CRÒNICA COVID19
I ALTRES NOTICIES DEL BARRI
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editorial

sumari

FER FRONT AL COVID
La irrupció del Covid-19 a les nostres vides suposa un cop dur i inesperat al que hem de fer front amb fermesa i decisió. De cop tots els plans han canviat bruscament i les circumstàncies ens obliguen a modular les
prioritats.
La primera prioritat: és fer front als efectes de la pandèmia per a que ningú quedi penjat i pugui resistir el
primer cop, amb ajudes a fons perdut per a les economies més febles.
La segona: hem d’abordar la sanitat i les cures. La pandèmia ha deixat a l’aire las mancances d’un sistema que mai
s’havia d’haver privatitzat ni retallat. La SALUT per davant de tot és la primera lliçó que ens ha deixat la pandèmia.
Treball digne per a tothom és una altra prioritat. L’alt percentatge de treball precari al nostre país ens situa en una
posició de feblesa i és el focus fonamental de les desigualtats i de la pobresa. Precisament el sector sanitari i de les
cures ha de ser un nínxol de creació de llocs de treball amb condicions dignes i remuneracions justes.
La creació d’un parc de lloguer públic a preus assequibles ja no pot esperar més, s’ha d’afrontar amb decisió i
abocant-hi recursos; la construcció d’aquests habitatges socials ha de ser també un mecanisme de creació de
llocs de treball en àrees realment indispensables.
La investigació és l’altra prioritat que truca a la porta especialment en l’àmbit sanitari, i en el de la lluita per
a un clima sostenible.
Davant d’aquesta crisi la Unió Europea ha de jugar un paper fonamental perquè té tant la màquina de fabricar diners com la capacitat d’endeutar-se, que, en aquests moments, és el que toca fer.
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Propera apertura de can mariner al
camp d’en grassot
La lluita veïnal per aconseguir un equipament en la propietat de l’antiga fábrica Heinkel ja està donant els seus fruits; aviat
s’espera l’apertura de Can Mariner, un espai per a Famílies i Gent Gran al Passatge Mariner, entre Rosselló i Còrsega,
davant del jardí de Caterina Albert.
Amb motiu d’aquest esdeveniment entrevistem Paco González, president de l’Associació
Sociocultural Can Mariner 2019.
1. Ja està acabat can Mariner per a iniciar les seves
activitats?, quan podreu
obrir al públic?
Can Mariner està acabat i llest
per a començar a desenvolupar
la seva funció; únicament resta
pendent la llicència d’activitat,
que ja estem tramitant, i aviat
tindrem el permís d’apertura.
La previsió era obrir a primers
d’abril; tanmateix, les últimes
resolucions municipals referents al tancament provisional
dels Casals de Gent Gran, així
com la suspensió de classes

als col•legis, ha fet que ens replantegem la data de possible
apertura dels nostres locals:
hem decidit postposar-ho durant un o dos mesos a l’espera de que tot el problema del
coronavirus s’aclareixi i no puguem ser un element més de
propagació del mateix.
2. A quin públic va dirigit
aquest nou equipament
del Camp d’en Grassot?
Can Mariner és un espai de
265 metres quadrats que hem
dividit en dues parts de superfície similar; les dues parts es
podran ajuntar en moments
puntuals.

continua a la pàgina següent
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Una part acollirà famílies:
podran asistir-hi pares amb
fills petits, els quals tindran la
possibilitat de realitzar les activitats corresponents als seus
anys; aquesta part disposa del
mobiliari i de les joguines propis d’aquesta edat.
L’altra part estarà dedicada al
col•lectiu de gent gran.
Ambdós espais van dirigits a
propiciar la participació ciutadana, l’associacionisme, el coneixement del barri i de la gent
que hi viu, així com a fomentar
valors com la igualtat, la justícia, la sostenibilidad, etcètera.
I tot plegat sense caure en el
consumisme, la passivitat, el
conformisme, l’acriticisme, etcètera.
3. Quina mena d’activitats
s’hi realitzaran?
Malgrat no tenir encara elaborat el programa definitiu, sí que
comptem amb l’esquema de les
activitats que anem dissenyant:
Per a les famílies, les activitats
seran, a més dels jocs que els
nens puguin desenvolupar als
nostres locals, tallers infantils,
arts escèniques, rutes històriques pel barri en família, activitats per a embarassades, i un
llarg etcètera.
Per al col•lectiu de gent gran suposarà un lloc de trobada, unes

TEMA DE PORTADA
El fet de reunir en
un mateix espai
dos col•lectius
representatius del
passat i del futur
possibilitarà sens
dubte la realització
d’una sèrie d’accions
de reconeixement
mutu entre ambdues
generacion
hores d’esbarjo, de distracció,
de desenvolupament personal,
de comunicació intergeneracional… amb tallers, xerrades,
campionats, sortides…
El fet de reunir en un mateix
espai dos col•lectius representatius del passat i del futur
possibilitarà sens dubte la realització d’una sèrie d’accions
de reconeixement mutu entre
ambdues generacions, així com
la promoció d’activitats en les
que puguin participar uns i altres, amb el benefici social que
això implica per a tots.
4. Els veïns, podran participar de la gestió?
No només podran participar
sinò que seran els autèntics
protagonistes de la gestió de
l’entitat. Aquesta associació
no ha estat concebuda com
quelcom d’una sola direcció en

la que els socis i la resta de la
gent del barri siguin elements
passius: seran aquells mateixos els que, a través de las
comissions creades, s’encarregaran de proposar, dissenyar
i desenvolupar les activitats
que creguin oportunes en cada
moment, amb la qual cosa
l’associació funcionarà com a
una entitat bidireccional en la
que la gent acabi essent tant la
promotora com la receptora de
les activitats.
5. S’ha fet ja la cessió del local a l’Ajuntament?

No es va poder fer efectiva la
cessió definitiva a causa d’un
problema amb els veïns del
bloc, problema que ja s’ha solucionat; esperem que aviat tot
el tema legal quedi enllestit, de
manera que la cessió d’ús provisional que es va fer a la nostra
entitat mentre es resolia es converteixi en la definitiva a l’ens
municipal. Així el local passaria
a ser propietat de l’Ajuntament
si bé amb una gestió cívica desenvolupada pel veïnat a través
de l’associació constituïda amb
aquest motiu; aquesta associació és la que està liderant pro-

visionalmente tot el procés de
tràmits legals davant la Generalitat i l’Ajuntament, disseny
d’activitats, relacions amb empreses per al necessari subministrament, i tots els serrells
que pengen de l’apertura d’una
entitat d’aquesta mena.
Esperem que abans que finalitzi l’any tot aquest procés legal
s’hagi acabat i que el 2021 el
nostre barri compti amb una
entitat municipal més, els protagonistes de la qual siguin les
veïnes i els veïns, grans i petits,
del Camp d’en Grassot.

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 )

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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Els joves del barri es mobilitzen
El 8 de febrer de 2020, molts
dels joves del barri de la Sagrada Família varen manifestarse responent a la crida de l’AE
(Agrupació Escolta) Antoni
Gaudí; la manifestació havia
estat convocada per a donar suport a la protesta contra la Junta del Temple, la qual, després
de 64 anys amb el CAU desenvolupant la seva activitat des
d’un local situat dins del recinte
del Temple, els volia fer fora.
Avís, sense alternatives
A la tardor del 2018, quan es va
fer públic l’acord entre l’Ajuntament i la Junta del Temple
sobre les modificacions urbanístiques a la banda del carrer
Provença i a la del carrer Mallorca, el Temple va advertir als
membres del CAU que tenien
els dies comptats i s’havien d’espavilar a buscar un local fora del
recinte delTemple.
Efectivament, els acords urbanístics pactats amb l’Ajuntament preveien inicialmente la
desaparició de l’antiga casa on
havia treballat Gaudí, al xamfrà
de Provença amb Sardenya, que
és la ubicació actual del CAU,
per tal de compensar la superfície d’espai públic que l’Ajuntament havia de cedir al Temple
perquè puguesin construir la
capella de l’Assumpta, ocupant
així uns 40 metres de la meitat
de la vorera del carrer Provença.
En la tramitació de la modifica-

ció del PGM del carrer Provença, un dels pactes AjuntamentTemple abans esmentat, no es
van tenir presents els impactes
negatius per al barri, entre ells
el de reallotjar adequadament el
CAU, que vol seguir desenvolupant la seves activitats, cosa que
és perfectamente factible amb
l’ampliació de superfície que
guanyarà l’obra.

l’Ajuntament i el Temple: l’explicació va tenir lloc en un ambient de forta mala maror, ja
que aquest pacte s’havia fet sense la participació ni dels veïns
ni dels afectats, i sense abordar
la ampliació del Temple que la
Junta pretén pressumptament
fer al carrer Mallorca, posant en
perill els habitatges colindants
d’aquest carrer.

Se’ns fa difícil entendre el menyspreu de la Junta del Temple
envers d’una entitat social amb
64 anys de feina pel bé comú
del jovent del barri, el CAU Antoni Gaudí. Encara se’ns fa mes
difícil entendre la passivitat de
l’Ajuntament i la manca de sensibilitat social, en no haver defensat, des del primer moment,
la continuitat sense interrupció
de la tasca social del CAU, i no
haver-ho incorporat com a requisit d’obligatori compliment
als pactes signats.

Del problema del CAU, la regidora d’urbanisme Janet Sanz,
es va comprometre a trobar una
solució i a reflectir-la, si fos necessari, en el pacte signat entre
l’Ajuntament i el Temple.

S’ha de dir que tant el CAU
Antoni Gaudí com l’Associació de Veïns van presentar
al•legacions a la modificació del
PGM; l’al.legació relativa a la
reubicació del CAU, com es veurà després, va ser atesa, no aixi
la resta d’al•legacions que van
ser rebuixades.
Consell de Barri
El desembre del 2018 es va portar a terme el Consell de Barri
de la Sagrada Família. S’havien d’explicar els acords entre

En la resposta a les al•legacions
de l’aprovació de la modificación
del PGM, l’Ajuntament introdueix una esmena per garantir que
el CAU no es quedarà al carrer.
Tot i així, un any després, en
una actuació deplorable i indigna, la Junta del Temple commina de nou al CAU per a que el
setembre d’enguany abandoni
el recinte del Temple.

joves es van anar concentrant a
la plaça Gaudí, front de la façana del naixement, dissenyada i
executada pel mestre de Reus.
A més dels joves del barri es van
poder veure agrupacions escoltes vingudes de diferents indrets
de Catalunya, especialmente de
la corona metropolitana.
No van faltar tampoc els veïns i
veïnes del barri que, malgrat ser
una hora no gaire amable, varen
voler fer costat als nostres joves.

Amb indignació i serenor, els
joves del CAU, que durant tots
aquests mesos han demostrat
saviesa i responsabilitat, no dubten en convocar al barri i al moviment d’escoltes a manifestar-se
contra les pressions del Temple.

Amb càntics reivindicatius, la
gent va començar a desfilar pel
carrer Mallorca fins al carrer
Sicília, girant desprès per Provença fins al carrer Nàpols. A
l’alçada de l’Ateneu el Poblet,
una nova icona pel barri, s’aturà la comitiva per llegir el manifest que adjuntem en aquestes pàgines.

Un dissabte d’hivern, a una
hora poc habitual, centenars de

Des de l’Ateneu, els manifestants es van dirigir a la seu del

La manifestació del 6 de febrer

CAU del carrer Provença, agafant el carrer Rosselló per després baixar per Sardenya.
Els lemes més repetits van ser:
“Gaudí ens voldria aquí”, i “no a
la gentrificació del barri”.
El Temple recula
L’èxit de la manifestació fa efecte a la Junta del Temple i, després de les converses dels joves
amb el Temple i el Districte, es
comença a besllumar una solución temporal per als propers
anys. A principis de març aquest
acord és pràcticament una realitat: suposarà que el CAU podrá
reubicar-se en un espai condicionat dins del solar de les Aigües,
al carrer Mallorca, entre Marina
i Lepant, que recentment va ser
adquirit pel Temple.
En resum: els joves ens han donat una lliçó de “savoir faire”,
especialmente a la Junta del
Temple.

Sumem victòries: ja tenim solució transitòria!
Des de l'Agrupament Escolta
Antoni Gaudí veiem amb bons
ulls la possibilitat oferta pel
temple de reubicar-nos provisionalment a l'espai de l'illa
de les aigües, sempre que sigui
amb unes condicions dignes,
segures i higièniques. Celebrem el canvi de posicionament
del Patronat, que finalment ha
accedit a facilitar la continuïtat del projecte pedagògic de la
nostra entitat. Si ho hem aconseguit és gràcies a tot el suport
que hem rebut del món del lleure i del teixit popular del barri,
i a la implicació del govern municipal.

Tot i això, volem fer visible
que després de molts mesos
esperant una solució, ens han
demanat una resposta amb
menys d'una setmana. Que
se’ns hagi exigit una resposta
tan ràpidament ha fet impossible que tinguéssim espais conjunts amb famílies i joves de
l’Agrupament per prendre la
decisió conjuntament. És per
aquest motiu que no hem fet
públic el comunicat fins ara,
perquè no decidim les coses
jeràrquicament, sinó que
preferim tenir en compte
totes les persones que formem part del projecte.

Ara tocarà seure per acabar
d'acordar certs aspectes sobre
l'espai. Esperem poder arribar
a acords amb facilitat, que garanteixin la nostra permanència,
amb les condicions ja esmentades, a l’illa de les aigües, fins
que no hi hagi una ubicació
definitiva amb la qual estiguem d’acord.
Volem recordar que el nostre no
és un cas aïllat, ja que són unes
quantes les entitats de lleure que
l’església ha expulsat, sense preocupar-se del seu futur. El nostre
cas és el reflex d’un model de
ciutat i societat en què els

interessos privats passen
per sobre dels comunitaris, deshumanitzant els barris.
Cal que fem força, entitats i ciutadania, perquè l’administració
pública i entitats privades com
l’església assumeixin responsabilitats i respectin les entitats de

lleure, associacions i veïnes, tal i
com hem aconseguit que facin en
aquesta ocasió. A vegades, quan
la gent s’ajunta, aconsegueix el
que es proposa.
Visca el Gaudi. Visca el Poblet. Res
frenarà la nostra tasca educativa!
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Es constitueix la comissió de treball del temple
Després de 5 anys de silenci,
el 5 de març de 2020, a la Sala
Barcelona de la Seu d’Ecologia Urbana, es va constituir de
nou, ja era hora, la Comissió
de Treball per debatre sobre
l’encaix del Temple de la Sagrada Família al barri i a la
ciutat.
Recordem que a la primavera de 2015 havia tingut lloc
l’última reunió de la Comissió creada durant el mandat
d’en Xavier Trias. El juliol de
2017, durant el primer mandat de n’AdaColau, hom va
anunciar que la Comissió es
revifava; tanmateix, l’anunci
va quedar en una declaració
retòrica d’intencions per part
de la Regidoria d’Urbanisme,
la qual va dedicar totes les
energies a tancar un pacte
unilateral amb el Temple, deixant de banda veïns i entitats
i postposant la solució tocant
als entorns, solució que constitueix encara la principal
preocupació veïnal.
Ara, l’Ajuntament constitueix
novament aquesta Comissió,
sobre 4 premisses que apunta
com a bàsiques:
- Garantir el dret a l’habitatge
a l’entorn immediat.
- Dotar l’àmbit dels espais
verds i dels equipaments
més necessaris.
- Reduir i minimitzar els efectes que genera el Temple en
el propi barri.
- Abordar la finalització de les
obres de la Sagrada Família,
tot considerant l’impacte
que tindrà sobre el veïnat.

El membres cridats inicialmente a participar són:
- La Junta Constructora del
Temple.
- L’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família.
- L’Associació d’Afectats.
- La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona
(FAVB).
- L’Associació de Barris pel
Decreixement
Turístic
(ABDT).
- SOS Monuments.
- Plataforma Transport Públic
(PTP).
- Col•legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
- Càtedra Gaudí de l’UPC,
El CAU Antoni Gaudí
Abans de finalitzar la presentació, el Regidor de Districte de l’Eixample informa als
assistens que s’ha arribat a
un acord amb el CAU Antoni
Gaudí, sobre la seva ubicació
durant els propers anys: disposaran d’un espai a l’Illa de
les Aigües, ara propietat de la
Junta del Temple, que cedirà
l’ús a l’Ajuntament, per tal que
aquest faci llavors la cessió a
l’Agrupació Escolta.

Recordem que a la
primavera de 2015
havia tingut lloc l’última
reunió de la Comissió
creada durant el mandat
d’en Xavier Trias
Falten per estructurar les sessions de treball, cosa que es comprometen a fer el més aviat possible.

Calendari
Intervencions
Hom presenta un calendari molt
genèric, dins dels mesos de març
a desembre de 2020, que incideix
sobretot en elaborar una diagnosi
i trobar els màxims punts de coincidència, tot i que des de l’Ajuntament es reconeix que les postures són d’entrada molt diferents.

La majoria d’intervencions van
ser breus, ja que l’objectiu de
l’acte era fonamentalment constituir la Comissió; tot i així van
prendre la paraula la majoria
d’entitats convocades. Per part
de l’Associació de Veïns i Veï-

nes es comentaren dos aspectes:
d’una banda el calendari, molt
ambigu, i de l’altra la conveniència que l’Ajuntament presenti
una primera proposta o com a
mínim un esbós, que pugui orientar el debat en els seus diferents àmbits.

ses: la manca total de concreció
sobre la metodologia, l’àmbit de
les propostes, i l’organització
del treball en el si de la Comissió, així com l’ambigüitat del
calendari.

Com a aspectes positius hem
d’esmentar la mateixa convocatòria de la Comissió, la definició
de les 4 premisses bàsiques, i la
presència del Regidor de Presidència i del Districte de l’Eixample, Jordi Martí, que dóna a la
representación municipal més
credibilitat i representativitat.

L’Associació de Veïns entén
que en el curs d’ aquest mandat, abans del 2023, hauria de
quedar definit el mapa urbanístic que garanteixi d’una vegada
per totes el dret a l’habitatge a
l’entorn immediat del Temple,
la dotació d’equipaments i zones verdes, i també les mesures, estructurals i de gestió, a
prendre per tal de minimitzar
els efectes nocius del turisme
massiu.

Com a aspectes negatius, que
podrien fer fracassar les conver-

Barcelona, 5 de març de 2020
Joan Itxaso

Valoració
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El PAD 2020-2023 del districte de l’eixample
Un bon enfocament dels eixos però amb mesures tèbies i poc ambicioses
PREÀMBUL
Cada 4 anys l’equip de govern municipal té l’obligació de presentar
el seu Pla d’Actuació Municipal
(PAM) i sotmetre’l a la consulta i al
debat ciutadà. Així ho determina la
Carta de Barcelona, la norma que
regeix el govern de la ciutat. Cada
Districte elabora el seu pla d’actuació i la seva concreció tocant als
barris que en formen part; aquest
s’anomena Pla d’Actuació de Districte (PAD).
En aquest article resumirem el
document presentat pel Districte
de l’Eixample per, seguidament,
exposar l’opinió i presentar les propostes de l’Associació; finalment,
farem esment de les prioritats tal
com les entèn l’AVV de la Sagrada
Família.
1) Presentació
El Pla d’Actuació del Districte de
l’Eixample 2020-2023 representa
el compromís de l’Equip de Govern amb la ciutadania pel que fa
a aquest mandat municipal. Contempla dos eixos bàsics:
- La lluita contra l’emergència climàtica.
- La lluita contra les desigualtats.
Així comença la presentació del document “La Barcelona de progrés,
que fa front a les desigualtats i a
l’emergència climàtica”.

- La modernització de la gestió i
dels serveis municipals, reflectida també en l’avaluació del
compliment dels ODS.
- El lideratge i la projecció internacional, de manera que Barcelona
impulsi amb altres ciutats els
canvis que necessita el món.

3)Línies estratègiques

Els ODS plantegen una perspectiva temporal llarga, que engloba
3 mandats municipals. L’agenda
2030 posa també èmfasi en la governança democrática i la qualitat
institucional.

DretsSocials

Compromís amb la igualtat de
gènere
Aconseguir una Barcelona sense
desigualtats ni discriminacions de
gènere serà una de les grans fites
d’aquest mandat. És per aquest
motiu que aquest pla neix amb la
voluntat de que l’avenç de la ciutat
en els àmbits que aborda es faci
incorporant la mirada feminista
en tota l’acció municipal.

L’Ajuntament concreta aquest posicionament en 4 grans objectius:
- El compromís polític d’ abordar
els reptes - el treball, l’habitatge, l’energia o la mobilitat -, que
Barcelona ha de resoldre per
seguir generant oportunitats,
cohesió i benestar, en armonia
amb l’entorn i sense posar en risc
el futur.
- La implicació social en tots els
àmbits - empreses, escoles, cultura, esport,…districtes, barris- per fer dels ODS l’agenda de
Barcelona.

-Dins de la reforma de l’equipament del carrer Mallorca 425,
obres, i trasllat de l’Espai de
Gent Gran de Sagrada Família
als nous locals de la planta baixa.
- Construcció d’un Espai Jove de
l’Eixample a la Fàbrica del Sucre,
a la plaça de les Glòries.
- Incorporar els adolescents i joves en processos de participació
relacionats amb alguna intervenció urbanística o de mobilitat de
l’Eixample.
- Desplegament al Districte del Pla
de Salut 2016-2022; treballar
per desamiantar el barri.
Emergència Climàtica

2) Síntesi de l’estat del Districte en xifres
A l’Eixample hi viuen 269.000
persones; és el Districte més poblat de Barcelona, una ciutat de
1.650.000 habitants en un entorn
metropolità de 3,2 milions. A la
nostra ciutat hi ha 333.500 estrangers, una cinquena part dels quals
resideixen a l’Eixample. Un 27,7%
de les persones més grans de 65
anys viuen soles.

Compromís amb l’Agenda2030
L’Ajuntament de Barcelona va adherir-se a l’Agenda 2030 de l’ONU
i el seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Un cop feta la descripció general, el
document concreta 6 línies estratègiques d’acció. En aquest resum
recollim les actuacions o mesures
previstes al barri de la Sagrada Família:

La renda familiar disponible és
un 22’4% superior al promig de
Barcelona; concretament, el barri
de la Sagrada Família està a prop
de la mitjana.
Tocant a l’habitatge s’ha produït
una escalada important de preus
els 5 últims anys: una pujada de
l’ordre del 40%, tant pel que fa al
preu de venda (5.000 euros/m2)
com al de lloguer (13,73 euros/
m2/mes).
La presentació de les xifres finalitza
constatant una millora de l’escola
pública i un increment de l’esperança de vida, malgrat que hi ha
hagut un augment significatiu de
la inseguretat i que la qualitat del
medi ambient continua empitjorant.

- Creació d’una taula d’emergència climática i mobilitat al Districte.
- Iniciar la construcció del tramvia
per la Diagonal, des de les Glòries fins al Passeig de Sant Joan.
- Desenvolupar l’Espai de Gran
Afluència (EGA) de la Sagrada
Família en matèria de gestió, urbanisme i mobilitat.
- Regular les zones d’aparcament
dels autocars turístics.
- Instal•lació de pèrgoles fotovoltaiques o verdes a places i parcs.
- Eliminació de graons en els traçats de vianants.
- Enfortir els programes de control dels plàstics d’un sol ús, per
arribar a l’horitzó de plàstic zero.

codecisió i cogestió als entorns
del Temple.
- Executar l’acord amb el Temple i
entrar en la segona fase del debat.

- Promoure experiències de cessió i autogestió amb entitats i
col•lectius tocant a espais i equipaments públics

Drets de la ciutat

AVALUACIÓ

- Noves promocions d’habitatges
a Glòries.
- Planificació i redacció del projecte d’habitatges als Jardins de la
Indústria.
- Impulsar un servei per a enfrontar el mobbing immobiliari.
- Iniciar els estudis necessaris per
a la rehabilitació i millora de la
connectivitat de l’Avinguda Gaudí.
- Desenvolupar el pla de solars de
l’Eixample, tant pel que fa al de
Passeig de Sant Joan 122 (escola
Graons) com al de Provença 420,
on està previst traslladar els Serveis Socials del carrer Mallorca.
- Projecte d’adequació de la rasant
de l’Avinguda Diagonal amb el
carrer Marina.
- Ampliació dels xamfrans de les
escoles Marillac i Nou Graons.
- Desenvolupar plans d’usos en
zones d’alt impacte turístic o
en aquelles en que es realitzin
transformacions urbanes.

Establir com a eixos del mandat
municipal 2020-2023 la lluita contra el canvi climàtic i la lluita contra
les desigualtats, ens sembla un encert i una necessitat.

Progrès econòmic
- Rehabiltació del Mercat de la Sagrada Família.; obres de reforma
i rehabilitació al carrer Mallorca
425.
- Pla de dinamització del comerç
de proximitat al barri de la Sagrada Família.
- Promoció de mercats de pagès i
de punts de venda de pagesos.
- Suport als grups de consum responsable i ecològic.
- Desenvolupar l’EGA Sagrada Família establint mecanismes de

Aprenentages,
vincles

creativitat

i

- Definir la ubicació definitiva de
l’escola Gaia.
- Entrada en funcionament de
l’Institut Angeleta Ferrer.
- Millora del Centre Cívic i Biblioteca Sagrada Família.
Governança
- Elaborar un pla d’equipaments
de Districte.

La decepció, si més no pel que fa al
barri de la Sagrada Família, la trobem quan anal•litzem les accions o
mesures concretes, per la seva tebiesa i poca valentia.
- En primer lloc perqué el Districte oblida, un cop més, reivindicacions històriques a les que el
barri mai renunciarà, com ara
els acords de Myrurgia de fa 20
anys, la Residència Pública de
Gent Gran/Centre de Dia, i els
habitatges dotacionals als Jardins de la Indústria.
De la Residència ni se’n parla,
hem anat cap enrera, ja que el
Districte encara no ha proveït el
solar on ubicar-la, incomplint el
pacte de trobar un solar alternatiu a Can Roger.
Pel que fa als habitatges dotacionals previstos en el solar municipal del carrer Pare Claret, el
compromís, després de 20 anys,
es redueix a redactar el projecte,
tota una feinada en 4 anys de
mandat!! El missatge que aquest
govern dóna envers la crisi habitacional amb aquesta promoció
és nefast i fa molt poc creible
el Pla d’Habitatge del periode
2016-2026, ple de bones inten-

continua a la pàgina següent
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cions però mancat dels recursos
necessaris.
- El PAD tampoc planteja millores
en el Transport Públic, tant pel
que fa al manteniment de la xarxa com a les mesures per disminuir la contaminació. Respecte a
la contaminació, les vibracions
provocades per la Línia 2 del
Metro deixen l’Ajuntament i la
Generalitat a l’altura del betum, i
resulta inconcebible que el tema
no s’hagi resolt aquest estiu passat, quan es va remodelar aquesta mateixa línia, deixant fora de
l’actuació el tram entre les estacions de Sagrada Família i Encants, tram que fa 5 anys que pateix les esmentades vibracions.
Inversions com l’anteriorment descrita, així com la Residència, les Escoles i els Instituts… són responsabilitat de la Generalitat pel que fa a
la seva execució, però l’Ajuntament
també n’és responsable en el sentit
de incorporar-les a la planificació
conjunta que han de fer les dues
institucions.
La tebiesa de les actuacions
La tebiesa també es manifesta
quan es tracta de les actuacions
relatives a la ubicació de l’Escola

Gaia, a la remodelació de la Sucrera, a la construcció del Tramvia o
a la solució urbanística als entorns
del Temple.
- L’escola Gaia hauria de sortir
del seu emplaçament provisional en barracons a la Plaça de
les Glòries abans de la finalització d’aquest mandat per a poder
desenvolupar el PMU de la part
nord-oest de Glòries. Reduir
l’objectiu del PAD a trobar una
nova ubicació, obligada, ens
sembla ridícul; o actualmente no
existeix tal ubicació al barri o ens
tracten de ximples. Un plantejament seriós seria tenir l’escola
enllestida en 3-4 anys.
- Quelcom similar podríem dir
de la Fàbrica del Sucre, situada
al Parc de les Glòries, davant
de l’Escola Bressol, a la rambla
de Cartagena. La remodelació
d’aquesta antiga fàbrica no es
pot retardar gaire, ja que ha,de
servir com a Casal de Joves,
haurà d’encabir els desplaçats
del CAU Antoni Gaudí i, probablemet, permetre els assaigs dels
Castellers. Amb l’objectiu limitat
de redactar el projecte en aquest
mandat, l’Ajuntament no podrà
donar resposta als compromisos
amb les entitats del barri.

- La construcción del Tram per la
Diagonal va ser una de les fites
més importants de l’anterior legislatura. A la legislatura actual,
amb un equip de govern teòricament més fort, aquest projecte
hauria de donar un salt endavant
important. No ens ho sembla en
la pràctica, ni en la forma que el
PAD recull aquesta reivindicació
veïnal: es limita a dir que s’iniciarà en aquest mandat. Pel barri de
la Sagrada Família la construcción del Tram és una peça fonamental de futur al igual que ho és
per a la millora de la mobilitat de
la ciutat.
- La problemática de l’entorn de la
Sagrada Família requereix una
solución integral, amb el Dret
a l’Habitatge, l’urbanisme, els
equipaments i les zones verdes,
la mobilitat, la massificació turística i el comerç de proximitat
com a factors que, ben conjugats, han de formar part de la
solució. Una solución que el PAD
d’aquest mandat no es planteja,
ja que es conforma amb crear la
Comissió de Treball de la segona fase del Temple i en executar
l’acord amb la Junta Constructora, deixant en la total ambigüetat
el seu posicionament sobre la futura solució integral.

Hem deixat per al final l’avaluació del que apunta com a projecte
estrella d’aquest mandat: la remodelació del multiequipament que
acull el Mercat, el Centre Cívic,
l’Espai de Gent Gran i la Biblioteca.
D’entrada, la nostra opinió es totalment favorable, tot i que encara
no coneixem el projecte bàsic, cosa
que esperem es resolgui els propers
dies; en qualsevol cas, sembla que
l’execució d’aquest multiprojecte
podria estar condicionada per l’expropiació del carrer Provença 420,
dins de l’Illa Myrurgia.
A final del mandat municipal an-

terior, ens vàrem assabentar que
el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya permetia l’apertura de
l’hotel de la Myrurgia, en considerar que l’Ajuntament es va excedir
en la demanda de requisits; la sentència no entra en el fons del tema,
la qual cosa vol dir que els serveis
jurídics de l’Ajuntament s’hauran
d’espavilar en el nou mandat.
Pensem que les prioritats son clarers pel mandat municipal 20192023. Ara cal que l’equip de govern
tingui l’empenta que exigeis la situación i que el conjunt dels grups
municipals donin soport a les principals reivindicacions veïnals.
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Crònica del coronavirus
Introducció
Tancats al nostre confinament
ens prerguntem sobre el mecanisme que produeix una
pandemia d´aquesta intensitat, que afecta pràcticament a
tota l’humanitat. Al tancament
d’aquesta crónica, el dia 20 de
maig de 2020, a nivel mundial s’han contagiat 5 milions de
persones i han mort 328000.
Quan es lliura a finals de juny
a l’impremta, estem parlant
de 10 milions de contagiats i
500000 morts.
En l’estat espanyol els contagis oficials i les morts pujen 232500 i 27900, tot i que
aquestes xifres es poden veure incrementades quan es facin els balanços finals, perque
les xifres que s’estan oferint
sembla que están manipulades especialmente a Madrid i
Barcelona, els focus mes forts
de la pandemia. Es vergonyos
el ball de xifres que en viscut
i sembla que encara en veuren
mes.
Desorientats, busquem afanosament antecedents en els
diaris i les pàgines d’internet,
de Centres d’Estudis i de investigacó i, ens adonem que
durant els vint anys que ja portem d’aquest segle hem tingut
pandèmies, com ara el SARS
al 2003 o l’EBOLA al 2014 i
la lluita continuada contra la
MALARIA. Pel que sembla, no
hem après res de l’experència i
per comptes d’enfortir el nostre sistema sanitari, prenent
mesures adients de prevenció
cara a futur, ho hem enfeblit
amb la disminució de recursos
humans i materials, especialmente a l’atenció primaria.
Las crisi económica del 2008
va ser la coartada perfecta per
aprofondir les retallades a la
Sanitat i a la dependencia, amb
la a fragmentació i privatització del sisteme públic caop a un
model mes neoliberal. Aquets
canvis están pesant com a una
llosa alhora de fer front al Coronavirus, devant la manca de
profesionals, de respiradors, de
kits per detectar el contagi o del
material mes bàsic de prevenció com mascaretes i guants.

Les retalladles socials, sanitaries i de la dependencia es van
agreujar encara mes a partir
de 2012, amb la ona de privatitzacions que a nivel estatal va
promoure M. Rajoy i a nivel català Artur Mas, juntament amb
l´exclusió de mil.lers de persones al Sistema Sanitàri Públic.
No es casualitat que Madrid i
Catalunya encapçalin les xifres
mundials de porcentatge de
morts i contagiats per aquesta
pandemia. Especialment greus
i virulentes, están sent les consequencies a les residències de
Gent Gran i en aquest article,
donades les característiques
del nostre barri, será el motiu
fonamental d’analisi i reflexió.
Un problema global i un model
inservible
Aquesta pandemia s’esta mostrant especialmente virulenta
amb la gent gran de tot arreu,
aixo es un fet que no te discusió. A nivel estatal la mortalitat
dels nostres avis i avias esta al
voltant del 40% dles morts per
la pandemia, amb indrets com
Madrid i Barcelona que s’apropa al 50%. Un estudi de la plataforma
d’internet CTXT manifesta que
arran de les retalladles i la febre
privatitzadora les residències
s’estan convertint en aparcaments de Gent Gran gestionats,
, des de fa mes de 20 anyasamb
criteris mercantilistes i en un
gran nombre de casos per Fons
d’inversió no especialitzas. La
precaritat laboral i la femenització es la característica fonamental d’aquest sector.
Segons dades estadístiques
recentment publicades pel
diari El Pais el 65% de les residències son privades i el 35
públiques, a nivel estatal. A
Catalunya copan mes del 80%
dels llits En 2016, gestionaven
3500 milions d’euros i en 2019,
4500, amb un creixement molt
fort. De les 380.000 places de
residències a Espanya el 60%
son de finançació pública. Els
Fons d’inversió han olorat negoci i s’han llençat a explotarlo i a Catalunya copan mes del
80% dels llits. I en molts casos
deixen d’accedir a la cartera de
serveis sanitaris públics en be-

nefici d’entitats privades com
ara MUTUAM.
Junt amb la precarietat, plantilles mal pagades i sobreexplotades, l’estudi destaca que,
segons l’informe de l’Asociació
Estatal de Directoras i Gerents
de Serveis Socials, els pressupostos de la dependencia han
disminuiten 5864 milions en
els últims anys.Aixo en un escenari que preveu que per l’any
2030 hi haura 15 milions de
persones majors de 60 anys.
A tot l’estat la pandemia ha posat al descobert la crisi del model actual de residències amb
una manca total de control,
serveis ineficaços i una sensació general d’abandonament.
Amb l’externalització s’amaga
l’incompliment de la llei de la
dependencia i s’ha convertit en
un negoci que, cada cop,està en
menys mans.El model Familiar” està derivant derivat) progresivament a obrir la porta als
grans grups quevan copan el
control de la gestió, amb fusions i adquisicions de Fons bultó nacionals i extranjers, que
accedeixen al negoci mitjançan
“el contrato marco” que estableix un preu molt baix: 54 euros per persona i dia. D’aquesta
quantitat ha de sorti també el
benefici empresarial.( Entre el
15 i el 25% ).
Els grups mes importants a nivel estatal son:
DOMUSVI, ORPEA, AMAVIR,
VITALIA, constructoras com
ACS, SACYR, etc. també for-

men part i accedeixen al negoci
a través de contractes marc que
estableixen un preu per persona i dia, sense l’exigència d’una
carta seriosa de serveis bàsics
de qualitat assistèncial.

les juventuts de CiU. Quasi la
meitat de la facturació de Mutuam al 2018, uns 25 milions d’euros procedia de la Generalitat.
El Grup Mutuam controla 431
de les 1093 residèncias, moltes
d’elles sense concurs.

La situació a Catalunya
Pel que fa a Catalunya, que disposa de 64000 places en 1073
residències, la situación es molt
similar a la descrita a nivell estatal. Molts dels grans grups
també operen a Catalunya. El fet
mes especific a la nostra Comunitat es el fenómen de les portes
giratòries, es a dir d’alts carrecs
de l’Administració d’un determinat grup politic que ocupen les
direccions de empreses privades, al sector de les residencies i
d’atenció sociosanitaria per a la
Gent Gran, a la que transfereixen diners per prestar uns serveis que abans prestaba el sistema de salut públic.
Un cas molt il•lustratiu es el del
Grup Mutuam on el seu President, Josep Arquès, membre de
CiU va ser Secretari General de
la Conselleria de Sanitat. L’actual director General del Grup
Mutuam, Francesc Brossa, de la
mateixa formació política va ser
durant 23 anys subdirector del
Catsalut, l’ens de la Generalitat
que signa els convenis amb les
entitats privades.La relació no
acaba aquí: L’ex Secretari General de l’Esport de la Ganeralitat, Josep Lluis Vilaseca forma
part de l’Equip de Direcció amb
el carrec de Defensor del Mutualista y com a vocal trobarem a
Jaume Padròs, ex fundador de

Es repeteix fil per randa l’esquema del govern d’Aznar de situar
“als amiguetes” al front de grans
compnyies privatitzades ( Telefònica, Tabacalera, Argentaria…
etc.), amb l’agravant de que estem privatitzant la salut de les
persones.
Pel que fa a la incidencia del
covid 19 a Catalunya les dades
a data de redacció d’aquest article, el dia 18 d’abril de 2020,
podem resumir-la de la manera
següent:
- 40.000 infectats. Xifra aproximada perque s’ha canviat
la metodología de contar. La
xifra variarà quan es facin els
tets masius.
- 8067 morts. Els treballadors
del sector pensen que serán
mes per les irregularitats en el
recompte de les persones residents a centres geriàtrics.
- 6460 infectats del personal sanitari.
- 5836 de personal de residències de Gent Gran.
- 19815 donats d’alta perque
s’han curat.
- 1178 en UCIS.
Pel que fa a la ciutat de Barcelona
l’Ajuntament de Barcelona, amb
14000 places en 269 residències,

continua a la pàgina següent
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destacarem la greu situación que
s’ha donat a moltes d’elles que,
a l’igual que a la resta de Catalunya, han patit de l’abandonament totat per part de la Generalitat, questió que l’Ajuntament
a denunciat públicament alhora
que s’ha ofert a col•laborar
Aquest fet junt amb la denuncia
de familiars de residents i organitzacions com la Coordinadora
5+1, han posibilitat una millora
puntual que esperem continui
en el temps.
Aquesta millora es va començar a plasmar amb la creació
del Centre de Coordinació de
Residències de Gent Gran, sota
la coordinació técnica de lAjuntament de Barcelona. Confiem i
reclamem que aquest Centre faci
un balanç detallat de totes les residències de la ciutat i en breu es
faci públic l’informe que perme-

ti fer un valoració mes acurada,
per tal de corregir o canviar un
model que ja no seveix.
Existeis, però, un clam popular
de rebuig a la gestió que esta fent
la Generalitat de Catalunya, perque a les residencia s’està morint la gent i s’estan infectant els
treballadors, en mig del silènci i
de l’opacitat de l’administració
catalana. Es inconcebible que
quasi la meitat de les defuncions
a casa nostra siguin de gent gran
que viu a centres i el govern de
la Generalitat hagi trigat fins al
15 d’abril per aprobar un pla de
xoc per aturar aquesta sangría.
Des del mes de març moltes residències están en situació de extrema precarietat, sense atenció
médica adequada, sense espais
de separació entre contagiats i
no contagiats, sense material de
protecció, sense tests … Aquest
pla ha estat criticat per entitats

del sector per insuficient i perqué arriba massa trad. ( Vegeu
manifest de la Coordinadora 5
+1 ).

aquest solar a us educatiu, per
inquivir l’escola 9 Graons, amb
el vist i plau del Consorci d’Educació.

Per arrodonir la situación Mutuam renuncia a desenvolupar
la seva funció perque la situció
l’ha desbordat i es incapaç de fer
front a la pandemia.

El compromis del Districte era
de reubicar el solar per la Residència en un altre espai, cosa
que de moment no ha fet. Amb
la compra del solar d’Aigües de
Barcelona per la Junta del Temple, amb el beneplàcit de l’Ajuntament, no queda mes opció
que el solar de la Damm, com a
plantejat l’Associació de veïns i
veïnes en la proposta de modificació del PGM dels entorns del
Temple.

La Residència Pública-Centre de
dia al Barri
Com ja sabeu al barri de la Sagrada Família no hi ha cap Residència de Gent Gran i fa 20 anys,
que es va acordar amb el Districte que es faria a Rosselló-Roger
de Flor.
La desidia de la Generalitat de
no voler aceptar el solar de Can
Roger, amb l’ubicació abans
esmentada, va portar a l’Ajuntament de Barcelona a destinar

La lluita per la Residència i el
Centre de Dia cobra encara mes
importancia perque hem d’afegir l’objectiu de qualitat, ja que
amb la pandemia hem vist que
no es suficient que les residències siguin publiques si no van

acompanyades d’unes exigències bàsiques de qualitat i un
model participatiu que permeti
als familiars i les entitats socials
fer un seguiment acurat del funcionament i la gestió. La sanitat
i la dependencia son conceptes
massa seriosos per deixar-los en
mas d’empreses que persegueixen beneficis.
Aixi com hem reconegut l’aportació positiva de l’Ajuntament
per fer fron a la pandèmia, hem
d’exigir que el consistori s’impliqui devan de la Generalitat per
concretar la cessió del solar i exigir la seva construcción dins les
programacions entre ambdues
administracions. Les administracions tenen un deute important amb la Gent Gran del Barri
de la Sagrada Família i es hora
de pagar-lo.
Junta de l’AA Sagrada Família

La crisi de les residències (RRAA)
al eixample i al barri
El districte de l’Eixample té molta població, més nombre d’habitants que l’Hospitalet que és
la segona ciutat més poblada de
Catalunya. El 31% dels habitants
de l’Eixample ja ha fet 60 anys i
8,4% ha fet els 80. Disposem de
61 residències assistides de les
que 59 són privades. En total al
districte hi ha 2.467 places per
residents. Menys de la meitat
,1.163, són places públiques repartides entre 50 residències. La
majoria d’elles tenen menys de
30 residents. Només 8 residències tenen més de 100 places i
dues, més de 200.
Les 2 residencies públiques del
districte estan als barris de Fort
Pienc i a l’Esquerra de l’Eixample
i com totes les residències públiques de la ciutat, són de gestió
privada. Tenir una residència
pública al barri de Sagrada Família, ha sigut una reivindicació
de l’Associació de Veïns i Veïnes,
des de fa més de 20 anys .
Per adjudicar la gestió de cada
Residència el contracte demana
un responsable higiènic-sanitari
metge o infermera. El residents
al mateix temps mantenen el seu
dret a ser atesos per el sistema
sanitari públic. Aquest sistema
públic gestionat per el Servei
Català de la Salut ofereix a la

majoria d’aquets centres residencials una atenció per equips
d’atenció a Residencies (EAR)
estretament lligats amb l’atenció
sòcio-sanitària contractats a empreses privades (MUTUAM) a la
majoria de centres de Barcelona.
Aquesta actuació del Servei Català de la Salut que sembla justificar-se per donar suport als
professionals d’atenció primària i assistència social segons
el model dissenyat a partir de
la Llei d’ordenació sanitària de
Catalunya de 1990 i ben visible
a l’ordre de 15 de Maig de 1991
el que ha fet és empobrir i debilitar l’atenció primària al deduir
aquesta feina dels seus recursos
encara que no s’hagi explicitat
públicament d’aquesta forma.
Les residencies assistides del
nostre barri no estan lliures
de l’especulació del preu dels
lloguers. La pujada del lloguer
mensual de 6200 a 12000 €,
ha obligat a tancar recentment
una residència amb 20 avis.
Una residencia veïna molt cèntrica, també ha plegat per que
el propietari no ha renovat el
contracte de lloguer (1). Alguna
de les persones que coneixien
aquesta residència ha manifestat que “als veïns no els agradava tenir un geriàtric a l’edifici,
col•lapsen l’ascensor, els costa

caminar.” Comença una fòbia
cap a la gent gran?.
Moltes persones grans viuen
soles. Al voltant de la Sagrada
Família i Sant Antoni tenim el
% més alt de persones de més de
75 anys que viuen soles de tot el
districte. Són entre 33 i 38% encara que al conjunt de l’eixample
el % és una mica més baix, entre
27 i 32%. Moltes persones desitgen poder rebre atenció en una
Residencia Assistida però per
entrar en una d’elles hi ha llista
d’espera.
A la ciutat hi ha 3.942 persones
en llista d’espera al seu domicili o en situació d’ingrés temporal per accedir a una plaça de
les 13.055 places residencials
existents. No es pot saber amb
seguretat actualment quin tipus
d’atenció desitgen les persones
grans però hi ha moltes veus de
que cal re-formular el model el
model i tenir en conte l’opinió de
la gent gran.
Moltes de les RRAA de la ciutat
estan gestionats per empreses
privades amb afany de lucre.
L’Administració paga com a tarifa més alta pel grau més alt de
dependència entre 61,5 i 49,2 €
al dia. És un preu molt baix sobre
tot si es vol extreure un benefici

econòmic. En els darrers anys
s’observa una progressiva entrada en aquest sector d’empreses
importants sobre tot provinents
del sector de la construcció com
OHL i altres com CLECE entre
les nacionals però també moltes
empreses dependents de fons financers internacionals com Vita,
ORPEA que accedeixen a les licitacions de gestió i les guanyen,
reduint el pressupost. Aquesta
situació afegida a la progressiva
privatització dels serveis sanitaris han conformat el “model”
adequat per maximitzar el benefici privat. També cal posar en
qüestió el “model” per centrar-lo
en com els residents volen organitzar la seva vida.
La situació no és nova, fa un parell d’anys les famílies van reclamar l’extinció del contracte de
gestió de 5 residències públiques
però amb gestió privada, de la
ciutat i es va aconseguir un nou
procés de licitació de la gestió.
En el darrer any abans de la pandèmia s’han denunciat a la Con-

selleria 3 Residències i després
de una inspecció s’ha sancionat
a 23 (2). L’acció de familiars i
veïns amb denuncies és molt
important però correspon a les
administracions responsables,
Generalitat i Ajuntament la prevenció del maltractament institucional que suposa la manca de
control del compliment de drets
com són ser atesos per els seus
equips mèdics i infermeres de
capçalera i ser tinguts en compte
en els plans de salut estacionals
així com el maltractament social
que suposa ser obligat a abandonar el seu barri o no poder exercir els dret a votar i a la participació social.
(1) https://www.elperiodico.
com/es/barcelona/20190603/
residencias-la-ultimas-victimasde-la-gentrificacion-enbarcelona-7470750
(2) https://www.elperiodico.
com/es/barcelona/20190509/
generalitat-denuncia-tresresidencias-maltratar-ancianosbarcelona-7445897
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TEMA DE PORTADA

NOTES PEL BUTLLETÍ
- El 50è aniversari de l’Associació de veïns i veïnes Sagrada Família, es farà al llarg del curs 2020-2021, entre
els mesos d’octubre de 2020 a juny de 2021, per motiu del coronavirus. Al proper Butlletí tindreu la informació
complerta de les activitats i les dates del programa.
- L’Assemblea General de socis, que s’hauria d’haver fet a la segona quinzena de juny de 2020 es farà a principis de
novembre de 2020. En el proper butlletí igualment es farà la convocatòria, amb l’ordre del dia.
- Enguany per motiu del Coronavirus les Fetes de Tardor tindran un format diferent.
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VIURE L’ENTORN

VIURE L’ENTORN DIFERENT
Contra la discriminació ,contra la insolidaritat, contra l’egolatria:
La igualtat , la humiltat i la humanitat
Mª LLUÏSA LONGAN

Estem vivint una pandèmia que
mai he conegut i això que els 80
i escaig calendaris,ja han cremat
les seves fulles; temps era temps.
He viscut grips de tota mena i
algunes notables, he conegut reaccions socials inolvidables,les
unes pensant en un mateix, les
altres altruistes...
He conegut d’aprop les mirades
discriminatòries dirigides a les
persones vingudes d’arreu per
fer serveis varis a la gran ciutat.
Els uns netejant carrers amb una
escombra a la ma, altres baixant
a les clavegueres, altres fent d’home anunci Rambla amunt Rambla avall, recordant el menú del
dia dels restaurants de la zona...
Les classes benestants, o no tant,
les classes, no totes que havien
aconseguit calers, (ves a saber
com), tenien minyona a tot estar, i un Ego especial que els caracteritzava.Fastigos Ego que
deia amb la mirada “ Jo estic a

casa meva, jo et pago, al poble et
moriríes de gana”.Eren els nous
rics que es deian.Els de cuna, i
d’aquests també he conegut, baixaven de nivell per fer conversa
senzilla i quotidiana, i es que com
diu el refrany popular “De porc
i de senyor se n’ha de venir de
mena”
Ah pero ningú no s’escapa de la
critica que l’actualitat comporta,
i els descendents d’aquells que
netejant clavegueres,escombrat
carrers i fent d’home anunci i
aguantant el so de la campaneta
de la “senyora” que li demana un
ves a saber que, devant del perill
que la pandèmia comporta, agafa el cotxe (lluny queda el viatge
en tren de dos dies) i fugen de la
ciutat per anar a fer vacances a les
seves localitats d’origen.Allà tenien “la caseta i l’hortet” com deia
Macià, aconseguida amb el seu
esforç, cap dubte, la jubilació cal
viure-la.
Però un cop arribat, sigui on
sigui, aquells estimats amics
llogarencs,els reben a 1 metre de

distància,com diuen les normes,
no els conviden a fer la xerradeta ni el dòmino del bar,i el que es
pitjor els miren discriminant-los,
tot torna, però segons d’on venen
les mirades fan mes mal i aquell
alcalde o regidor que abans era el
teu amic ara et demana que tornis a casa teva, i et tanquis sense sortir.Confinat: ( i això va per
tots, vinguts d’arreu o autòctons)
i allá on estiguis ,reparteix tot el
menjar que has magatzemat gràcies a la targeta de crèdit, i comparteix-lo amb aquell veí/veïna
que esta sol/a i no pot baixar a
comprar perquè no te ascensor,
no es difícil, es tracta només de
rebobinar la memòria: contra la
INSOLIDARITAT, aplica el verb
COMPARTIR.
Contra la mirada DISCRIMINATÒRIA , la mirada que irradia
AMOR , contra el que s’apanyin
– a mi ningú em va ajudar ; per
el que puc fer per tu? I oblidant
l’Ego que només es producte de
la ignorància situat al graó humà
de la CONVIVÈNCIA comunitària , t’asseguro que no faràs va-

cances a la platja ni tampoc faràs
“postureo”(en diuen ara) entre
els teus amics del municipi d’origen, però humà com ets dormiràs
mes tranquil.
No m’he oblidat dels descendents també de les famílies de
socarrel,que presumint del seu
país, el nostre, membres d’Honor
d’Entitats força representatives.
Cercles artístics i demés , també
han agafat el cotxe, els cotxes,
i amb els nens la iaia, el gos, la
mascota i la minyona al seient de
darrera han fugit de la pandèmia
cap a la gran casa que tenen a les
localitats frontereres plenes de
neu i serveis de tot tipus, serveis a
càrrec dels habitants tot l’any dels
Municipis escollits que ves per on
sense cap necessitat poden empastifar- se d’un VIRUS-19 que
els de fora de casa els han portat!
TU-VOSALTRES ningú no s’escapa de la meva critica.
Tota manera, estic en la confianza que arrel dels dies dels
grans cataclismes, es desperten
els bons sentiments i a punt de

tancar aquest escrit, confirmo la
meva esperanza de solidaritat i
comença a ressorgir la figura del
bon veí,( tantes vegades reclamat
per mi) la del somriure per telèfon i el petó també per telèfon, els
whatsaps per explicar un acudit i
també per fer un vídeo on poder
gaudir de familiars i amics,també
confinats. Benvingudes siguin les
noves tecnologies ben aplicades.
Gràcies als sanitaris que lluiten
per la nostra salut, gràcies als
mitjans de comunicació que ens
informen del decurs de tot, gràcies als transportistes que ens
faciliten aliments, gràcies als que
ajuden als sense sostre , gràcies
els que fabriquen mascaretes i les
obsequien ... GRÀCIES.
Gràcies a una pandèmia així ,
pot ressucitar una societat nova,
hereva d’ aquella que mai hagués hagut de desaparèixer? I es
que alhora de la veritat tots som
iguals, aprofitant el progrés , obviament, pero en benefici de tots i
oblidant símbols,tendències polítiques i creences.

Experiències d’un confinament
Mª LLUÏSA LONGAN
He mirat al cel i els núvols plens de
llum juguen amb la blava celestia i
sembla com si volguessin dir- “Som
felices, ens gronxem en un espai infinit tan net!”
Veig passar ocells, amb el seu vol
ràpid i escolto el seu cant. No sento
cap soroll més, ni tan sols de tant en
tant les butzines d’algun cotxe que te
pressa per passar el semàfor.No hi ha
tràfic rodat
M’he fixat, que les galeries de la casa
del devant tenen balcons amb baranes de ferro sostingudes amb suports
també de ferro i forjades amb dibuixos.Hi han estat sempre, la casa te
molts, molts anys, ara però “gràcies”
a un no mourem de casa “he pogut
assaborir detalls que de tan quotidians se’ns fan invisibles.
Estic escrivint tots aquets pensaments, totes aquestes descobertes ,
amb un paper reciclat i un bolígraf.
Els que em coneixen bé, saben que la

inspiració se’m gira de costat davant
una màquina. Es clar que el passo en
net, l’escrit, i el configuro amb tipus
de lletra diferent, i l’envio via mail a
qui correspongui...ara, crear-lo, amb
millor o pitjor encert... a l’antiga :
Boli, paper i cervell.
Tota manera, com valores allò que en
realitat té un valor, en moments con
els que ens toca viure ara!
Atrevir-me jo, encara que sigui amb
un paper a destruir, i continuar l’escrit amb un bolígraf al qual se li ha
acabat la tinta i haver de recórrer a
un altre que la te diferent?
Doncs ara he après a restar importància a tal banalitat per importarme més el contingut de l’escrit obviament que no pas la marca de l’ eina
a emprar i el gruix de la punta per
escriure’l !
Els experts diuen que aquesta mena
de mania per petits detalls que res
importen ...un quadre penjat a la distància deguda, un ordre establert en

tot el que t’envolta... es producte del
signe zodiacal -tal vegada- doncs bé
, ara confinada, he après a viure una
mica més imperfecta, i dintre d’un
ordre he valorat que un xic de desordre també es motiu de distracció.
Tinc damunt la taula del menjador,
àlbums de fotografies de 60 anys
o més enrere, ben classificades per
edats, llinatges i situacions ( torna
l’ordre), totes estan plenes d’ història,
fotografies condemnades a viure un
traspàs generacional, Això si, cremades o destruïdes per una maquina, no
exposades al carrer sobre una manta
al mercat de Bellcaire.
Tant de temps per pensar i raonar !
El telèfon no para de rebre i donar
trucades !
Amb converses sense imatge, percebs i dones amor, i a vegades de
qui menys t’ho esperes.Altres, curiosament, els mes propers no son tan
assidus , no cal, l’estimació esta per

sobre dels formalismes.Tinc tant de
temps per establir valors !
Comença a fer-se fosc, la vista distreta es dirigeix a un gira-sol de seda
que tinc a un recó del distribuïdor,
sembla com si em mires i com si les
seves cor-roles tinguessin moviment,
i busquessin la nit per descansar ,
com fan en el seu habitat natural.Era
una al.lucinació? Les seves boniques
flors grogues buscaven la nit? Em
vaig acostar al gira-sol de seda , si ,
es movia, però per culpa d’un corrent
d’aire;no per res sobrenatural.
Eren les 8 del vespre, els aplaudiments del veïnatge començaven, vaig
sortir a la terrassa, em vaig afegir.
Un agermanament espontani ens
feia humans,més humans.Si quan
tot això passi, no portem a la practica la lliçó apresa, de res haurà servit
aquest confinament.
Deixem el JO per acceptar el NOSALTRES , valorem el ser humà no
pels títols que ha aconseguit entre

aules i biblioteques, valorem el ser
humà per la seva forma de ser, oberta, social i dialogant, la que ara ens
toca viure, confinats per una pandèmia desconeguda, però que ha mogut
sentiments entre totes les branques
socials, del país ... quedara molt per
fer, molts retrets també a fer, moltes
reivindicacions per les quals lluitar.
Els que tinguem la sort de continuar, aprendrem a viure o sobreviure ,
valorarem l’entorn veïnal i familiar
que teníem aparcat i agrairem quan
arribi el cas,el fet de morir en companyia, un fet del qual altres no han
pogut gaudir.
Ja son les deu del vespre, apagaré la
llum, el gira-sol encara està despert,
i ell de nit, gira el cap per dormir. Jo
ho intentaré .....
24 d’Abril de 2020

14 Sagrada Família | Juliol 2020

ÀMBIT DE SALUT

Drets i deures de la ciutadania respecte
al sistema sanitari
El CatSalut va actualitzar l’any
2015 els Drets i Deures de la
Ciutadania (1) que són aplicables a tots els serveis sanitaris
públics amb independència del
seu nivell i titularitat jurídica.
D’acord amb aquesta carta de
drets tenim dret a múltiples
actuacions: escollir els professionals i al equip de primària i
entre les opcions terapèutiques,
accedir a una segona opinió,
ser atès amb flexibilitat horària i amb un temps d’espera
raonable, conèixer el nivell de
qualitat els centes assistencials
i els resultats de les avaluacions
efectuades.
També tenim dret a expressar
opinions i fer suggeriments i
reclamacions en tots els serveis
ja siguin hospitalaris o no. Al
comunicar-nos amb una entitat de l’Administració exercim
un dret no solament avalat per
aquesta carta de Drets sinó derivat del Dret de Petició reconegut a la Constitució i regulat per
una Llei estatal (2). Segons ella
tots els centres públics han de
disposar d’un servei d’atenció
al usuari en el que fer reclamacions i suggeriments que en el
cas de la salut es poden complimentar a l’adreça electrònica
de CatSalut (3). La Llei obliga a
donar constància de la recepció
de la reclamació en els deu dies
següents a la recepció i respondre a la mateixa en un termini
màxim de tres mesos. No sols
tenim dret a posar reclamacions

i queixes per problemes individuals sinó que ho podem fer
per problemes de més amplitud
i col•lectivament com a entitat
social.
També s’especifiquen a la Carta
deures respecte a la institució,
alguns dels quals passen sovint
desapercebuts. Tenim el deure
de conèixer i estar informats del
funcionament del sistema de
forma individual però també de
forma col•lectiva per mitjà dels
mitjans, les entitats i agents socials i el mateix CatSalut.
Alguns dels drets és gairebé impossible exercir-los de forma
individual com és per exemple
conèixer el nivell de qualitat del
centres assistencials i els resultats de les auditories de qualitat realitzades per les agències
d’avaluació i no deixa de ser cridaner quan lluny estem de que el
puguem exercir adequadament.
És molt important el deure de
participar i expressar la nostra opinió. Aquest deure té una
connexió molt estreta amb el
dret a conèixer i a aprendre com
podem utilitzar els procediments per fer efectiva la comunicació amb la institució, que a
la carta es recull com a dret de
participació. Només d´aquesta
manera arribarem a actuar plenament com ciutadans i co-responsables dels Serveis Públics.
Es dona la circumstància de que
la participació comunitària forma part de la mateixa prestació

El CatSalut va actualitzar
l’any 2015 els Drets i
Deures de la Ciutadania
(1) que són aplicables
a tots els serveis
sanitaris públics amb
independència del seu
nivell i titularitat jurídica.

Fa falta organitzar i regular
aquesta participació. La Carta
de Drets i Deures del CatSalut
empeny cap aquest fi, però no
dona eines. Fins ara a la nostra ciutat des dels Consells de
Salut dels Districtes Sanitaris
fins al Consell de Salut a nivell
del CatSalut no han servit per a
la construcció d’una cultura de
participació en Salut.

de la Salut. Des de la Conferència de Alma Ata el 1978 l’OMS
i posteriorment, molts experts
en Salut Pública recomanen i
valoren la actuació de la ciutadania com agent de desenvolupament i millora de la salut per
la seva capacitat d’actuar sobre
factors que ens emmalalteixen i
sobre els que és molt difícil actuar individualment.

Creiem que és necessària la regulació d’aquesta participació
ciutadana, amb criteris inclusius i de transparència, que facilitin aquesta pràctica i formació
al mateix temps. Hem de trobar
formes de treball participatiu en
tots els nivells de l’atenció sanitària, començant per el Consells
de Centre al atenció primària.
Creiem que un Consell parti-

cipatiu de Centre pot escurçar
la distància entre els Consells
de Districte i la realitat immediata viscuda per la comunitat.
Des de la Comissió de Salut de
la Favb demanem la implementació d’una reglamentació dels
Consells de Centre que permeti
treballar i avançar en millores
tangibles.
(1) https://catsalut.gencat.
cat/ca/coneix-catsalut/
presentacio/drets-i-deures-dela-ciutadania/
(2) La Llei estatal 4/2001, de
12 de Novembre, regula el dret
de petició reconegut com dret
fonamental al article 29 de la
Constitució.
(3) atenciociutadana@catsalut.cat

BREUS
Molt breus però fent advertència de les reivindicacions que s’acosten.
Que ha passat amb certes RESIDÈNCIES ? ...
La cosa s’ha despertat ara però ja fa molt de temps que aquesta Associació s’ho veia a venir i tenia en dubte certes
actuacions ... ara pot parlar i escriure amb coneixement de causa. Ho farem, i lluitarem pels drets dels Residents,
aquells drets humans que mai s’haguessin hagut de perdre.
M. LL. L
Àmbit de servei a les persones

