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PER FI L’ATENEU!!
El 19 d’octubre de 2019 obrirà portes al públic l’Ateneu El Poblet.
L’esforç de tanta gent i durant tant de temps, ha donat fruits i l’ansiat Ateneu ja es una realitat.
A partir d’ara el barri Sagrada Família també es dirà barri del Poblet i l’Ateneu serà el seu símbol.
El turisme massiu està marcant negativament aspectes importants de la vida quotidiana del barri, com ara, l’espai públic, l’habitatge, la mobilitat i la contaminació o el comerç de proximitat,
en un balanç claramente negatiu que contradiu dia a dia als que parlen de les excelències d’un
model de turisme que afavoreix uns pocs. ( Temple, touroperadors, etc ).
L’Ateneu es una conquesta de la lluita de les entitats, veïns i veïnes que han sapigut unir esforços
per aconseguir un reivindicació compartida i dessitjada, en un entorn ple de voltors que només
pensen en el seu benefici particular.
Ara toca fer gestió cívica, inspirada en l’interès general, fent de la cultura un nexe d’unió de les
aspiracions dels diferents col·lectius i persones que han sapigut donar vida a un equipament que
ha ser un exemple pel barri i per la ciutat.
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Els articles de MªLluisa Congan, per motius tècnics, sortiran en el proper butlletí

Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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Conflicte del temple: per un diàleg seriòs i riguròs
Àmbit d’urbanisme, mobilitat
i medi ambient

Introducció
ls planejaments urbanístics
del Temple, per expandirse fora dels límits de la seva
propietat, han estat denunciats
davant la justícia, amb 2 recursos
contenciosos, presentats davant
del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya ( TSJC). Un l´ha
presentat l’Associació d’Afectats
pel PGM del Temple i l’atre, a tÍtol
personal, el membre de la Junta
de l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Família, Joan Itxaso. La
denúncia s’esten també a la concessió de la llicència d´obres. Si
tenim presents, les denúncies veïnals prèvies, per la manca de participació com a tràmit obligatori i
el rebuig de l’Ajuntament a les allegacions, la notícia era d’esperar.

E

S’obre un periode, relativamente llarg de temps, que les parts

implicades haurien d’aprofitar
per reestablir un diàleg que permeti trovar una solució justa i
acceptable, especialment per
als veïns injustament afectats,
pel PGM de 1976.
Un cop concedida la llicència de
les obres del Temple, tant l’Ajuntament com la Junta Constructora, han manifestat que volen
obrir el procès participatiu als
veïns afectats,per abordar l’encaix del Temple a l’urbanisme del
barri i de la ciutat.
Un diàleg sense hipoteques
Aquest diàleg, en cas de produirse, neix amb 2 hipoteques importants: Es un debat a posteriori i
per tant sobre fets consumats,
sobre el que volen establir, un relat que no te res a veure amb la
realitat. Aquest relat està basat
en dues afirmacions falses que el
Temple, de manera reiterada, no
es cansa de repetir:

• Gaudí va disenyar els entorns
del Temple, contemplant la
gran escalinata que travesa el
carrer Mallorca, a 5 metres d’alçada, per conectar amb l’entrada de la façana de la Glòria.
• L’edifici que Nuñez i Navarro va
construir a Mallorca-Passatge
Font es il·legal ja que afecta a la
visual sobre el Temple, un edifici declarat Patrimoni Històric
de la Humanitat.
Respecte a la primera afirmació,
hem de dir que el Patronat del
Temple, mai ha pogut demostrar
aquesta autoría, més al contrari hi ha proves fefaents que demostren que van ser descebles
de Gaudí els que van dibuixar
l’escalinata, amb finalitats propagandístiques.
Respecte a la il·legalitat de l’edifíci, s’ha de dir que l’Ajuntament
de l’epoca va aturar preventivament les obres durant uns mesos,
fins que van comprovar la feble-

sa argumental esgrimida per la
Junta Constructuta del Temple
i van deixar continuar les obres.
Aleshores, perqué aquesta insistencia del Temple, que pertany
a l’Esglesia, en repetir aquestes
falsetats, sense cap vergonya?
La raó es ben clara: No dubten
en utilizar la figura d’un geni
universal, com l’Antoni Gaudí,
perque pensen que aquesta serà

la garantía per sortir-s’en amb
la seva. Encara que les proves
racionals diguin un altra cosa no
dubten en l’utilització barroera
de la figura de Gaudí.
Existeixen 3 documents públics
que il·lustren les afirmacions que
hem realitzat i que reproduïm
pel seu interés en aquest article:

continua a la pàgina següent
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- La carta que la Comissió de Patrimoni de la Delegació Provincial del Ministeri d’Educació i
Ciencia de Barcelona dirigeix a
l’Alcalde de Barcelona.
- Informe del Arxiu Històric
del Col·legi d’Arquitectes de
Barcelona, sobre l’entorn urbà
del temple de la Sagrada Família de Barcelona.
- La revista número 40 del CAU,
editada pel Col.legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
de Catalunya en la qual es relata que, al febrer de 1976, dos
membres de la Comissió de
Patrimoni del Col·legi d’Arquitectes es van desplaçar al Temple per comprovar l’autoría del
projecte de Gaudi. S’en van
anar amb les mans buides.
Davant de la negativa de l’Ajuntament a acceptar les pretensions i l·legalitzar les obres, la
Junta del Temple va maniobrar
davant de la Corporació Metropolitana de Barcelona, fins
aconseguir incloure l’afectació
de les finques, entre Mallorca i
Aragó, i Marina i Sardenya, en
la redacción del Nou Pla General de l’any 1976, introduint la
possibilitat de ser expropiades,
amb el canvi de qualificacions
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urbanístiques respecte al Pla
General anterior de 1953.
Aquest fet el Temple ho fa servir per insistir en la irregularitat de l’edifici i la necesitat
d´enderrocar-lo i així ho explica als milions de turistes que
visiten la Basílica, sense que les
administracions, Ajuntament
i Generalitat diguin res davant
algunes barbaritats que expliquen els guies.
Modificar el PGM de l’entorn del Temple
La manera d’abordar les afectacions del PGM ha estat mitjançant modificacions puntuals del
Planejament que han d’aprovar
l’Ajuntament i la Generalitat.
Això que no s’havia abordat en
43 anys, es va començar a plantejar en el govern municipal d’en
Trias, quan al març de 2014,
l’Ajuntament decideix crear una
Comissió de Seguiment, amb
participació veïnal i del Temple. Malhauradament aquesta
Comissió va fracasar, perque el
Temple no va asistir a cap reunió
i va boicotejar-les, fins aconseguir una relació unilateral amb el
govern de l’Ajuntament.

En tot cas, en els mesos que es va
treballar, es va arribar a establir
uns criteris bàsics:
- Mínimes afectacions sobre
els habitatges de l’entorn del
Temple.
- Aixecament de les afectacions
establertes al PGM de 1976.
- En cas de noves afectacions, reallotjament a l’entorn immediat, en un pis amb les mateixes
dimensions, sense cap cost per
l’afectat.
- En cas d’incorporar a la modificació els solar de la Companyia
d´Aigües, el sòl d’equipament

s’haurà de recuperar en un altre indret del barri.
- En cap cas es farà l’escalinata
sobre el carrer Mallorca. L’accès natural al Temple es per
la façana de la Passió, feta per
Gaudí al carrer Marina.
- Tots els costos dels reallotjaments els pagarà el Temple.
Aquest criteris han estat en el
calaix de l’oblit duran 5 anys.
Potser poden ser un bon punt
de partida per iniciar les noves
negociacions.
El diàleg que ara s’ha d’establir,

ha de tenir com a prioritat fonamental la modificació del PGM
i el dret dels veïns a l’habitatge.
El Temple ha de dir quina
modificació vol als entorns i
l’Ajuntament, amb mes raó,
ha de proposar la solució mes
racional i que respecti els
drets dels ciutadans afectats
al barri i a la ciutat.
Es l’hora de la veritat, esperem
que tots els grups polítics de
l’Ajuntament, estiguin a l’alçada
de les circumstàncies i defensin
l’interès general.
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Desnonaments amb nom de dona
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

ue al barri de la Sagrada Família hi hagi
desnonaments és un
fet que molta gent desconeix,
i fins i tot li sembla insòlit; la
crua realitat és, però, que n’hi
ha, i més dels que molts es
pensen. Això demostra que la
Sagrada Família no és un barri
de rics i que, sobretot els últims anys, s´ha situat per sota
del nivell de renda disponible
de la ciutat.

Q

Des que, a l’Associació de Veïns, es va constituir la Comissió
d’Habitatge, hem portat, per
fer front a l’emergència habitacional, una trentena de casos
problemàtics de vivendes de
lloguer, una tercera part de desnonaments.
Un fet que crida molt l’atenció
és que, fins ara, els casos de desnonaments han afectat gairebé
sempre a dones. És important
retenir aquesta dada perquè
creiem que a nivel de ciutat passa una cosa semblant, la qual
cosa indica que les polítiques
socials envers les dones deixen
encara molt que desitjar.
Els dos casos més recents de
desnonaments al barri són illustratius del que está passant
amb la crisi de l’habitatge:
- El cas de l’Olga del carrer València, una mare de família,
amb una filla adulta patint un
procés de càncer terminal. La

tracten a Sant Pau i la mare s’ha
de fer càrrec de les cures, per la
qual cosa només pot tenir treballs a temps parcial. No volen
renovar-li el contracte i no pot
pagar el lloguer que li demanen.
Després de dos intents de desnonament aturats pels veïns,
abans de l’estiu, i en una situació d’agreujament de la seva
filla, havia d’afrontar la sortida
definitiva de casa seva; gràcies
a les gestions ”in extremis“ de
l’Oficina d’Habitatge i l’AAVV
amb la promotora inmobiliària,
es va arribar a l’acord que continués 6 mesos més al mateix pis.
Per resoldre el tema d’aquesta data en endavant, l’Oficina
l’ajudarà a trobar un pis de lloguer amb ajut, del programa
d’ajuts al lloguer del Consorci
de l’Habitatge de Barcelona.
L’Olga té reconegut un pis social d’emergència, però ara mateix no hi ha disponibilitat.
- El cas de la Fàtima de l’Avinguda Gaudí, una mare de familia
amb dos fills petits i un nadó de
3 mesos. Al expirar el contracte
de lloguer, el propietari els demana 1200 euros quan n’estaven pagant 600. L’empresa del
marit tanca i es queda a l’atur.
La familia ofereixen pagar pel
lloguer 700 euros, però el propietari no accepta i inicia el procediment de desnonament. La
cerca d’un pis alternatiu a un
preu assequible es una tasca difícil d’assolir en un mercat lliure
d’habitatges de lloguer.

En el segon intent de desnonament, el día 6 de juny, l’Oficina
d’Habitatge de l’Eixample manifesta, davant del propietari i
la Comitiva Judicial que donarà
la máxima prioritat a la familia
de la Fàtima, per tal de trobar
un habitatge de la borsa de lloguer de l’Ajuntament.
Amb l’estiu pel mig, arriba
el mes de setembre i el jutjat
anuncia el tercer intent desnonament. Novament i a última
hora, el Consorci de l’Habitatge
reacciona i li troba un pis, però
la propietat es resisteix a acceptar cap pròrroga per tal de que
hi hagi prou temps per a signar
el contracte corresponent i per
al trasllat.
Finalment, davant la pressió de
més de 50 veïns barrant el portal, la propietat accedeix a concedir-li 1 mes de pròrroga.

En el relat d’aquests dos casos
manca la referència a un solución que les administracions cada
cop utilitzen amb mes freqüència, i que està motivant la protesta generalitzada de les entitats
que ajudem a les persones a qui
volen desnonar: es tracta de l’al·lotjament en pensions que, en
situacions excepcionals, pot ser
una solución transitòria, però
que no és d’aplicació a casos com
els que hem descrit; a més a més,
resulta ser una solució caríssima.
Un altre acció que haurien d’emprendre les oficines d’habitatge
és la seva integració en les taules
d’habitatge dels Districtes, per
tal de tenir una visió mes concreta de les problemàtiques i poder fer un seguiment mes acurat
amb el mateix esforç. Al Districte de l’Eixample ja s’ha constituït
la Taula però manca dotar-la de
continguts i recursos.

Tant la manca de disponibilitat
d’habitatges adequats com la de
recursos econòmics per resoldre el problema són cròniques
a Barcelona. Un cop més hem
de denunciar la irresponsabilitat de l’Estat i de la Generalitat
al retallar en els ajuts a l’Habitatge; és del tot vergonyós que
l’Ajuntament, l’Administracíó
amb menys competències en el
tema, hagi de ser la que faci les
aportacions més grans.
La Comissió d’Habitatge de la
nostra Associació ha aconseguit, fins enguany, aturar tots
els desnonaments al barri; ara
del que es tracta és que, a més
d’aturar-los, sigui capaç de contribuir a donar una solució habitacional digna per cada cas.
Esteu tot@s convidats a treballar i col·laborar per tal d’assolir
aquest objectiu.
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Entrevista a Gerard Muñoz Molina

Gerard: “En un barri com el nostre és imprescindible
que les veïnes i veïns tinguem espais de trobada”
Gerard Muñoz Molina, es el primer president de l’Associació Cultural Barri del Poblet de Barcelona, escollit per
l’assemblea general del mes d’abril de 20919. L’Associació Cultural, formada per mes de 20 entitats, veïns i veïnes del
barri, serà la responsable de la gestió de l’Ateneu del Poblet.

mb motiu de l’apertura d’aquest equipament
l’hem formulat aquestes
preguntes:

A

1) Després de 5 anys de
lluita, l’Ateneu serà una
realitat. Serà un Ateneu a
l’alçada de les necessitats
del barri?
Només 5 anys? Em temo que
la reivindicació d’equipaments
culturals al barri ve de molt més
lluny i l’obertura de l’Ateneu només és un pas més en aquesta
lluita. En un barri com el nostre
és imprescindible que les veïnes i
veïns tinguem espais de trobada,
on crear comunitat i quin millor
espai que un equipament cultural? Estem molt satisfets de com
ha quedat l’espai, creiem que
dona resposta a moltes de les necessitats que hem pogut recollir
després de 3 anys de procés participatiu entre veïnes i entitats. Ara
bé, cal entendre que no n’hi ha
prou amb l’espai. Per a que realment compleixi els objectius que
ens hem marcat, cal que les veïnes i entitats del barri l’omplim
de vida i ens organitzem per tal
de que les activitats que portem a
terme siguin un èxit.

2) Per què el nom d’Ateneu
el Poblet?

oberts a tothom que ens han
de permetre arribar a consensos sobre les línies de treball
i programació d’activitats de
l’Ateneu.

El nom va ser elegit per àmplia
majoria en una consulta participativa l’any passat en la que
van participar més de 300 persones. Com és sabut, a principis del s. XX la zona delimitada
pels carrers Nàpols, Marina,
Mallorca i València era anomenada “El Poblet”, on hi havia
humils casetes de planta baixa
en una zona d’horts.
Creiem que la memòria històrica ha de ser una de les línies de
treball prioritàries de l’Ateneu. El
barri va transformar-se molt durant el segle XX: des d’una zona
eminentment agrícola, passant
per una profunda industrialització i finalment l’arribada de la
massificació turística com a conseqüència del temple. El propi
Ateneu és un testimoni d’aquests
canvis ja que durant la major part
del segle passat va ser una fàbrica
tèxtil, alguns elements de la qual
s’han mantingut a l’espai.
3) Qui gestionarà l’Ateneu?
Tothom que vulgui comprometre’s a tirar el projecte en-

4) Qui podrà gaudir de
l’Ateneu?
Des de que vam començar a
definir el projecte teníem molt
clar que aquest havia de ser
un espai per a tots els veïns i
veïnes i no només per a aquelles persones que forment part
d’alguna associació. Tenim
moltíssimes ganes de poder
veure l’Ateneu ple de gent de
totes les edats.
5) Quan es consolidarà un
programa d’activitats?

Molina: “Hem dissenyat
una sèrie d’espais
participatius oberts a
tothom que ens han
de permetre arribar
a consensos sobre
les línies de treball i
programació d’activitats
de l’Ateneu”

davant! Tot i que formalment
hem hagut de conformar una
associació formada per un
gran nombre d’entitats i veïnes per poder firmar el conveni amb l’Ajuntament, l’Ateneu
ha de ser un projecte de totes i
tots. És per això que, basantnos en l’experiència d’altres
espais de gestió comunitària a
Barcelona, hem dissenyat una
sèrie d’espais participatius

A poc a poc s’encén el foc:
Com deia abans, aquest és un
projecte col·lectiu, i depèn de
totes i tots que l’Ateneu s’ompli de vida i d’activitats. Ara
mateix estem treballant molt
per poder oferir activitats durant aquest darrer trimestre
del 2019, però serà a partir del
gener quan l’Ateneu obri a ple
rendiment al mateix temps que
obrirà el servei de bar.

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 )

Associació de Veïns i Veïnes | Sagrada Família 9

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

Funcionament bàsic de l’Ateneu el Poblet
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

’Ateneu és un espai de trobada, de 1500 m² aproximadament, per a totes les
veïnes i veïns del nostre barri.
És a peu pla i està adaptat i, per
tant, és accessible a totes i a
tots. Està format per diferents
espais per tal de poder dur-hi
a terme diverses activitats socials i culturals. Tenim un auditori amb una capacitat per a
200 persones, sales d’assaig de
diferents capacitats i sales polivalents equipades audiovisualment, i una zona social molt
espaiosa amb espai de bar per
poder trobar-nos amb les amistats, el veïnatge i, en definitiva,
la comunitat.

L

Tota persona és benvinguda a
l’Ateneu. Ho pot fer com usuari
o com a soci. Però en qualsevol cas les portes sempre estan
obertes a tothom. Aquesta és
la premissa que hom ha de ferse seva. És, sobretot, un espai
de trobada. Ens regim pel respecte als valors democràtics, a
la pluralitat, a la diversitat, a
la igualtat en tots els àmbits.
Aquests valors seran els que
es protegiran en la convivència
del dia a dia de l’Ateneu.
Un equip de persones tècniques treballarem diàriament
per tal de facilitar que es puguin tirar endavant les iniciatives que de forma col·lectiva
es vagin plantejant. Aquestes
iniciatives sorgiran, i de fet ja
estan sorgint, a través d’unes

comissions fixes de treball on
qualsevol persona i entitat en
pot formar part. Són les comissions que van definint la programació de les activitats que
es faran a les instal·lacions.
Aquestes comissions mostren
tres tipologies diferenciades
d’activitats: per una banda les
que estan lligades a la participació i enfortir l’arrelament
al barri. Aquesta comissió, és
molt important, per què ajuda
a definir i molt com volem, les
veïnes i els veïns de la Sagrada Família, que sigui el barri
en el present i en el futur pròxim. Una segona comissió es
preocupa d’una altra tipologia
d’activitats lligada a la formació i al creixement personal. En
aquest apartat, posem l’accent

Tota persona és
benvinguda a l’Ateneu.
Ho pot fer com usuari
o com a soci

en activitats d’índole diversa
que poden anar des de temàtiques relacionades amb la salut
fins a cursos d’apoderament,
de prevenció a la violència,
activitats familiars i moltes
altres. Finalment, una tercera
comissió, plenament cultural
és la comissió d’arts escèniques
i audiovisuals que engloba les
activitats artístiques de dansa,
música, teatre, multimèdia i
tantes altres disciplines i que
permetran, entre totes i tots,

definir una programació diversa tant social com cultural.
Dins d’aquestes comissions poden sorgir subcomissions semipermenents com, per exemple,
la Comissió per la Memòria
Històrica, a la que també hom
hi pot participar, i que treballa
per recuperar la memòria del
barri en diversos àmbits.
També existiran grups de
treball no permanents per a
projectes temporals que es
formaran i es desapareixeran
acabada la seva funció.
Tota aquesta estructura participativa estarà sempre recolzada per les persones tècniques i
dinamitzadores que tenen com

a funció principal facilitar i
donar eines per fer realitat els
projectes i concretar la programació per tal que tota la ciutadania la pugui gaudir.
Donada les dates d’obertura de
l’Ateneu, el què ens queda de
2019, la programació serà circumstancial. La podreu consultar a partir del 19 d’octubre. Ja
estem treballant per la programació de 2020.
L’equip de persones treballadores i voluntàries que aquests
dies estem engegant l’Ateneu,
us volem animar a ser co-partícips del projecte i a gaudir de
l’Ateneu El Poblet, així com a
preservar-lo entre tots per poder-lo gaudir durant molts anys.
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CRONOLOGIA DE L’ATENEU
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

Introducció
l barri del Poblet va existir un Ateneu, al passatge
Font, que es va inagurar
l’any 1916. Malauradament no
hi ha gairebé informació.

A

Els butlletins de l’Associació
de veïns dels anys 80, del segle
passat, ja parlen de la necessitat
de disposar d’un Ateneu, com
a millor manera d’aglutinar les
inquietuds socials i culturals del
barri, reprimides durant la dictadura franquista.
Els primers Ajuntaments democràtics a Barcelona van impulsar els Centres Cívics, com
a fórmula per oferir uns serveis
socio-culturals, que van cobrir
una part de les demandes ciutadanes, amb un enfocament més
mercantilista en la seva gestió
que les fórmules de gestió cívica, com Casals o Ateneus, que
ja tenien una tradició d’èpoques
anteriors.
A partir dels anys 80 i fins ara
han nascut multitud d’entitats
als diferents àmbits de la cultura, com el Centre de Cultura Popular, Corals, Grups de Teatre,
Associacions Juvenils, Escoles i
Grups musicals i d’altres s’han
mantingut malgrat les dificultats, com ara l’Esbart Gaudí.
També a nivell d’equipaments
municipals, es desenvolupen els
Ateneus i Casals de Barri, amb
fórmules de gestió cívica, basades en la Cooperació de les entitats que formen el teixit social
a cada barri. Al barri tenim el
Casal Espai 210, fruit de la lluita
per la Mirúrgia.
La inquietud per l’Ateneu es va
mantenir a l’espera de poder
disposar d’un local en un em-

plaçament i unes dimensions
adequades. El tancament de les
activitats del cinema Niza, l’any
2006, ens va fer adonar que es
podria reivindicar com a equipament cultural per al Barri.
El solar del cinema Niza
Després de les eleccions municipals de l’any 2011, guanyades per CiU, amb el Sr. Trias
al capdavant, es va celebrar el
Cosell del Barri de la Sagrada
Família, presidit pel regidor
del Districte Sr. Ardanuy i és
en aquest acte que, el President de l’Associació de veïns
i veïnes, Jaume Torrens, li recorda al regidor la reivindicació del solar del Niza, que ocupa l’interior d’illa, amb sortida
al carrer de Rosselló i a la Plaça Sagrada Família.

El tancament de les
activitats del cinema
Niza, l’any 2006, ens
va fer adonar que es
podria reivindicar com
a equipament cultural
per al Barri

La plataforma acorda
sotmetre a votació
les dues opcions,
per decidir entre la
proposta del Districte
o continuar amb el
contenciós

A la primavera del 2014, els
diaris es fan ressò de l’acord
entre el Districte de l’Eixemple i la promotora Cel Urbà,
que presenta un Pla de Millora
Urbana que preveu l’edificació
del front de Provença, a la Plaça Sagrada Família i la construcció d’un Supermercat de
2000 m2 a l’interior d’illa del
solar del Niza. Malgrat els antecedents, les entitats del Barri
no tenen cap informació i, com

ha passat sempre, han d’anar
a corre-cuita a presentar les
al·legacions contra l’aprovació
provisional feta per l’Ajuntament de Barcelona.
El mes de juliol del 2014, es
fan les primeres manifestacions davant la façana del cinema, exigint la retirada del
PMU i demanant un procés
participatiu per decidir el futur del cinema. Les entitats i

veïns que rebutgen el projecte
comencen a coordinar-se. A la
tardor es crea la Plataforma
Salvem el Niza, amb la participació de l’Associació de veïns,
dels joves del barri, de comerciants del mercat i d’un bon
grapat de ciutadans del Barri.
5 membres de la Plataforma
interposen recurs contenciós
administratiu contra la decisió
de l’Ajuntament d’aprovar definitivamente el PMU, que ha
rebutjat les al·legacions presentades pels veïns.
La Plataforma engega, amb els
seus propis mitjans el procés
participatiu per definir el tipus
d’equipament que vol el barri.
Per una gran majoria, els veïns
i veïnes demanen un Ateneu

continua a la pàgina següent

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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obert a tothom. Es comença
a definir un primer programa
d’usos, amb una superfície de
2000m2 construïts, a l’espai
de l’antic cinema Niza.
A les eleccions municials de
maig de 2015 es produeix un
canvi de Govern. Desprès de 6
mesos, el nou govern, que ha
estat estudiant les opcions i
escoltant les parts en conflicte
fa la proposta següent:
- L’Ajuntament está disposat
a fer l’Ateneu en un local que
está disponible, proper al
solar del Niza, de 1450m2, al
carrer Nàpols 268.
- Els promotors del Niza, Cel
Urbà i Mercadona, aportaran 1 milió d’euros al projecte de l’Ateneu i, quan estigui
fet, els veïns retiraran el
contenciós administratiu.
- Els veïns participaran en el
disseny de l’espai ajardinat
de l’interior d’illa del Niza.
La plataforma acorda sotmetre a votació les dues opcions,
per decidir entre la proposta
del Districte o continuar amb
el contenciós. El 9 de juliol de
2015 es fa la votació, oberta a
tots els veïns i veïnes del Barri, resultant guanyadora, amb
un 78% dels vots, l’opció de fer
l’Ateneu al local del carrer de
Nàpols.

La plataforma acorda
sotmetre a votació
les dues opcions,
per decidir entre la
proposta del Districte
o continuar amb el
contenciós

EL Grup Ateneu
Un cop decidit el camí a fer,
la plataforma continua com a
Grup Ateneu.
En una primera fase la tasca
se centra en definir el projecte bàsic d’usos, sobre la base
de l’esquema que va definir la
Plataforma en el primer procés participatiu i una proposta inicial de BIMSA, empresa
municipal de projectes. Excepte l’Espai Familiar, la resta
d’espais es poden inquivir en
el local del carrer de Nàpols,
una antiga fàbrica tèxtil, molt
ben conservada, en els baixos
dels números 268-270.
En segon lloc s’emprèn el debat sobre l’ideari que hauria de
tenir l’Ateneu, és a dir, els valors i principis que haurien de
presidir la seva gestió i actuació. Aquesta fase s’acompanya
de visites que es fan a Ateneus
que ja funcionen a la ciutat,
per conèixer la seva experiència i model de gestió: Visitem

l’Ateneu de 9 Barris, l’Ateneu
Harmonia i l’Espai Calabria 66
i tenim l’experiència de l’Espai
210, el Casal al nostre propi
Barri del carrer Padilla.
Com a tercer apartat se centra
el debat en el model organitzatiu, amb una aposta clara per
un model i una estructura de
gestió comunitària, capaç d’integrar a col·lectius i persones
diferents, amb la finalitat de
treballar pel bé comú del Barri.
Els recursos necessaris i el
presupost configuren el quart
bloc del debat. Com aspectes
més importants, s’analitzen
el personal d’estructura que
seria necessari per al funcionament, i les aportacions del
Districte i de l’entitat gestora
per al funcionament regular.
A la tardor de 2017, amb el
projecte de gestió avançat
constituïm el grup promotor,
incorporant un assessor en la

gestió cívica, amb l’objectiu
d’adequar el llenguatge i les
propostes del grup, als estandars municipals, amb la finalitat d’anar configurant les bases del contracte de gestió del
futur Ateneu.

El Poblet, la Baula i el Teler.
Per àmplia majoria surt escollit el nom d’El Poblet, que fa
referència al nom que tenia el
barri quan encara pertanyia a
Sant Martí de Provençals, que
a finals del segle XIX va ser
annexionat a Barcelona.

El Grup Promotor
Després d’un període bàsicament deliberatiu, s’han d’anar
prenent decisions concretes,
en un marc de resolucions assembleari. El Grup promotor
entra en una dinàmica de treball més intensa, amb reunions setmanals.
Aquesta fase ve acompanyada
per decisions paral·leles del
Districte de l’Eixample, com
ara, la designació de dues
tècniques per fer la interlocució amb el Grup promotor
i la renúncia, en el Consell
de Barri, de la Coordinadora d’Entitats, la Xarxa 210 i
l’Associació de Veïns i Veïnes
Sagrada Familia a optar a la
Gestió de l’Ateneu i donar suport a la nova associació que
gestionarà l’Ateneu, i així fer
viable l’adjudicació directa
de la Gestió.
A la Festa Major de 2018, es
fa una consulta al veïnat per
escollir el nom de l’Ateneu. El
Grup promotor proposa tres
opcions.

Sobre la Governança, cal
crear la nova associació que
integri a les entitats, grups
i persones individuals. Amb
els estatuts prèviament aprovats, es nomena una Junta
instrumental per fer la inscripció al Registre d’Associacions, obtenir el NIF i obrir
el compte bancari per operar.
Això que es fa el desembre
de 2018, es ratifica en Assemblea general, l’abril del
2019, escollint la Junta de 9
membres, per un mandat de
3 anys. Tal com s’ha previst
en els debats, l’intrument de
gestió del día a día, La Comisió Gestora, s’acabarà de formar quan les Comissions de
treball de l’Ateneu es posin
en funcionament i designin
els seus portanveus, un cop
oberta la instal·lació.
Pel que fa a l’acord de Mecenatge se signa, entre els promotors del Niza i el Districte,
a finals de noviembre de 2018,
essent ratificat pel Plenari del
Districte del mes de desembre.
A partir de gener de 2019 es

destinaran 3500 euros mensuals a la gestió de l’Ateneu, fins
arribar al milió d’euros.
L’Associació Cultural Barri del
Poblet
La signatura del contracte de
gestió, entre l’Ajuntament i
l’Associació Cultural Barri
del Poblet, se signa el mes de
maig de 2019 i preveu l’inici
de l’activitat el setembre de
2019 i una dotació presupostària del Districte de 29.000 euros per l’any 2019 i de 99.000
euros per l’any 2020. A partir
d’aquesta data s’haurà de fer
un nou contracte.
Finalment el setembre de
2019, es contracta la Directora
i una primera dinamitzadora.
Es convoquen les Comissions
de Treball i es planifica la festa
d’obertura al públic per al día
19 d’octubre, dins de les Festes
de Tardor del Barri.
Relació de reunions i actes del
Procés participatiu
Com a conclusió d’aquesta cronologia ens ha semblat
oportú fer un recull resumit de
les reunions i actes que s’han
fet durant tot el procés i agrair
l’esforç de totes les persones
que, amb la seva dedicació,
han fet possible que l’Ateneu
finalmente sigui una realitat.
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RELACIÓ D’ENTITATS DE L’ASSOCIACIÓ
- JOVES DEL POBLET
- ASSOCIACIÓ FALERA GEGANTERA SAGRADA FAMÍLIA
- ASSOCIACIÓ VEÏNS I AMICS PASSEIG DE SANT JOAN
- ESCOLA MÚSICA ACCENT
- GENT GRAN SAGRADA FAMÍLIA
- EL GUARET COOPERATIVA ECOLÒGICA
- ASSOCIACIÓ HELIA
-FUNDACIÓ AROA
- AE ANTONI GAUDÍ
- ANC SAGRADA FAMÍLIA
- ATTAC-ACORDEM

- AAVV SAGRADA FAMÍLIA
- ESBART GAUDÍ
- ASSOCIACIÓ DINAMIS TEATRE
- LA TROUPE DEL TEATRE
- CLUB D’ESCACS TORRE NEGRA
- COR POLIFÒNIC SAGRADA FAMÍLIA
- RESONART
- DESCABELLADAS
- DONA CANÇÓ
- ESPAI FAMILIAR
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L’ASSOCIACIÓ ES
TRASLLADA A L’ATENEU
Al llarg de tot aquest any, ja hem anat informant de la proposta de la Junta de trasladar la seu de l’Associació al nou
local de l’Ateneu.
Al mes de març de 2019, l’Assemblea general Extraordinària va ratificar, per unanimitat, aquesta proposta.
El proper 19 d’octubre es celebrarà Festa D’apertura de
l’Ateneu, que marcarà l’inici del trasllat de l’Associació de
Veïns que volem fer de manera ordenada fins al 31 d’octubre, data en la que deixarem definitivamente l’actual seu
del carrer València 415.
L’opcio de l’Ateneu representa anar a un local nou i mes
adient, amb menys cost econòmic i també ser-hi a prop de
la majoria de les entitats socials i culturals del barri.

NOTA DE
JUNTA

LES NOVES
DADES:

ATENEU EL
POBLET
CARRER NÀPOLS, 268
08025 BARCELONA
Tel- 933958828

EL PASSAT 3 DE SETEMBRE ENS VA DEIXAR EN JOAN SARDA I DOMENECH,
QUE VA SER PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES SAGRADA FAMILIA
ENTRE ELS ANYS 1990-2004. SEMPRE ESTRÀ A LA NOSTRE MEMÒRIA!

16 Sagrada Família | Octubre 2019

L’ASSOCIACIÓ INFORMA

CAN MARINER: EN LA RECTA FINAL
A mitjans del mes d’octubre de 2019, finalitzaran les obres de l’equipament del Passatge Mariner núm. 7. Ara que
aquest nou equipament de Camp d’en Grassot és un realitat tangible, farem una breu crònica de cóm s’ha fet realitat.

ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

més de 200m2 per a equipament
comunitari.

Pacte amb la promotora

El juny de 2016 comencen les
obres i en el moment actual estan a punt de finalizar. D’acord
amb el pacte del mes de juny
de 2016 i el projecte presentat
al Districte de Gràcia, un cop
finalitzada l’obra es procedirà a
l’adequació del local, que s’entregarà acabat i equipat durant
el primer semestre de 2019.

la primavera de l’any
2015, els veïns i veïnes de
l’entorn de l’edifici industrial de la societat Henkel Ibérica, ubicat a la cruïlla dels carrers
Còrsega i Sicília de Barcelona, es
manifesten en contra de la construcció d’un hotel de 4 estrelles
que la societat Miref 1 vol constuir en aquest indret, un cop adquirida la seva propietat.

A

El veïnat considera que les necessitats socials més importants de l’entorn són l’habitatge
social i equipaments comunitaris. La coincidència en el temps
amb la voluntat de l’Ajuntament de regular els allotjaments turístics, fa pensar que la
nova normativa podria afectar
al projecte de Miref 1.
D’altra banda, el projecte presentat per la promotora presenta algunes irregularitats que els
veïns i les veïnes denuncien en
forma d’al·legacions al projecte
constructiu.
L’Ajuntament anuncia posteriorment l’abast de la regulació del
PEUAT, quedant fora la finca esmentada en existir un certificat
d’aprofitament ,urbanístic anterior a la suspensió de llicències.
En aquestes circumstàncies, veïnat i promotora acorden dialogar sobre el projecte de Miref 1
en el sentit de adequar-lo millor
a les repercusions everns l’entorn i a contemplar un espai per
a equipament comunitari. Per la
seva part, els veïns i veïnes estan
disposats, si el diàleg és fructífer,
a retirar el recurs contra l’aprovació de la llicència municipal i
solventar de manera dialogada
les diferències sobre el projecte.
És així com, al maig de 2016, es
signa un pacte entre promotora
i veïnat, essent una part important de l’acord el compromís de
la promotora a cedir gratuÍtament a l’Ajuntament un local de

Converses amb el Districte de
Gràcia
En el moment de l’inici de les
obres s’intensifiquen els contactes entre el grup motor del futur
equipament i el Districte, per
anar treballant els tres elements
fonamentals de l’equipament:.
- La segregació, per poder fer
el traspàs del local a l’Ajuntament.
- El programa d’usos, per definir els espais i la seva remodelació.
- El projecte de gestió de l’equipament.
Pel que fa a la segregació, es
defineix amb la promotora els
limits exactes resultant una superfície de 265 m2.
Respecte als usos, la proposta
d’ús d’un espai familiar i un espai de gent gran presentada a la
reunió que el Districte convoca
amb les entitats socials de l’entorn, té una bona acceptació. A
més, es contempla com a compatible l’ús per a joves com a local de reunions.
Respecte al projecte de gestió
de l’equipament, és el que porta més temps fins a consensuar
una fórmula de Gestió Cívica de
les entitats i veïnat de l’entorn.
El model de gestió cívica que planteja el grup motor es el següent:
Associació d’entitats, col·lectius i persones de l’entorn
sense ànim de lucre. Es proposa com a promotors de la futura
entitat gestora:

- AAVV de Camp d’en Grassot.
- AAVV i amics del Passeig de
Sant Joan.
- AAVV Sagrada Família.
- Col·lectiu de pensionistes i jubilats de Camp d’en Grassot,
Dreta de l’Eixample i Sagrada
Família
- Col·lectiu de famílies de
Camp d’en Grassot, Dreta de
l’Eixample i Sagrada Família.
- Persones de l’entorn que han
impulsat el projecte i que vulguin afegir-se en l’etapa actual.
Durant la vigència de l’acord es
crea una comissió paritària per
fer el seguiment de les qüestions
següents:
- Seguiment de les obres per
garantir l’acompliment de les
llicències i resoldre les incidències que es produeixen en
aquest tipus d’obres en especial amb els veïns/es més
propers de les comunitats de
Còrsega 480, Sicília 275 i el
Passatge Mariner.
En aquest apartat hem de
dir que la resposta a les queixes produïdes ha esta ràpida i
adequada.
- Delimitar les dimensions exactes del local d’equipamen,t ja
que l’acord reflectia una superfície mínima de 200 m2,
però s’havien de determinar
les dimensions exactes per a
la inscripció registral. La dimensió final acordada ha estat
de 265 m2. A partir d’aquesta

delimitació, la part veïnal defineix el programa funcional
de l’espai, que ha d’executar la
promotora a la finalització de
les obres de tot el complexe.
- Fer el seguiment de la segregació del local de la resta de
la l’edifici, que s’ha de cedir a
l’Ajuntament i que s’ha d’inscriure com a finca independent de titularitat municipal.
- L’espai a entregar estarà totalment equipat i amb un compromís de mecenatge per a
l’inici de la seva activitat, fins
que l’Ajuntament l’incorpori al
seu programa d’equipaments
al Districte de Gràcia.

- L’experiència de Can Mariner
podria servir com a exemple
en altres projectes de la ciutat.
L’Associació Socio-Cultural Can
Mariner
Per a la futura gestió de l’equipament, després d’un procès
participatiu amb un objectiu clar
de gestió cívica, a la primavera
de l’any 2019 es crea l’Associació Socio-Cultural Can Mariner,
una associació que agrupa a les
AAVV de l’entorn, a jubilats i
pensionistes del barri i a les famílies amb infants.
La junta de l’Associació és la següent:

Encara que les espectatives inicials sobre el projecte a l’antiga
Henkel eren neatives, pel que
fa a les aspiracions veïnals,
creiem que el resultat final ha
estat prou bo, ja que promotora i veïnat han estat capaços de
trobar un camí de col·laboració
que ha tingut presents les inquietuts veïnals:
- Contribuir a les necessitats
d’equipament al barri del
Camp d’en Grassot.
- Fer un projecte ecològicament
sostenible.
- Prohibir apartaments d’ús turístic als habitatges del carrer
Còrsega.
- Aplicar criteris de proximitat tant en la contractació de
personal com en l’elecció dels
proveïdors.

President: Francisco González
Secretària: Caterina Torres
Tressorer: Ferran Targa
Vocals: Lydia Escudero
Marta Abelló
Elisabet González
Joan Itxaso
La junta aborda la recta final del
procés amb tres reptes importants:
- Incorporar a més veïns i veïnes
a la gestió de l’equipament i a
les activitats de Can Mariner.
- Resoldre els problemes per la
segregació i l’apertura al públic al més aviat possible.
- Acordar amb el Districte de
Gràcia el conveni de gestió cívica que doni continuïtat a les
activitats d’aquest nou equipament per al gaudi de tot el barri.
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La llei aragonès i la privatització
sanitària a catalunya
ÀMBIT AMBIENT

’existència d’un “Projecte
de Llei de Contractes de
Serveis d’Atenció a les Persones” que es pot aplicar entre
altres, per contractar tots els serveis sanitaris públics a empreses
privades, aixeca immediatament
l’alarma per múltiples raons.

L

1 Perquè tracta de regular en el
cas sanitari, uns serveis dels que
l’Administració Pública n’és la
responsable i que està obligada a
subministrar amb garanties socials per llei.
2 La llei, ja de bon principi permetia que l’Administració Pública contractés serveis a empreses privades, com aplicació del
principi de subsidiarietat que
implica demostrar que el servei
objecte del contracte no es pot
donar amb recursos propis i la
seva contractació a una entitat
aliena reuneix les condicions de
compliment dels objectius sanitaris i econòmics dels Plans de
Salut i la priorització d’empreses
sense ànim lucratiu.
3. La Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya de 1990 i la
Llei 15/97 per tot l´Estat, han
promogut l’externalització dels
serveis en forma de contractes
que han gaudit de la indefinició
del principi de subsidiarietat i la
manca de transparència i control
aplicables a la seva gestió.
4. A Catalunya la falta d’equipaments públics al moment de les

transferències sanitàries, va obligar a “aprofitar” molt del que la
iniciativa privada com ordres religioses, entitats mutualistes tradicionals, i autoritats locals havien construït. Es van crear formes
d’integració d’aquestes entitats
en un sistema públic que no van
seguir-se de la creació d’estructura pública. Hem de pensar que
aquesta opció mai va ser una prioritat per part de l´Administració
Pública a Catalunya.

9. Son importants les externalitzacions a empreses com neteja,
cuina, informatització, transport
sanitari, rehabilitació domiciliaria .... i les denuncies a alguns
dels contractes.

5. El resultat és que el sector públic sanitari català està format per
múltiples entitats que presten serveis de diversos tipus en l’àmbit de
la salut i en les quals la Generalitat
de Catalunya hi participa de forma majoritària, directa o indirectament, a través del Departament
de Salut o del CatSalut.

Aquesta organització multiplica
despeses que no es tradueixen
directament en una millora en
l´atenció sanitària sinó en burocràcia. Cada entitat té estatuts
propis, té el seu gerent la seva
junta de govern i uns concerts
i/o contractes particulars amb
el CatSalut. No oblidem que periòdicament es denuncia el sou
mitjà dels alts càrrecs i especialment els de la sanitat concertada en els darrers anys (1). A
l´organigrama del CatSalut es
poden comptabilitzar 23 entitats
amb 12 Consorcis en 4 del quals
s’integra una Fundació.

6. Es tracta de empreses públiques (entitats de dret públic
sotmeses a ordenament jurídic
privat i societats mercantils),
consorcis i fundacions que no
són propietat o mitjà propi del
Departament de Salut.
7. Tot i que a Catalunya tenim
el major nombre de llits hospitalaris de l’estat, l’administració pública catalana, només és
propietària de 8 hospitals. Els
58 restants i la major part dels
sòcio-sanitaris no depenen directament de l’administració.
8. En Atenció Primària, el 20%
dels 439 equips o CAPS depèn
de 40 entitats diferents a la Administració.

10. Per aquest motiu Catalunya
és la comunitat amb el major volum de contractes sanitaris. Veieu el gràfic de la despesa comparativa en contractes, amb la
resta del país.

La burocràcia i l’externalització
no solament augmenten el nombre i la proporció de personal dedicat a activitat no directament
d’atenció sanitària sinó que alenteixen el control, comunicació
i col·laboració imprescindibles
en el camp sanitari. A l’administració sanitària catalana, oficialment segons la web del CatSalut,
les diverses formes de gestió
permeten avançar en la incorporació de mecanismes de gestió

empresarial adequats i les noves
estructures organitzatives són
destinades a garantir la qualitat
dels serveis. D’aquesta manera “diuen” introduir una major
eficàcia i eficiència en el sistema
sanitari que en la nostra opinió
no creiem demostrades des de
un punt de vista econòmic-social
i molt lluny de la realitat d’avui.
La fragmentació, diversitat d’objectius i multiplicitat de formes
de gestió converteix les entitats
que actualment presten atenció sanitària, en serveis de molt
difícil coordinació i control des
de l’administració. Un exemple
demostratiu d´aquest trencadís
d´entitats i la seva ineficiència la
tenim a l´estructura dels Serveis
de Salut Mental.
Per altra banda sembla important reconèixer que actualment
les empreses, sobre tot les més
petites o amb poc risc, són objectius interessants per inversions financeres que sota el mantra d’una gestió eficient i amb la
protecció front la crítica social
gràcies a una Llei de Contractes

a les Persones podrien legitimar
socialment la seva activitat. Al
no existir un blindatge legal exprés, el Govern podria passar
“segons necessitat” tots els serveis sanitaris a empreses privades. Es compren perquè ha saltat
l’alarma?
En quant a facilitadora de la legitimació de pràctiques que porten
anys d´evolució i que han creat
un entramat d´entitats privades que avui dia es troben ja,
totalment integrades a la xarxa
de serveis sanitaris i sociosanitaris, la Llei Aragonès es pot
considerar que consolida la situació i tendències actuals cap a
la mercantilització de la sanitat
pública. Per tant el repte que la
societat té al davant, si vol mantenir els seus drets, es la reversió
d´un sistema públic on ha arrelat la perversió del negoci privat,
molt allunyat dels interessos
d´igualtat social.
(1) https://www.eldiario.es/catalunya/directivos-hospitales_
concertados-sanidad-alba_verges_0_840616849.html
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L’era de l’antropocé i el dia a dia del barri
ÀMBIT SALUT

a degradació del medi
ambient ha augmentat a
un ritme mai vist degut
a l’acció humana sobre la Terra i sobre tot des de la segona
mitat del segle XX. Tan és així
que els geòlegs van dictaminar que hem entrat a una nova
era geològica. La determinant
acció de l’Home sobre els canvis que es donen a la Terra ha
fet que anomenessin a la nostra era com Antropocè

L

Entre els nombrosos reptes
que l’emergència climàtica
ens presenta tenim canvis a
fer en el nostre dia a dia a la
ciutat.
A la ciutat es genera el 50%
dels residus de Catalunya i es
denuncia que es crema matèria orgànica incomplint la
normativa europea (comunicació personal al Fòrum
veïnal sobre contaminacions
ocultades de la Favb).
El passat Novembre es va elaborar un Manifest al Fòrum
veïnal de la Fvab en el que
sobre el residus és proposa el
següent:
- Canviar el fracassat model
de recollida de residus per
permetre la recuperació
integral. Implantar la bossa compostable, realitzar
campanyes intensives de
conscienciació ambiental i
auditar el sistema de recollida pneumàtica, instal·lar
20 punts verds o deixalleries i establir algun sistema
d’incentius al veïnat perquè
n’augmentin la seva eficiència.
- Crear Comissions de Control
de les deixalleries i altres
instal·lacions amb impacte
ambiental
potencialment
negatiu, a fi i efecte de permetre un control col·lectiu
del seu funcionament.
- Que Eco Embes augmenti el
finançament del sistema de
recollida fins a la revisió de
la Llei d’Envasos i Residus
d’Envasos (LERE) (1)
- Canviar el model de tractament dels residus en l’Àrea
Metropolitana amb una

aplicació estricta de la Llei
de Residus. Penalitzar la
fracció orgànica que arribi
als Ecoparcs amb un 15%
d’excés d’impropis.
- Defensar la disminució de
residus (2) i el reciclatge integral. No acceptar la construcció de noves incineradores ni l’ús de la incineració
com a forma d’eliminació de
residus, ni la utilització de
residus com a combustible
a les cimenteres (Montcada,
Sant Feliu, etc.).
Al barri de Sagrada Família hi
ha un Aula Ambiental situada
al Punt Vert a la cantonada
dels carrers Lepant i Provença. L’Aula és un punt d’informació i assessorament sobre
residus i bones pràctiques
ambientals que cal difondre i
aprofitar
Molts es pregunten per el futur del planeta. S’investiga i
es reflexiona sobre la direcció
del camí i la petjada que deixa
la humanitat sobre la Terra.
Ja fa anys que moltes personalitats alcen la veu per senyalar que hem de tenir cura
de totes les tecnologies que en
un principi sembla que faciliten la vida però que a la llarga
la perjudiquen tan a les persones com al planeta.
Cada dia que passa ens és més
difícil prescindir d’elles i hem
de preguntar nos quins efectes no desitjats estem experimentant ja, per posar tot de la
nostra part per no destruir la
vida.
(1) l’actual llei sembla feta
per la mateixa Ecoembes. Es
calcula que contenidor groc
recull el 40% quedant la resta
d’envasos dins el rebuig general però l’empresa cobra
per la recollida selectiva del
100%. Actualment la recollida d’escombraries ve a sortir
per 224 € per ciutadà que es
recapta amb el rebut de l’aigua.
(2) Els residus creixen un 2%
anual, la reutilització d’envasos ha baixat un 30% des de
l’any 2000 i els ECO Parcs recuperen del 8 al 10%.
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