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editorial

sumari

NOVA ETAPA?
Sembla que podem viure una nova etapa, durant el mandat municipal de 2019 a 2023. Una
etapa que abordi amb empenta els grans reptes que te el barri i que, mandat rera mandat, s’han
anat aplaçant i no poden esperar més:
- Els entorns del Temple, demanen una solució justa pels veïns i pel barri i un canvi de model de
la gestió turística.
- Tampoc pot esperar el TRAM, que ha de connectar el Besòs i el Llobregat per la Diagonal. L’experiència de l’últim mandat ens ha de fer reflexionar a tots i, d’una vegada, unir les Glòries i
Verdaguer, com a primera fase.
- Al 2020, farà 20 anys que es va acordar fer la Residència-Centra de Dia a Can Roger. En aquest
mandat s’haurien de donar els passos per deixar enllestit aquest projecte al nou solar de la Illa
Damm.
- I finalment tenim el canvi climàtic, al que venim donant l’esquena durant moltes decades. Ara
ja no ens queda més temps, si volem salvar el Planeta i deixar a les generacions futures un mon
per poder viure-hi.
Si, a més de tot això, el Districte es posa les pil.les i aborda, amb la Generalitat, les vibracions de la
Linea 2 del Metro, troba un espai adient per a l’Escola Gaia, remodela el Mercat, guanyant espai
per a la gent gran, recupera i adequa la Sucrera de les Glòries i construex els habitatges socials als
Jardins de la Indústria. Si tot això forma part del Pla d’Actuació del Districte, haurem donat un
pas endavant important, d’aquesta nova etapa.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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TEMA DE PORTADA
Entrevista a Jordi Martí Grau

Entrevista entre l’AVV Sagrada Família i el
Regidor de Districte de Jordi Martí Grau
Nou curs polític municipal, nou equipament al barri, l’Ateneu “El Poblet” al carrer Nàpols, i nou regidor de districte. Per
aquest motiu, des de l’equip del butlletí de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrada Família vam creure convenient i
necessari fer aquesta entrevista amb el Regidor Jordi Martí per parlar-hi i conèixer-li.

Àmbit d’urbanisme, mobilitat
i medi ambient

n Jordi Martí Grau és
el nou regidor del Districte de l’Eixample de
Barcelona durant aquest nou
curs polític municipal 20192023 i on el passat 25 de juliol es
va constituir el nou Consell del
mateix districte.

E

A l’entrevista ens acompanya, a
més del regidor, en Jordi Matas
Vila, conseller tècnic del districte de l’Eixample i en Joan Itxaso
i en Sergi Gómez, membres de

l’àmbit d’Urbanisme, Mobilitat
i Medi Ambient de l’Associació
de Veïns i Veïnes de La Sagrada
Família.
[Sergi Gómez] Primer de tot, donar-te la benvinguda i agrair-te
l’acceptació de la invitació per
part de l’equip de l’Associació de
Veïns i Veïnes de La Sagrada Família i del butlletí.
[Jordi Martí] Gràcies a vosaltres.
És un plaer poder respondre...
Bé, és pràcticament un interrogatori el que ens heu preparat
però...endavant, endavant..

[Sergi Gómez] Venim d’on
venim...Com a nou regidor,
nou equipament, nou curs
polític...doncs estàvem amb
l’espera per poder i veure
com anirà que és el neguit
que tenim els veïns i veïnes. Només per situar-nos,
si ens podries descriure
una mica la teva trajectòria
professional i política. D’on
vens... perquè els veïns i veïnes sàpiguen quin regidor
tenim...

continua a la pàgina següent
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[Jordi Martí] Doncs, m’he dedicat bàsicament la meva trajectòria professional a tres coses: a
l’educació, a la cultura i a la ciutat. I probablement, la trajectòria més llarga que tinc és treballar a l’ajuntament de Barcelona
amb càrrecs molt diversos tant
des del punt de vista polític com
també des del punt de vista de la
gestió pública o gerencial. Provinc de les esquerres, i de dir de
les esquerres en plural, perquè
vaig estar molts anys militant en
el Partit dels Socialistes de Catalunya. Des del qual vaig treballar
en etapes diferents per l’ajuntament. I desprès, quan es va produir el trencament del PSC per la
qüestió nacional com també per
qüestions socials doncs em vaig
desencantar i em vaig apartar del
PSC. I al cap d’un temps, els “comuns” em van convidar a pujar
a bord d’aquest “barco”, que és
apassionant, i d’aquest nou projecte polític que va engegar amb
la victòria d’Ada Colau al 2015. I,
des d’aleshores, al primer mandat com a Gerent Municipal i ara
com a Regidor. Entusiasmat de
contribuir, de posar el meu granet de sorra, l’experiència que,
potser, tinc en la gestió pública,
en aquest projecte que té molts
reptes. Que és lògic que els veïns
n’esperin molt, fins i tot, més del
que s’esperaria d’uns altres tipus
de govern... perquè va generar
una enorme expectativa social,
política i urbana de transformació... I bé, farem tot allò que
podrem fer i amb la màxima dedicació per complir amb les demandes, els neguits i les expectatives de la ciutadania.
[Sergi Gómez] Doncs també per situar els veïns i veïnes, una vegada que s’havia aprovat el nou consell
de districte el passat juliol,
també volíem saber quines
estratègies n’hi haurien respecte al pla d’actuació 20192023.
[Jordi Martí] A veure, ho hem
dit i ho hem repetit moltes vegades, probablement, la victòria
d’Ada Colau al 2015 i l’element
central que va presidir tota l’actuació durant el mandat anterior
va ser la desigualtat: la preocupació per la desigualtat. La desigualtat social que creixia a la
ciutat, que creixia i que la crisi
va estripar del tot amb un problema molt específic que era una
de les causes principals també
d’aquest creixement de desigualtat i que generà una autèntica

emergència que era el tema habitacional: el tema de l’habitatge. Probablement, va ser el que
això va configurar l’objectiu central del primer mandat, i que, de
ben segur ha de ser, ha de continuar sent un dels dos elements,
l’espina dorsal, un dels pilars de
les actuacions d’aquest mandat
perquè ni de bon tros està resolt.
Tot i que, tenim algunes dades,
lleugerament, més positives hem
aconseguit aturar el creixement
de la desigualtat i, fins i tot, tendir a millorar-lo però que molta
feina per fer i queda molta feina
per fer en el terreny de l’habitatge. Per descomptat, com una de
les peces claus d’aquesta expulsió de veïns i, també, de comerciants dels barris més centrals de
la ciutat.
Ara, hi ha un segon objectiu
d’aquest mandat, que per mi no
sabria dir quin és més important que l’altre, que és l’emergència climàtica. L’emergència
climàtica té un nivell global, de
salvar el planeta perquè no quin
sentit té l’existència humana
però alhora té una concreció
domèstica, molt clara, que és la
qualitat de l’aire. La qualitat de
l’aire a la ciutat està empitjorant,
hi ha quasi 400 morts producte de la mala qualitat de l’aire,
de la contaminació...i aquest és
un objectiu per la millora de la
vida dels ciutadans i que afecta a qualsevol barri. Això, l’aire
no mira la butxaca, diguem-ne,
ens afecta a tots per igual. I això
vol dir treure cotxes; això vol
dir de treure emissions de gasos contaminants; això vol dir
“verdificar”, posar més verd a la
ciutat...I, tot això, si m´ho permets, el districte de l’Eixample
és on ha de caure d’una manera
més central perquè és el sistema
nerviós de la ciutat.
[Sergi Gómez] M’has respost a diverses preguntes
que tenia preparades sobre
contaminació i habitatge...
Podríem avançar en temes
més concrets. Mobilitat. El
tramvia. Hi ha un procés
d’una primera fase d’implantació, des de la plaça
de les Glòries fins a la plaça de Jacint Verdaguer per
l’Avinguda de la Diagonal.
Ens podries dir terminis,
objectius...
[Jordi Martí] Em fa difícil comprometre però la primera cosa
que vull dir el tramvia per la
Diagonal, la connexió dels dos
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“L’emergència climàtica
té un nivell global,
de salvar el planeta
perquè no quin sentit
té l’existència humana
però alhora té una
concreció domèstica,
molt clara, que és la
qualitat de l’aire.”
tramvies: el TramBaix i el TramBesòs, és una prioritat indiscutible, i és un element indiscutible, primer perquè millorarà la
mobilitat i, per tant, permetrà
forçar més l’abandó de l’automòbil privat en la mobilitat de
la ciutat perquè tindrem un nou
sistema, o, diguem-ne, la millora
d’un sistema de transport de la
ciutat que agafarà el salt d’escala en la quantitat d’usuaris que
poden agafar un cop estiguin
connectats els dos tramvies serà
espectacular. Però, a més a més,
tindrà un altre element fonamental que és la connexió metropolitana perquè el gran problema de mobilitat de Barcelona
del transport públic, no és tant
a dins del principi, que aquesta
està bastant resolta, sempre tot
és millorable, i encara ens queda
la línia 9 per acabar, etc... però
està més o menys resolta. Però
el que no està resolt és la mobilitat metropolitana i regional. El
tramvia permet obrir, imaginar
un sistema de transport que té
una connexió metropolitana i
que podràs anar, pràcticament,
des del Besós al Llobregat, no
pràcticament, hi podràs anar en
tramvia. Això és fonamental perquè capgira, per tant, la connexió que té moltes importàncies
com per treure cotxes i millorar

el transport públic, té importància també per demostrar això
que els europeus han fet per a totes les ciutats, i aquí sembla que
no es pugui fer. És que el tramvia
és un sistema tant contemporani, tant del segle XXI com podria
ser el metro com pugui ser altre
sistema del transport públic com
el ferrocarril; aquí sembla que
hem tingut unes manies per posar tramvies per la ciutat...com si
encara hi ha gent que en recorden quan existien, sembla que
tornem a la ciutat d’abans...I això
és fonamental per la dimensió
metropolitana que agafa la connexió dels dos trams de tramvia
i que ha de travessar el districte
de l’Eixample des de la plaça de
les Glòries fins a Francesc Macià. És veritat que hem dibuixat
un primer tram fins passat Verdaguer, això permetrà una cosa
molt important que és el Besós
la connexió ja hi serà fins al centre de la ciutat, no dic que Glòries no ho sigui, per Cerdà era el
centre neuràlgic de Barcelona,
ens acosta més el que seria el
centre neuràlgic de la ciutat i,
per tant, el salt d’escala d’usuaris serà molt important. Jo espero veure-ho en aquest mandat
però no em vull comprometre en
dates perquè això és una temptació de tots els polítics (..l’any
que bé ja el tindrem fet¡¡¡) hi ha
de posar d’acord amb tanta gent
que hi han operadors privats als
dos extrems, tenim l’ATM (Àrea
Metropolitana de Barcelona)
que és el consorci que aplega les
administracions, la Generalitat
qui té la responsabilitat en la
construcció de les infraestructures de transport públic...Bé,
hem d’anar a poc a poc però el
projecte està avalat per totes les
instàncies i, ara, ens hem de posar d’acord de com el financem,

quina part toca cadascú, quina
manera podem fer viable aquesta realitat durant aquest mandat
no hauria de passar que el tramvia arribés, com a mínim, fins a
Verdaguer.
[Joan Itxaso] Jordi, perdó, arran d’un tema que
penso que és rellevant que
és la qüestió de la força de
govern amb 18 regidors. I
bé, hi han reptes molt importants, que són de ciutat,
clarament, i que requeriran de l’acord d’altres forces. Aleshores, com contempleu aquest tema? I el
tramvia podria ser un d’ells
perquè en el mandat anterior va fracassar per la decisió final d’ERC...
[Jordi Martí] Ho he dit moltes vegades...si algú llegís, de la
manera que ho llegeixo, que em
sembla que és la correcta, els resultats electorals de les eleccions
municipals hi ha una amplíssima majoria d’esquerres. 28 regidors. Ens hauríem d’anar enrere
per en recordar una majoria de
plenari d’esquerres com aquesta. Espero, i estic convençut, de
que el mateix que vam veure
ahir a la tarda, que vam permetre aprovar el pressupost inicialment, encara no definitivament,
però inicialment el pressupost
del 2020 amb aquests 28 regidors...pels grans projectes de la
ciutat que, a més a més, a d’estar implicada la Generalitat i
que aquest partit, Esquerra Republicana de Catalunya, té un
paper rellevant en el govern de
la Generalitat, aparcarem altres
qüestions que ens separen, que
n´hi han i que no val enganyar-
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se però ens ho mirem el que és
un bé indiscutible i un interès
general dels barcelonins. No em
puc imaginar una altra cosa. Per
tant, estic convençut que amb
l’ERC liderada per Ernest Maragall a la ciutat de Barcelona hem
d’arribar tots aquests acords que
la ciutat necessita.
[Sergi Gómez] Ara, en passaria, un tema...un punt
negre...és un punt que encara no està resolt però
que veïns i veïnes estan
més implicats i més preocupats. És el tema del temple de La Sagrada Família.
Es va aprovar una primera
fase, es pot estar d’acord
o no, però es va regular la
regulació volumètrica del
temple. I, ara, entraríem
a la segona fase que seria
la taula entre els veïns i
veïnes afectat del temple,
l’Associació de Veïns i Veïnes de La Sagrada Família, l’Ajuntament i la Junta
Constructora del Temple.
És possible? Hi ha algun
termini dins d’aquest mandat tindre aquesta taula?
[Jordi Martí] La taula segur...Si
podem arribar a acords, això ja
serà en funció de la voluntat de
totes les parts, diguem-ne...no?
[Sergi Gómez] Home, no
he anat més enllà de les solucions però sí que en un
primer moment estaria bé
el més aviat possible tindre
una taula d’aquesta segona
fase.

[Jordi Martí] Deixa’m que faci...
perquè tots els problemes els
hem d’abordar veient una mica
que és la història de les situacions. El tema de La Sagrada Família ha sigut un tema molt polèmic
a la ciutat. Que, fins i tot, durant
molts anys, vaja... diria que dècades, la ciutat i el temple s’han
girat bastant l’esquena. El temple
ha sigut un dels símbols inequívocs, a nivell internacional, de
Barcelona però, en canvi, no ha
estat un símbol pels barcelonins.
Més aviat, els barcelonins se l’han
mirat amb una mica amb recel.
I la, no tant la part de Gaudí, la
que és directament atribuïble i
construïda en vida de l’arquitecte
sinó, sobretot, va haver-hi sobre
la polèmica de continuïtat del
temple sí o no. Avui la realitat és
una altra. I el que no podem és
tornar a analitzar la problemàtica de La Sagrada Família avui
com si no s’hagués fet durant
el que s’ha fet els últims trenta
anys. Quan era petit es deia que
no veureu La Sagrada Família
acabada. Ara sabem que La Sagrada Família li queden quatre
dies per estar acabat el temple.
Per tant analitzar el problema de
la Sagrada Família o la realitat de
La Sagrada Família com si encara estiguéssim amb el tros del
Gaudí tot just hagués començat la
construcció és equivocat perquè
s’ha fet. Sigui com sigui, s’ha fet.
Alguns estaran més d’acord, els
altres estaran més en contra. Hi
haurà polèmica que l’arressogarà
tota la seva vida aquest temple
perquè si el que s’ha fet corresponia o no amb exactitud el que
Gaudí havia dibuixat, etcètera...

TEMA DE PORTADA
Però ara tenim una altra realitat,
tenim un temple quasi acabat...li
queda acabar les torres i que s’ha
convertit en una icona internacional com no ens podíem imaginar fa vint-i-cinc o trenta anys
que acabaria sent. És l’element
més visitat de Barcelona. Si contem els que entren i els que no entren és el més visitat segur. I això
continuarà. No sembla que s’hagi d’aturar. I, per tant, tenint en
compte que la realitat a canviat
és com hem d’abordar les coses.
Hi ha un punt molt important
que es va fer durant el mandat
anterior, i que semblava que seria impossible que es pogués fer.
Que és un acord entre el temple
i la ciutat, l’ajuntament perquè
aquesta obra estigués regularitzada, tingués llicència, pagués el
que tenia que pagar... I, a més a
més, agafés un compromís per
part del temple a donar suport, a
finançar algun dels efectes d’allò
que es pogués fer per reparar dels
efectes que té la massificació turística a l’entorn. Bé, tenim una
història i polèmica sense dubte
i no l’hem d’amagar però que ha
acabat com ha acabat...encara recordo la batalla del túnel sí o tú-

“El tema de La Sagrada
Família ha sigut un tema
molt polèmic a la ciutat.
Que, fins i tot, durant
molts anys, vaja... diria
que dècades, la ciutat
i el temple s’han girat
bastant l’esquena.”

nel no de l’AVE. Aquesta vegada
va guanyar la ciutat, clarament,
contra l’opinió del temple. Però
el temple avui és una realitat.
Ara tenim una relació adreçada
entre el temple i l’ajuntament. I,
ara, el que hem de...amb els veïns i tots els actors asseguts en
una taula per pensar de quina
manera això resolt el conjunt de
l’entorn, de quin manera amb el
màxim acord possible això es pot
acabar. I aquí crec que hi ha una
exigència hem de fer en el temple i que jo la faré des del primer
dia que ens posem a parlar amb
ells...És que hem de ser conscients que independentment això
té uns efectes sobre el territori. I
el temple s’ha de fer responsable
també dels efectes que això té al
territori en temes comercials, de
massificació de l’espai públic, de
mobilitat, etc...En termes d’inversions necessàries en aquesta
infraestructura tan visitada massivament pugui funcionar, és a
dir, el temple no pot gestionar
la Sagrada Família de portes cap
endins. La de gestionar de portes
cap endins però també s’ha de fer
corresponsable. El mateix, per
posar una altre exemple, el mateix que l’ajuntament exigeix al
Barça. El Barça és un club, que
ens l’estimem molt, que dona alegries a la ciutat però que genera
uns elements, per tant, el Barça
amb tot l’acord que vam fer per
la transformació urbanística de
l’entorn el que els hi vam exigir es
que tinguessin en compte que ells
tenen un impacte sobre la ciutat.
Com si només es preocupessin
només dels partits de futbol i
l’ajuntament s’encarregués de la
resta i llavors les càrregues cauen només en una banda. I amb
totes dues coses vam assentar les
bases per poder fer aquesta reflexió i poder arribar a acords. I
crec que aquí, és molt important,
els veïns organitzats i l’associació
entenguin que aquesta nova realitat exigirà també aquest esforç
d’intentar posar en coordinació
els objectius de tothom perquè hi
podem guanyar tots.
[Joan Itxaso]...el que passa
és que en l’anterior mandat,
hem tingut algunes sensacions bastant negatives. Ara
no entro a valorar-ho però
la realitat és que s’ha augmentat la desconfiança dels
veïns cap a l’ajuntament.
En quin sentit, en el sentit
de que els veïns propiciaven el que es fes una taula
per discutir però que al final no es va fer. L’ajunta-

ment va tirar una mica pel
dret, les seves raons tindrà
o no tindrà, això la història
ja ho dirà... I això s’ha quedat aturat que ara semblava que s’obria... Clar, jo sóc
una de les persones escèptiques respecte aquesta segona fase... I el que us volia
transmetre des de l’assocació i des del butlletí és que
s’ha de fer un esforç de diàleg. I, a més a més, un esforç perquè s’abordi el conjunt del problema. És a dir,
no només el temple que vull
més...Nosaltres creiem, tot
i que, que és una realitat
que el temple és el que és,
que significa el que significa
per la ciutat que és un factor molt important segurament, fins i tot, per la seva
economia...nosaltres no en
tenim res en contra. Al contrari, ens sembla bé. La repercussió, a nivell de barri,
ja no és tan clara. Els punts
més forts són més els negatius que els positius però
el que sí volem és que això
s’ha d’entendre a un acord
de consens, que no serà fàcil, però s’ha d’arribar que
d’alguna manera reculli o
integri una mica els desitjos
de les diferents parts.
[Jordi Martí] Aquest és l’objectiu. Jo de totes maneres, no
per excusar, perquè segur que
vam fer coses mal fetes durant
el mandat anterior. Però en el
mandat anterior vam resoldre
una qüestió que era molt específicament administrativa. És a
dir, perquè poguéssim asseure
en una taula per discutir el temple amb veïns i tots els agents
implicats, havíem de resoldre
una cosa que no estava resolta.
És que una obra que feia cent
trenta anys que estava en funcionament a la ciutat no tenia cap
element de regulació i, per tant,
això era necessari. Si no ho haguéssim fet, els acords que vam
fer, no han proposat cap canvi
des del punt de vista de la configuració del temple ni cap canvi.
El que ha suposat és que hem
legalitzat una situació i, a més a
més, hem aconseguit que el temple, en una primera fase, es comprometi aportar una part dels
recursos per pal·liar els efectes
negatius. Per tant, tots els acords
es poden criticar. Es podria arribar més enllà però no ha anat
enrere. Ara sí, el debat que tenim
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al davant és un debat de que com
aquest projecte acaba d’encaixar
bé dins del seu territori. Per tant
en aquí el debat amb els veïns i
el debat amb els ciutadans és imprescindible. Dit d’una altra manera, aquest barri porta el nom
del temple. El que hem d’aconseguir en aquesta fase, serà molt
difícil, però jo em comprometo
i estic segur, que ens sortirem,
és que realment, aquesta relació no sigui una relació negativa. Sinó que aquesta aportació,
que tothom entengui, perquè
és una realitat i és un fet. I que
tothom trobi la manera de dir: sí
ens porta elements que són negatius perquè la massificació és
obvia que a ningú li agrada, però
en canvi hem aconseguit que el
temple es faci responsable, que
retorni alguns dels guanys que
genera en el propi territori, que
els veïns podem estar implicats,
fins i tot, en algun espai de seguiment de l’activitat del temple
i, que per tant, diguem-ne, no
diré que hi hagi una conciliació
però sí una certa trobada entre el
temple i la ciutat i, en particular,
entre la Sagrada Família i el seu
barri. Perquè és bastant absurd
que allò que dona nom giri l’esquena a les necessitats dels ciutadans que l’envolten. I aquest
seria l’objectiu d’aquesta etapa,
que insisteixo, potser que s’hagués pogut fer millor la primera
però sense haver fet la primera
no podíem abordar aquesta segona fase.
[Joan Itxaso] Dins el projecte de pressupost que heu
presentat de pert 2020, de
tres mil mil·lions d’euros,
sinó m’equivoco, i el pressupost d’inversions són de
l’ordre cinc-cents mil·lions?
[Jordi Martí] L’ajuntament, primer, des del punt de vista econòmic és la institució més sanejada
del país i de l’estat. Estalviem,
perquè la gent ens entengui,
entre un 15 i un 16 per cent dels
ingressos corrents de l’ajuntament. Vol dir que, el funcionament dels gorverns municipals
gasten un 85 per cent dels ingressos. I ens queden un 15 per
cent, ara l’hem pujat fins al 16,
per poder invertir, per poder fer
inversions. Les inversions són
bàsicament en equipaments,
en manteniment, perquè tenim
la ciutat molt transformada en
equipaments que necessiten que
cada vegada més inversió de reparacions, edificis com el que estem, que va ser una inversió del

mandat anterior, adquisició de
sól per fer habitatge, una de les
adquisicions d’habitatges, ara
tenim el tanteig i rectracte i ens
permet comprar finques que estan en compra venda a la ciutat.
Això és molt important. Això és
el que dóna solvència econòmica per això consideren totes les
agències que ens avaluen que
som l’administració més sanejada de l’estat. Perquè vol dir que
podríem reduir els ingressos i
nosaltres continuaríem seguint
funcionant igual faríem menys
inversió. Per tant, això és un nivell de sanejament però alhora
el que ens permet és continuar
transformant la ciutat. Sobre
l’any 2020, aquests cinc-cents
mil·lions que estan al pressupost
del 2020, bona part d’ells estan
ja compromesos en projectes
que venen del passat i que són
plurianuals. El més significatiu,
els túnels de Glòries i tota la reforma se’n va un 10 per cent del
pressupost. El que ens queda
són les inversions de l’any 2021,
2022 i 2023 que tornaran haverhi alhora de cinc-cents mil·lions.
Vol dir que, en global durant el
mandat hem calculat que la inversió serà d’uns dos mil vuitcents mil·lions d’euros. Segur
que va ser d’uns mil vuit-cents
durant el mandat anterior. És un
creixement, molt important. La
resta fins els dos mil tres-cents
seria la disposició econòmica
que tindríem per la construcció
d’equipaments, adquisició, manteniment, etc...durant aquest
mandat.
[Joan Itxaso] Per últim, us
hem sentit parlar d’un tema
que compartim que és la
reforma del mercat de la
Sagrada Família, gent gran,
biblioteca...Nosaltres creiem que del que n’hi ha tenim dos temes molt importants. La residència de Gent
Gran i l’habitatge dotacional dels jardins de la Indústria. I dintre del procés del
PAD, tindrem suposo oportunitat de plantejar aquest
tema i veure quin és l’esforç
que es pot fer.
[Jordi Martí] Sense dubte. Nosaltres, ara, volíem respondre
això. Comencem el mes de gener
el procés de participació del PAD
a partir d’una primera proposta
de document que serà des del
districte que en una mesura recollirà el que ja coneixem les que
són les principals demandes veïnals, després de quatre anys de

TEMA DE PORTADA

“Quan fas el PAD i quan
fas el Pla d’Inversions
que les demandes i les
necessitats són sempre
superiors als recursos
disponibles.”

“toma i daca”, diguem-ne, hauríem de ser una mica obtusos sinó
certíssim allò on estan les prioritats. Quin és el problema de
sempre? Quan fas el PAD i quan
fas el Pla d’Inversions que les
demandes i les necessitats són
sempre superiors als recursos
disponibles. I, per tant, el que
demanem a tothom i també al
districte i a les àrees és prioritat.
Si en el mandat anterior teníem
mil vuit-cents i ens va aparèixer
projectes per quasi tres mil millions d’euros. Doncs, en aquest
mandat, que ja tenim quatre
anys d’experiència que tothom
ja ens coneixem i que la màquina està molt engreixada doncs
és probable que si tenim dos mil
tres-cents mil·lions d’euros ens
trobem projectes per, no sé, tres
mil cinc-cents.
[Joan Itxaso] Un apunt. En
el cas de la residència de
gent gran, la inversió no
aniria tant així sinó d’apretar a la Generalitat, que
sempre hem estat i mai ha
fet cas, per fer la residència.
Nosaltres, els hem d’aportar el sól. I nosaltres, aviat
presentarem una proposta amb el tema del temple i
de les necessitats d’equipa-

ment de la ciutat que contempla obtenint sól, una
altre cosa és que ho aconseguim o no gratis, per la residència.
[Jordi Martí] Nosaltres hi ha un
pla de residències amb la Generalitat que se li van cedir una pila
de sóls. I no n’ha fet ni una...
[Joan Itxaso] Nosaltres teníem on està ara l’escola “9
Graons” i no va voler acceptar-lo el solar...
[Jordi Martí] I tenim el de Paula
Montalt que era per residència i
tampoc l’ha fet...És a dir, el problema és que la Generalitat els
darrers anys... Per això, nosaltres
també aquesta vegada, potser
amb un excés de responsabilitat, alguns ha criticat per això,
l’alcaldessa va sortir molt clarament dient jo vull pressupostos
a l’ajuntament i pressupostos a la
Generalitat, per tant, estic disposada a seure’m i acordar els pressupostos de la Generalitat. I, segur, que ara ha afegiria a l’estat,
ara vindran els següents. Perquè
el problema és que de vegades
per fent-se la guitza als polítics
deixem d’aprovar pressupostos. I
el que la ciutadania, vol saber, és
que cada vegada que un pressupost no s’aprova perdem diners.
Que el pressupost de l’estat i el de
la Generalitat no s’hagin aprovat,
a l’ajuntament de Barcelona li
ha significat entre l’ordre de seixanta i setanta mil·lions menys
per poder gastar durant l’any
2019, només en un any, és a dir,
es perden (i això, només, la part
de l’ajuntament) però si contem

la part de la Generalitat amb residències de la tercera edat, amb
escoles bressol que ens haurien
de finançar un terç del seu funcionament, etc... Per tant, dic
als polítics de tots colors, potser
aquests no són els pressupostos
que no us agradi però sempre
serà millor que no tenir-ne perquè alguna cosa més es farà i més
davant d’un horitzó de recessió
econòmica que des de l’esquerra
el que hem de dir que l’estat ha
de fer és un donar pit i posar la
carn a la graella. Per tant, això
és fonamental, i ens discutirem
amb qui calgui perquè com sabeu porto el doble barret de regidor de districte i de pressupostos i vam aconseguir l’aprovació
inicial. Espero i desitjo tenir el
pressupost aprovat a Barcelona,
també a Catalunya i també a l’Estat perquè si no hi ha a l’Estat i
a Catalunya a Barcelona tampoc
serà de veritat perquè ens arribarà menys recursos de la resta
d’administracions.
[Jordi Matas] En aquest sentit,
en el barri les prioritats la ubicació definitiva de l’escola Gaia,
la promoció d’habitatges dels
jardins de la Indústria i aquí en
tot el tema que s’ha avançat en
construccions modulars s’està
estudiant amb drets socials si
es pot implantar sense traslladar l’escola bressol, i la inversió
d’illa d’equipaments biblioteca,
mercat, centre cívic i la principal
aportació és traslladar la gent
gran a la planta baixa i tenir l’espai de gent gran més accessible,
i una vegada aprovat els pressupostos, com intervindré a “La
Sucrera” com espai jove.
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UNA PROPOSTA VEÏNAL PER ALS
ENTORNS DEL TEMPLE
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

n el mes de març de
2014, durant el mandat
municipal de Xavier Trias, es van producir 2 fets importants relacionats amb el Temple
Sagrada Família:

E

- El Plenari de l’Ajuntament
de Barcelona, a proposta del
Grup Municipal del PSC, va
decidir per unanimitat, la creació d’una Comissió de Seguiment per abordar el tram final
de la construcció del Temple
i més concretament, la finalització dels entorns, afectats
pel PGM de 1976.
- Pocs dies després, l’Àrea
d’Habitat Urbà de l’Antoni
Vives, atenia la petició de la

Comissió de Veïns Afectats,
que demanaven ser-hi presents amb les converses que
l’alcaldeTrias havia anunciat
públicament.
De les converses que llavors van
tenir lloc, no s’ha parlat gaire, més aviat ni s’ha parlat. Ni
al document justificatiu de la
modificació del PGM del carrer
Provença, ni al PEUI de la Illa
del Temple, s’esmenten i, curiosament, en aquelles converses
va ser-hi la clau d’una possible
solució.
Ens explicarem: Durant els tres
primers mesos de treballs intensos de la Comissió, es van
establir un seguit de criteris que
haurien d´emmarcar les solucions a la modificació del PGM

de 1976, establint unes bases
consensuades. Aqueste bases
parlen de:
- Afectar el mínim d’habitatges
possibles. Afectacions mínimes.
- Reubicar als afectats en l’entorn més proper, incloent la
Illa de les Aigües si fos necessari.
- Reubicació,sense cap cost per
als veïns.
- Eliminar les afectacions del
PGM de 1976.
- No perdre cap espai de sòl, ni
de verd ni d’equipaments.
Aquests criteris semblen tan
raonables que la Comissió de
Seguiment, reunida a principis
de juliol de 2014, els va aprovar per unanimitat. Un altre

punt important, recolçat majoritariament, va ser que les
despeses originades las pagués
el Temple.
Un cop establerts aquests criteris, les converses es van orientar
cap a la solució de les dificultats
més importants.
Es van identificar 2:
La necessitat de modificar la
qualificació d’equipament de la

Illa de les Aigües, per poder reubicar a veïns i la necessitat de
trobar una ubicació adient on
traslladar el sòl d’equipament
per tal de no perdre’l.
En la proposta que presentem a
l’any 2019, hem trobat la solució a la Illa Damm, segons s’explica en el treball fet per l’arquitecte Salvador Matas i que, per
la seva importància, hem decidit publicar-la integrament en
aquest butlletí.
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Propostes de Modificació de PGM en
l’entorn de la Sagrada Família
1. Objecte
A petició de la FAVB i concretament de l’AVV Sagrada Família,
s’elabora el present document
que te per objecte proposar alternatives d’ordenació al PGM
en l’entorn del temple de la Sagrada Família. Es tracta de trobar un millor encaix urbanístic
a les afectacions per sistema
d’Espais lliures i Zona de de remodelació de les dues illes situades entre els carrers Mallorca i
Aragó, i Marina i Sardenya que
actualment preveu el PGM.
2. Àmbit.
Per tal de compensar les superfícies d’espais lliures que el
PGM preveu en les dues illes esmentades, es proposa delimitar
un àmbit discontinu format per
els següents sub-àmbits:
1. Illa “Afectats S.F.”, costat
N-O, delimitada pels carrers
Mallorca, Marina, València i
Sardenya. Té una superfície
de 14.477 m2.
2. Illa “Afectats S.F.”, costat S-E,
delimitada pels carrers València, Marina, Aragó i Sardenya.
Té una superfície de 13.127 m2.
3. Solar “Aigües”, ocupats pels
antics magatzems de la companyia d’aigües i que, recentment, ha adquirit la Diòcesi
de Barcelona, situada dins la
illa delimitada pels carrers
Mallorca, Lepant, València i
Marina. Té una superfície de
5.854 m2.
4. Illa “Damm”, situada entre
els carrers Còrsega, Dos de
Maig, Rosselló i Cartagena.
Segons el PEM està afectada de sistema d’espais lliures
(clau 17/6). Té una superfície
de 12.801 m2.
5. Illetes centrals de la Diagonal, entre els carrers Marina i
Castillejos.
Els sub-àmbits descrits, busquen resoldre altres problemàtiques i necessitats del barri, com el desbloqueig de sòl

d’equipaments públics i de zones verdes.
3. Criteris.
El present document elabora
dues propostes que segueixen
els següents criteris:
- Proposar noves ordenacions
urbanístiques que millorin les
necessitats del barri respecte
el seu espai públic i el dèficit
d’equipaments de proximitat.
Un espai públic, basat en la
millora de recorreguts a escala
del barri, alliberant espais interiors d’illa amb punts d’estada
pels veïns. Facilitar la gestió i
desenvolupament de les poques reserves d’equipaments
que queden dins del barri, com
la necessitat d’una residència
de gent gran i una escola.
- Afectació del mínim nombre d’habitatges existents,
atesa la seva problemàtica i
el gran dèficit d’habitatge a
Barcelona, i reubicar els que
s’hagin d’afectar en un nou
edifici situat el més a prop
possible, sense cap cost i amb
iguals condicions als que tenen ara.

- Reservar una part de la superfície del sòl d’equipaments
per a ús privat de l’empresa
Damm, com a museu, oficines, espais culturals i d’oci,
dins dels edificis amb més
valor patrimonial de l’antiga
indústria cervesera.

En la Illa “Afectats S.F.”, costat
S-E, el PGM preveu la mateixa afectació a l’espai central i
la Zona de remodelació en les
laterals. S’hi afegeix l’afectació
per eixamplament del carrer
Aragó, que preveu recular les
edificacions en aquest front
uns 9 m.
En el solar “Aigües”, el PGM
qualifica d’equipaments (clau
17/7) l’antiga propietat d’Aigües
de Barcelona i l’edifici situat al
xamfrà entre Mallorca i Marina.
Aquest edifici, de PB+3, té 9 habitatges i 3 locals comercials.

Les illetes centrals de l’avinguda
Diagonal, abasten un recorregut d’uns 420 m de llarg per una
amplada de 17m i formarien
part de l’itinerari de connexió
entre la sagrada Família i el parc
de les Glòries. El PGM les qualifica de sistema viari (clau5).

En la Illa “Damm”, el PGM afecta de sistema d’espais lliures
(clau 17/6) tota la illa. Dins de

El següent quadre sintetitza les
superfícies de les diferents qualificacions del PGM. (Figura 1)

4. PGM.
- Desafectar la resta dels habitatges que es proposi mantenir dins dels sub-àmbits
proposats, qualificant-los de
zona de densificació urbana
Eixample (clau 13E). Inclou
l’edifici situat en el xamfrà
Mallorca amb Marina dins la
illa del solar “Aigües”, actualment qualificat per equipaments, clau 17/7.

En la Illa “Afectats S.F.”, costat
N-O, preveu una afectació per
espais lliures en una franja de 60
m d’amplada, centrats en la façana de sud-est del temple, deixant
dues bandes a cada costat, d’uns
35 m d’amplada, com a Zona de
remodelació (clau 14a), que queda subjecta a un futur PMU que
definirà la seva ordenació i usos.

- Compensar amb indemnització econòmica les superfícies
dels locals comercials i d’oficines que no puguin ser ressituades en la nova ordenació,
als preus reals del mercat immobiliari actual, així com la
indemnització per cessar les
activitats.
- Compensar les superfícies de sòl
d’espais lliures i d’equipaments
que afecta el PGM vigent.

(Figura 1)

la illa hi havia hagut l’antiga indústria Damm i es mantenen algunes edificacions en molt bon
estat i amb interès arquitectònic, que actualment s’ha reconvertit en centre cultural on hi ha
una exposició permanent que
explica la seva història.
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5. Propostes.
Les denominades Proposta 1
i Proposta 2, es localitzen en
el mateix àmbit d’actuació i
mantenen els mateixos criteris
d’ordenació. La principal diferència està en l’afectació, o no,
dels edificis situats davant de la
façana sud-est del temple, promoguts majoritàriament per
Núñez i Navarro.
La superfície total de l’àmbit és
de 52.199 m2.
Proposta 1:
No afecta els edificis situats
davant de la façana sud-est del
temple (edificis NN). Afecta 41
habitatges en total.
Es disminueix l’afectació per
espais lliures en les dues illes
“Afectats S.F.”, obrint un recorregut per els interiors d’illa que
connecti el carrer Mallorca amb
Aragó. El seu traçat busca afectar les edificacions amb menys
habitatges i els locals en planta
baixa que permetin donar continuïtat a un recorregut pels interiors de les dues illes. El passatge Font no es modifica.
En la illa de sota es proposa
afectar l’edifici del carrer Aragó 423, amb 21 habitatges per
augmentar l’amplada de pas en
la connexió amb Aragó. Aquests
habitatges es reubicarien just a
la parcel·la del costat, en l’actual número 421, construint
un edifici reculat en la nova alineació d’Aragó i en una alçada
de PB+7 (tenim en compte que
l’edifici del costat situat al xamfrà Sardenya amb Aragó és de
PB+7+At+SAt). La present proposta exclou la part dels edificis afectats per l’eixamplament

del carrer Aragó ( núms. 427,
229,431, 433 i 435) que mantindrien l’afectació del PGM.
Els 20 habitatges restants afectats en els edificis situats al carrer València, es reubicarien en
un nou edifici dins del solar del
carrer Mallorca 406 (actual botiga del Barça), que amb PB+5 i
22 m de fons permetrien reubicar el sostre necessari.
A la illa de “les Aigües”, es proposa desafectar el bloc d’habitatges del xamfrà Mallorca amb
Marina per qualificar-lo de 13E i
modificar la qualificació d’equipaments del PGM per espais
lliures en el solar de l’antiga propietat de la companyia. Aquest
sòl d’equipaments es desplaçaria cap a la “Illa Damm”.
A la “Illa Damm” es trasllada el
sòl d’equipaments i es manté la
resta com a espais lliures. L’espai
lliure tindria continuïtat pel pas
existent que hi ha per sota l’edificació central. Part de la qualificació d’equipaments coincideix
amb les edificacions de l’antiga
fàbrica Damm i que es consideren més representatives i de més
interès patrimonial. En front al
carrer Cartagena es proposa una
reserva de sòl per equipaments
de nova construcció, com podria
ser per la llargament reivindicada
residència de gent gran del barri.

Proposta 2:
Afecta els edificis situats davant
de la façana sud-est del temple
(edificis NN). Afecta 122 habitatges en total.
A la illa “Afectats S.F.” costat
N-O, és on hi ha la principal diferència amb la proposta 1. S’incrementa la superfície d’espais
lliures davant la façana sud-est
del temple, amb l’afectació de
3 edificis més, que són el de
Mallorca 410-414, Pge. Font
14-20 i Pge. Font 12. Els dos
primers corresponen a l’antiga
promoció de Núñez i Navarro,
amb un total de 79 habitatges,
més oficines i locals comercials

(Figura 3)

Finalment, es proposa qualificar d’espais lliures la illetes
centrals de la Diagonal, entre
Marina i Castillejos, actualment
qualificats de sistema viari.
Amb aquestes modificacions,
s’equilibren les superfícies d’espais
lliures i d’equipaments que preveu
el planejament vigent, d’acord al
següent quadre: (Figura 2)

(Figura 2)

i un pàrquing soterrani de tres
plantes; i el tercer es tracta d’un
edifici amb 2 habitatges i 1 local
comercial.
Aquesta proposta manté la mateixa ordenació que l’anterior
en la resta d’aspectes de les dues
illes d’ ”Afectats S.F.”.
El re-allotjament dels nous 81
habitatges afectats es proposa
reubicar-los en un nou edifici
que es situaria en la illa del “solar de les Aigües”, alineat amb
al carrer Mallorca, de PB+6 i
22 m de fondària edificable.
Aquest edifici alliberaria bona
part de la planta baixa i entresol, en una amplada de 24

m, per poder tenir una amplia
connexió de l’interior d’illa,
qualificada d’espais lliures,
amb la plaça Gaudí situada al
davant. L’edifici situat en el
xamfrà Mallorca amb Marina
d’aquesta illa, es desafectaria,
igual que la proposta anterior.
A la Illa “Damm” es manté la
mateixa proposta, ampliant
lleugerament la superfície de la
reserva de sòl per equipaments
de nova construcció.
També es manté igual la modificació de les illetes centrals de la
Diagonal. Les superfícies de les
qualificacions en la proposta 2,
és la següent: (Figura 3)
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6. Equipaments.
A la Illa “Damm” es proposa
deixar 3.640 m2 de sòl qualificats d’equipament -privat- amb
les principals edificacions de
l’antiga indústria Damm, per a
que l’empresa mantingui i consolidi les activitats culturals i
d’exposició.
Per altra part, es destinen 2.190
m2 de sòl (s/ Proposta 1) o
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2.530 m2 (s/ Proposta 2), per a
equipament públic.

(3.700 m2 st. actuals, més una
ampliació de 1.100 m2).

D’aquesta darrera part, pública, 1.265 m2 de sòl, es situen
on hi ha l’edificació existent en
el xamfrà dels carrers Rosselló i
Cartagena, amb un cos de PB+1
i un altra de PB+3, i que es podrien reconvertir en un equipament escolar (possible ubicació
de l’escola Gaia), amb una superfície de sostre de 4.800 m2

La resta, de 925 m2 (s/ Proposta 1) o 1.265 m2 (s/ Proposta
2), situats en el front del carrer
Cartagena, es reservarien per la
construcció d’una Residència de
gent gran, que podria tenir una
alçada de fins a PB+5 i que correspondrien a una superfície de
sostre entre 6.475 m2 i 8.855 m2,
segons sigui la Proposta 1 o 2.

Quadre resum de la distribució
de l’equipament a la Illa Damm:

El detall es pot veure en els
quadres següents: (Figura 5)

(Figura 4)

(Figura 4)

7. Afectacions.
A partir de les dades de Cadastre de les dues illes “Afectats
S.F.” N-O i S-E, es quantifiquen les superfícies i número
d’entitats (habitatges, locals,
despatxos, places de pàrquing,...) que s’afecten en les
Propostes 1 i 2.

A la Proposta 1, s’afecten un
total de 41 habitatges, amb
una superfície de sostre de
3.194 m2, el que representa
una mitja de 79 m2 de sostre
per habitatge. També s’afecten
16 locals i una part de 6 més,
amb una superfície total de
sostre de 4.525 m2. Finalment,
s’afecta un garatge de 2.646
m2 de sostre en planta baixa.
A la Proposta 2, a més de les
afectacions esmentades en la
Proposta 1, s’afecten un total
de 81 habitatges més, amb una
superfície de sostre de 8.251
m2 de més, el que representa
una mitja de 102 m2 de sostre
per habitatge. També s’afecten
41 locals i/o despatxos de més,
amb una superfície de sostre
de 3.592 m2 de més. I final-

SOLAR “DAMM”

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.

•

L’ASSOCIACIÓ INFORMA
ment un pàrquing soterrat de
3 plantes amb 309 places i una
superfície de 6.079 m2, la major par sota rasant.

(Figura 5)

8. Reallotjaments.
Es compleix el criteri que totes
les afectacions en habitatge,
tant en número com en superfície, son compensades dins
dels àmbits de les propostes.
El quadre següent resumeix
les propostes de nous edificis
per a la reubicació dels habitatges afectats. (Figura 6)
Es proposen 3 solars (Proposta
2) per la construcció dels nous
edificis d’habitatges. Són:
- Edifici solar “Barça”, situat
al c/ Mallorca 406, actualment hi ha la botiga-museu
del Barça. Té la qualificació
de 14a. Es proposa una nova
edificació de PB+5, amb 22
habitatges de 79 m2 de superfície mitja.
- Edifici solar “Aragó 421”,
actualment és una nau en
planta baixa, amb un comerç
del concessionari de vehicles
KIA. Està afectada per l’eixamplament del carrer Aragó i qualificada de clau 17/6.
Es proposa una nova edificació de PB+7, igual que la veïna que fa xamfrà amb Sardenya, i que podria allotjar fins
a 28 habitatges, de 77 m2 de
superfície mitja.
- Edifici solar “Aigües”, situat
al carrer Mallorca 424-432,
a la illa entre els carrers
Mallorca, Padilla, València i
Marina, fins fa poc propietat
d’Aigües de Barcelona. Ara
hi ha magatzems en planta
baixa i patis sense edificar.
Està qualificat de 17/7, Equipaments. A la Proposta 2 es
planteja ubicar un nou edifici, de PB+6 i 22 m de fondària, que tindria un pas en PB
i entresol, de 25 m d’amplada que connectaria amb la
zona d’Espais lliures de l’interior d’illa. Permet allotjar
79 habitatges, de 102 m2 de
superfície mitja (equivalent
als dels blocs de la promoció
Núñez i Navarro.
Barcelona, novembre de 2019
Salvador Matas i Dalmases,
arquitecte

(Figura 6)
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VIURE L’ENTORN

IN –MEMORIAM

BREUS

Carta a l’infinit

Sense comentaris
M. LL. L.

Mª Lluïsa Longan

ola Joan, t’has endut
el barret que portaves quan feia fred?
Has entrat al recinte de l’espai de l’Eternitat dient com
deies -Hola, com anem? –
li has fet una abraçada a la
Montse com feies mentre
al passar el llindar del teu
domicili buscaves les sabatilles i ella preparava el sopar?
Segur que si, La quotidianitat de tothom no es perd al
canviar de residència d’ahir
a avui, i menys quan aquest
avui es ja infinit. Et recordo, et recordarem, com un
esser a imitar, però inimitable, com un gran lluitador
amb criteri ferm i fidel. Respectuós amb tots aquells
que opinaven diferent. Et
recordarem pels teus assenyats arguments en temes
que duien a la discrepància
i el debat. Per tu ningú era
el mes bo ni el mes dolent,
senzillament, deies, -es diferent- i a vegades afegies
-Deu l’ha fet així-

H

Trobaré a faltar els teus assenyats arguments al judicar algun escrit, quan encara podies parlar sense l’ofec
de la vellesa, trobaré a faltar
aquella trucada telefònica
que començava dient - Sóc
en Sardà, com estàs? Joan, He sigut jo la que he
merescut el privilegi de dir

7 de setembre divendres 19h. Dues
amigues i jo mateixa
anem a visitar a les germanes C..... N.. i P... a, veïnes
del barri 87 i 90 anys respectivament, pugem tres
pisos, bufant una mica
donat que a la vivenda no
hi ha ascensor ni espai
per instal·lar-lo. Tema de
conversa la vida del barri,
i les passades festes de la
Mercè, recordem que les
bones dones nomes baixen
al carrer quan han d’anar
el metge i amb l’ajuda d’un
voluntari sanitari. Un veí
els porta el diari, i una altra bona veïna fa ganxet al
seu costat cada tarda.

2

tot això en nom de tothom
que et va conèixer i tractar i
tot i que quan algú ens deixa
es tendeix a dir que era molt
bo en aquest cas, es cert, be,
buscarem algun defecte, perquè el defecte ens fa mortals:
i que no va ser un altre que
el d’oblidar-te de tu mateix
per pensar amb els demes,
encapçalant
manifestacions veïnals per evitar centres d’esbarjo descontrolats
(discoteques) adquirint així
una malaltia que et va dur a
haver de renunciar a moltes
coses.... fins i tot a l’Associació i així doncs del Passatge
Gaiola a Rubi vas iniciar un
camí que ara a finat... O no?
Espera’ns tots hi arribarem,
i donat que de ben segur el
lloc que okupes es reservat
pels homes i dones de be,
amb virtuts i defectes, com
tots els mortals, confiem merèixer de nou poder gaudir
de la teva companyia per
sempre mes
En nom de la Junta de l’Associació, amics i antics companys - a reveure, -com tu
deies.
Gracies Joan per haver existit

Es el que hi ha, que diria
aquell, ara be, que les iaies

ens miren a la cara i pensant
que tot es possible, diguin:vostès podrien aconseguir
que es dones per la tele, la
Missa de la Mercè?-. Òbviament que vàrem aclarir que
nosaltres no podíem canviar el
full de ruta marcat en unes Festes Patronals:- Pensin, vam
afegir, que la Ciutat es plural
en cultura... -no ens van deixar
acabar –. Ni TV3 ni el 3/24
ni la pròpia BTV no podrien haver fet una transmissió
de l’acte de la Basílica? que

pensin en tots aquells
que no poden assistir personalment I va
continuar la P.... a, doncs
que ho incloguin com si
fos un documental valent-se de l’historia, i va
continuar una de les iaies:
paradoxalment es Princesa de Barcelona i redemptora dels captius,
o no?
Ens van superar amb els
seus arguments. Tenien raó?
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Mes enllà del barri: la Ciutat
Mª Lluïsa Longan

’estiu està en plena canícula, juliol, es el mes millor
per mi, malgrat la calor.
Puc ordenar i eliminar paperassa, puc posar en els àlbums corresponents fotografies de l’any,
i em puc dedicar també a fer
alguna visita a amics coneguts i
saludats con deia aquell, i donat
que en tinc repartits per tota la
ciutat, per que temps era temps i
la feina m’ho propiciava, per sort
meva, ara tindré ocasió de fer un
passeig social que donarà per reflexionar

L

“Metro línia 1” vaig a Hospitalet a visitar una amiga que per
la pujada de lloguer en renovar
contracte, ha anat a viure amb
un altra també amiga seva al
Barri de Santa Eulalia. Em comenta que ja no vindrà gaire, pel
barri que la va veure néixer. Donat que està molt delicada, em
diu també que el seu historial sanitari, ja s’ha traslladat al C.A.P.
corresponent d’Hospitalet, on
ella ja esta empadronada
El trajecte amb Metro es llarg
des de la Sagrada Família, penso, mentre faig el viatge, en tot
allò que vull fer. La musica d’un
acordió em fa girar la vista: una
parella jove, que du penjant un
petit cartell en el qual es pot llegir SOM EQUATORIANS I NO
TENIM PER MENJAR. Ell toca
l’acordió, ella esta embarassada,
a punt de parir, demanen una
almoina. La miro, la seva panxa
no es pas d’atrezzo, la samarreta
blanca? que la constreny dibuixa
la silueta del melic que lluita per
deslliurar-se de l’opressió de la

pell turgent. Fico ma a la meva
butxaca i trec 1 € que diposito a la llauna buida i rovellada
que ella em presenta. Després
de fer-ho no em sento del tot be
l’€ que dormia a la meva butxaca era rescatat d’un carro de
supermercat ple de queviures
( no tots de primera necessitat)
i que havia costat d’omplir mes
de 40€.En arribar al Pont de la
Torrasa, veig al costat de l’Església una filera de gent que espera
la recollida mensual d’aliments
solidaris. Uns joves manters venen CDs; apareixen els Mossos i
els decomissen la mercaderia, el
joves no protesten, interiorment
em pregunto: tal vegada son ells
els empresaris del seu negoci?.
Algú en realitat es preocupa de
buscar els “dignes” promotors
de la venda ambulant?
En un banc mes enllà, un jove
“lia un porro”, es un jove amb aspecte engroguit , ningú castigarà
el seu consum. Algú es preocupa,
em torno a preguntar? De trobar
el que li ha venut? Farem bo allò
tan dit “Jo controlo” però dirigit
a que correspongui legalment
parlant
Canvio de “Metro” i agafo la línia
3 i baixo a Palau Reial la ciutat
comença a silenciar-se als meus
peus. Curiosament pel carrer
nomes circulen cotxes d’alta
gamma. Els grans gratacels de la
Diagonal contrasten amb les cases baixes amb jardí particular i
portes blanques colonials. No es
sent res no es veu ningú, “s’escolta el silenci”. Algunes dones
mes fosques de color passegen
un gos, abillades amb davantal ratllat o be molt blanc, con-

versen, mentre la seva mirada
transmet enyor, Allà en aquest
barri tant selecte hi treballa una
dona llatinoamericana coneguda
de la meva família, com a interina, jo procuro anar a veure-la a
l’hora que se que passeja el gos.
Ella, el diner que cobra l’envia al
seu país, te pares i fills, que no
veu ja fa mes de tres anys. Cal
reflexionar !
De tornada al barri enfilo l’Avinguda Gaudi, els locutoris estan
plens, els “Guiris” de manera
gairebé visceral fotografien les
torres de la Sagrada Família,
la gent gran, referent del nostre barri, asseu als bancs amb
respatller que hom va aconseguir després de molt demanar,
i mentre vigilen els nens/es que
després de les colònies d’estiu
conviuen amb ells, parlen de les
pensions i els seu futur. Un grup
de joves llatins fan cercle a peu
dret, i també, però de manera
molt sorollosa, parlen del clàssic a jugar en el decurs de la lliga que encara ha de començar.
Algú els explicarà algun dia que
la seva vitalitat, no mes gran que
la nostra, ha de ser mes discreta
i menys sorollosa?, tota manera
la barreja de colors i cultura ens
acostumarà a tots plegats els uns
a ser mes discrets? i els altres no

tant avorrits? I ens enriquirà la
convivència
Davant de casa meva hi ha una
font de les de sempre una “guapada” de ferro fosc, on els gossos
van a calmar la set, i uns xinesos veïns recullen aigua cada
dia (molta), fent diferents viatges amb una “carretilla”; algú
diu que on viuen? tenen tallada
l’aigua, millor dit, potser no ha
estat mai donada d’alta, es clar
que ells no en son els llogaters
de la caseta, algú els deixa viure
allà. Em neguiteja la sola idea
d’un pis pastera al meu barri,
tal vegada els conveïns propers
per comoditat fan com diu la
“copla famosa” ( jo no me quiero
enterar) potser si que la part corresponent dels Serveis Socials
s’hauria d’ assabentar,comenten
els veïns però qui es mulla?. Mai
tan ben dit si parlo d’aigua.
Fa calor molta calor, son les
9 del vespre i acabo de creuar
el llindar de casa meva. Penso
amb la meva amiga que ha deixat el barri per raons econòmiques, malalta, i que enyora cada
dia els seus amics. Penso amb
el venedor ambulant al qual li
han requisat “amb raó ” la seva
mercaderia, penso amb el xavalet desnodrit cercant el “consol

d’un porro”. Penso amb els joves
equatorians sense futur, penso
amb les minyones “d’elite” en diríem, enyorant el seu país. Penso
amb els joves sorollosos d’altres
cultures, penso amb els avis rondinaires que parlen del futur de
les seves pensions, raó tenen
perquè se les han guanyat. Penso amb els xinesos sense aigua a
casa seva....
Tots, tots col·lectius encadenats
a les mateixes necessitats bàsiques i fonamentals físiques i
morals, aquelles que comporten
el respecte i el dret a viure amb
dignitat. Son les 12 del vespre, tot
dorm a la ciutat. Un gos borda al
pati del veí i un infanto reclama
aliment plorant, la ciutat dorm,
dema serà un altre dia... igual?
Penso, penso, penso, en tantes
situacions que no han aparegut
en aquest escrit i que dormen
en espera de resposta als arxius
resultants de tants Fòrums i
Assemblees ja plens de verdet,
entre els fulls amagats a calaixos
metàl·lics rovellats. El rovell que
naix de la manca d’interès pels
responsables en cap dels serveis
d’ajuda ciudatana... i així any
rere any
CONTINUARÀ

SERVEIS
• SERVEI A LES PERSONES.
Cada dimecres de 18.30h a 20h
(preguntar per Mª Lluísa Longan)

• ÀMBIT DE SANITAT.
El 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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