunitària en
la formulació de la política sanitària i en el control
de l’execució. Configura els
òrgans de participació comunitària adscrits al Servei
Català de la Salut: Consell
de Salut de Catalunya (òrgan
central), consells de participació de les regions sanitàries i consells de participació
dels sectors sanitaris (de ca-

ràcter territorial).
• Recomanació del Consell d’Europa R (2000) 5,
relativa al desenvolupament
d’estructures de participació
dels ciutadans i pacients en
el procés decisori en l’àmbit
sanitari.
• Estatut d’autonomia de
Catalunya, de 19 juliol de
2006: l’article 43 estableix
que la participació i la representació de la ciutadania han
d’orientar els poders públics
en l’exercici de les polítiques
públiques.
• La Llei de mesures fiscals,
administratives,
financeres i del sector
públic (2/2014), de 27 de
gener (nou article -10 bis-)
estableix que la participació
de la societat civil en el sistema sanitari públic de Catalunya s’articula mitjançant
el Consell de Salut de Catalunya i els consells de participació territorial de salut
d’adscripció al Departament
de Salut. La Llei 3/2015, de
l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, modifica els apartats 5 i 6 per introduir canvis
en les funcions dels consells

de regió i infraregió.
• Llei de consultes populars no referendàries i d’altres formes de
participació ciutadana,
(10/2014, del 26 de setembre).
• Llei de transparència,
d’accés a la informació pública i bon govern
(19/2014).
• El Decret dels òrgans de
participació comunitària
en el sistema públic de
Catalunya (201/2015) de
setembre regula el desplegament d’òrgans de participació comunitària i de base
territorial.
• Llei del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (39/2015, d’1 d’octubre).
• Carta de drets i deures
dels ciutadans en relació
amb la salut i l’atenció
sanitària (actualització
de 2015): reconeix el dret de
les persones a participar com
a agents actius en el sistema
sanitari, per mitjà de les institucions, els òrgans de representació comunitària i les
organitzacions socials.

NOTA INFORMATIVA
Durant les properes festes de tardor tenim previst inaugurar l’Ateneu.
Serà un moment molt important, amb un equipament molt esperat que ajudarà a moltes entitats a tenir un
lloc de trobada i de projecció, al barri.
L’Ássociació Cultural “El Poblet” es `proposa fer una exposició sobre els origens del nostre barri,amb
imatges inèdites que ens sorprendran.
Proposta:
Si aquest estiu estàs amb els nets o tens fotos dels teus pares que mostrin una part o activitat al
barri, ens les podries deixar, farem còpies i les tornarem.
Gràcies per la col·laboració.
Ah! i bon estiu amb moltes fotos.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Preocupa i molt, el futur de la
gent gran a la nostra ciutat
l districte del Eixample
disposem de 61 residències assistides amb un total
de 2.953 places de les que 1.134
són places públiques i la resta
són places privades acreditades.
La majoria de residències tenen
menys de 25 residents. Només
8 residències tenen més de 100
places i dues, més de 200. Les
dues residències de l’ajuntament
tenen 137 i 63 places respectivament. La gestió de totes les residències incloent les de propietat
municipal, és privada.

els costa caminar..” Comença
una fòbia cap a la gent gran?

Les residencies assistides del
nostre barri no estan lliures de
l’especulació del preu dels lloguers. La pujada del lloguer
mensual de 6200 a 12000 €, ha
obligat a tancar una residència
amb 20 avis. Una residencia veïna molt cèntrica, també ha plegat per que el propietari no ha
renovat el contracte de lloguer
(1). Per a alguna de les persones
que coneixien aquesta residència es notava que “als veïns no
els agradava tenir un geriàtric
a l’edifici, col•lapsen l’ascensor,

Moltes persones grans viuen soles. Al voltant de la Sagrada Família i Sant Antoni tenim el %
més alt de persones de més de 75
anys que viuen soles de tot el districte. Són entre 33 i 38% encara
que al conjunt de l’eixample el %
és una mica més baix, entre 27 i
32%. Moltes persones desitgen
poder rebre atenció en una Residencia Assistida i per entrar en
una d’elles hi ha llista d’espera.

A

El districte de l’Eixample té molta
població, més nombre d’habitants
que l’Hospitalet que és la segona
ciutat més poblada de Catalunya.
31% dels habitants de l’Eixample
ja han fet 60 anys i 8,4% han fet
els 80. El ritme de creixement de
la població envellida és més baix a
la ciutat que a la resta de Catalunya però a l’any 2017 ja vivien a
Barcelona prop de 800 persones
de 100 anys o més.

A la ciutat hi ha 3.942 persones
en llista d’espera al seu domicili o

en situació d’ingrés temporal per
obtindré una plaça de les 13.055
places residencials existents. Gairebé tots els centres estan gestionats per empreses privades
amb afany de lucre. L’Administració paga com a tarifa més alta
pel grau més alt de dependència
entre 61,5 i 49,2 € al dia. En els
darrers anys s’observa una progressiva entrada en aquest servei
d’empreses importants sobre tot
provinents del sector de la construcció que guanyen a les licitacions reduint el pressupost.

Límits dels districtes de Barcelona
Centres de dia
Residències assistides

A la Federació d’Associacions de
Veïns i veïnes de Barcelona es reben queixes sobre les residències
assistides de tota la ciutat i fa un
parell d’anys les famílies van reclamar l’extinció del contracte de
gestió de 5 residències de la ciutat
i van aconseguir una nova licitació. A Les Corts una Comissió
sòcio-sanitària ha aconseguit la
supervisió de la Residència pública per una treballadora de Serveis
Socials que realitza visites i informes periòdics a aquesta institució.
En el darrer any s’han denunciat

per la Conselleria 3 Residències
i després de una inspecció s’ha
sancionat a 23 (2). L’acció de familiars i veïns amb denuncies és
molt important però correspon a
les administracions responsables
Generalitat i Ajuntament la prevenció del maltractament institucional que suposa la manca de
control del compliment de drets
com són ser atesos per els seu
equip mèdic de capçalera i a ser
tinguts en compte en els plans de
salut estacionals així com el maltractament social que suposa ser

obligat a abandonar el seu barri o
no poder exercir els dret a votar i a
la participació social.

(1) https://www.elperiodico.
com/es/barcelona/20190603/
residencias-la-ultimas-victimasde-la-gentrificacion-en-barcelona-7470750
(2) https://www.elperiodico.
com/es/barcelona/20190509/
generalitat-denuncia-tres-residencias-maltratar-ancianos-barcelona-7445897

Fem una banda de música al barri?
AAVV SAGRADA FAMÍLIA

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

inicial a l’Associació de Veïns i
Veïnes i de l’escola de música
Accent.
L’Ateneu és previst que comenci a caminar al quart trimestre
del 2019 i és per això que cal començar a treballar des d’ara, per
veure si som capaços de formar
una banda popular per al barri
Procés participatiu
Fidels a l’estil Ateneu, volem
que la formació de la banda sigui un esforç col•lectiu amb els
músics que puguin estar interessats en la seva formació, perquè siguin ells i elles els veritables protagonistes del futur
Amb aquesta idea hem dibuixat
3 fases inicials:
- Fase d’informació-divulgació:
per donar a conèixer la inicia-

tiva i aplegar a totes les persones interessades. Es farà entre el julol i l’octubre de 2019.
- Fase d’inici de la banda: A partir de les persones inscrites es
comença a configurar la futura banda, en base a uns objectius i uns criteris de funcionament. Es farà entre l’octubre i
desembre de 2019.
- Fase de creació de la banda:
A partir dels acords que es
prenguin en la fase inicial, la
banda es dota d’un director
i planifica el curs, a partir de
gener de 2020.
Requisits per inscriure’s
Els requisits per inscriure’s són
els següents:
- Persones de qualsevol sexe,
més grans de 14 anys. Es buscarà la paritat.
- Amb coneixements bàsics de

música i d’algun instrument.
Es valorarà experiència.
- Preferiblement amb instrument propi.
- Amb ganes de treballar en
equip i passar-ho bé.
- Disposada a assajar 2 dies a la
setmana.
Instruments
• Metall i vent: Saxos, trompetes, clarinets, lamborginos,

trombons de vares, etc.
• Percusió: Bateries, bombos,
xapes, etc.
Inscripcions
Totes les persones interessades
i que compleixen els requisits,
poden formalitzar la sol•licitut
d’inscripció, a la seu de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família o a través del web
d’internet www.avvsagradafamilia.net
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