50 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ
ANYS

FENT BARRI
Associació de Veïns i Veïnes
de “Sagrada Familia”

AJORNAMENT ASSEMBLEA GENERAL

/pàgina 3

2 Sagrada Família | Octubre 2020

editorial

sumari

50 ANIVERSARI DE L’AAVV
SAGRADA FAMÍLIA
ÉREM MOLT JOVES I TENÍEM MOLTES GANES DE CANVIAR LES COSES, DE CANVIAR LA VIDA GRIS I TRISTA DEL FRANQUISME. I TENÍEM CLAR QUE EL FUTUR
ERA NOSTRE I QUE PASÉS EL QUE PASÉS NOMÉS PODIEM ANAR ENDAVANT I
QUE ENS MEREIXÍEM UNA MILLOR VIDA I QUE ERA POSSIBLE, I QUE ERA INEVITABLE. I APROFITANT LES MÍNIMES ESCLETXES QUE S’ANAVEN OBRINT EN
LES ESTRUCTURES DEL “RÉGIMEN” PODÍEM OBRIR FORATS PER ON ENTRÉS LA
TORRENTADA DE LA DEMOCRÀCIA I LA LLIBERTAT. I AIXI VAREM ACONSEGUIR
QUE UNA ASSOCIACIÓ QUE VA NÉIXER A 1970 AMB ESPERIT “BOMBILLAIRE” ESDEVINGUÉS, CAP A 1974 I AL CRIT DE “VOLEM UN BARRI PER VIURE-HI” UNA
ASSOCIACIÓ REIVINDICATIVA I LLUITADORA. I AIXÍ SEGUIM, LLUITADORS I REIVINDICATIUS, FINS AQUEST TEMPS EN QUE ENCARA CAL LLUITAR PEL QUE ÉS
EVIDENT, GRÀCIES A LES PERSONES QUE NO HAN DEFALLIT EN TOTS AQUETS
ANYS. COM VA ESCRIURE BERTOLT BRECHT: HI HA PERSONES QUE LLUITEN UN
DIA I SÓN BONES. D’ALTRES LLUITEN UN ANY I SÓN MILLIORS. N’HI HA QUE
LLUITEN MOLTS ANYS I SÓN MOLT BONES. PERÒ N’HI HA QUE LLUITEN TOTA LA
VIDA: AQUESTES SÓN LES IMPRESCINDIBLES.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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Ajornament de l’Assemblea General del 2019

Informació important als socis i socies de
l’Associació de veïns i veïnes Sagrada Família
L’Assemblea General de l’exercici 2019 s’hauria d’haver celebrat abans del 30 de juny de 2020. La persistència del Covid 19 i
l’obligació de complir les mesures sanitàries impossibiliten enguany realitzar-la de manera presencial; d’altra banda, creiem
que tampoc resulta factible fer-ho de manera virtual ja que, atesa l’edat de molts membres de la nostra associació, no estaríem
gens segurs de garantir les normes de participació.
La publicació d’una norma per a les comunitats de propietaris ens proporciona per analogia una sortida legal a la situació i, en
funció de la mateixa, la Junta actual de l’Associació ha pres per unanimitat l’acord següent:
Prorrogar el mandat de l’actual Junta directiva fins que l’Assemblea General de l’entitat es pugui celebrar amb
totes les garanties.
Igualment prorrogar el pressupost de l’exercici 2019 a l’any 2020.
Aquests acords es notificaran per escrit a tots els socis i sòcies de l’entitat que tenen la facultat de recolzar-los o rebutjar-los per tal
que puguin fer-ho, si ho consideren necessari, mitjançant comunicació escrita adreçada a la Junta i tramesa a la seu social actual
de l’Associació (carrer Nàpols 268-270) per correu postal, o electrònicament a la direcció d’e-mail avvsagrada@gmail.com.
Barcelona a 5 d’octubre de 2020 - LA JUNTA
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Entrevista a la tècnica del Pla de
Desenvolupament Comunitari Sagrada Família
1) Que es el PDC, qui el gestiona
ara, i qui la gestionat fins ara.
El PDC Sagrada Família, és
una xarxa de persones; veïns i
veïnes, entitats, equipaments i
serveis que treballem conjuntament per transformar i millorar
la qualitat de vida del barri en
diferents aspectes: feminismes,
salut, interculturalitat, etc. Dita
xarxa, es va iniciar l’any 2007
amb un diagnòstic participatiu.
Des del PDC s’impulsen projectes, es dóna suport a les propostes que ja s’estan desenvolupant
al barri i s’ofereixen eines per
a promoure el treball en xarxa,
però sempre comptant amb el
compromís de tots els agents
del barri, ja que no es tracta
d’una xarxa generadora de serveis, sinó d’una xarxa que promou el treball conjunt i la coresponsabilitat en aquest procés de
millora del barri.
Per fer tot això, ens organitzem
amb taules i comissions de treball temàtiques formades per
entitats, serveis, veïns i veïnes,
on compartim experiències, impulsem nous projectes i donem
suport a accions i demandes.
Actualment s’està treballant en
els àmbits de: salut, gent gran,
feminismes, cures, economia
social i solidària, interculturalitat i acollida.
Els Plans Comunitaris de
Barcelona estan finançats per
l’Administració pública (Gene-

ralitat i Ajuntament), en aquests
moments a través d’una subvenció bianual de concurrència
pública. A cada barri hi ha una
“entitat gestora” que s’encarrega d’impulsar el PDC al barri,
gestionar el finançament i el
contracte laboral de les persones tècniques contractades per
gestionar el projecte.
A Sagrada Família la primera
entitat gestora va ser la Coordinadora d’Entitats i després,
durant molts anys, ho va ser
l’Associació de Veïns i Veïnes.
Des del 2020, l’entitat gestora del PDC és la Espai Ambiental SCCL, una cooperativa
que neix al barri fa 15 anys per
gestionar l’Aula Ambiental.
Aquest canvi d’entitat gestora
ha estat consensuat al barri i
significa un relleu generacional i una aposta per garantir la
continuïtat del PDC, donades
les dificultats de gestió i de finançament que l’Administració imposa. Així mateix, des
d’Espai Ambiental, s’aposta
per a que al PDC contempli de
forma transversal una perspectiva ambiental i amb valors
d’economia social i solidària.
2) Quin paper ha tingut el PDC
durant el confinament i desprès?
Des de l’inici del confinament
la tècnica comunitària ha fet un
paper de coordinació entre els
diferents agents del barri. Especialment es va establir una molt
bona comunició amb la Xarxa

de Suport i les treballadores
socials dels centres d’atenció
primària, per tal de garantir
que el suport mutu entre veïns i
veïnes pogués arribar a tothom.
A més, es van realitzar diverses
trobades i accions per saber que
estaven realitzant les entitats i
serveis i què necessitaven, així
com per articular i difondre les
activitats i projectes que estaven
duent a terme. D’altra banda, es
van continuar projectes de forma online, com els cursos de
castellà i català, i es va aprofitar
per programar-ne d’altres.
A nivell social, es van detectar
casos de risc i es van canalitzar
les demandes. També s’ha fet
una tasca important de detecció
de necessitats emergents i, un
cop va acabar el confinament, es
va crear una nova Taula Social,

on va sorgir un projecte conjunt
d’intercanvi de roba i de materials per a la criança.
3) Quin plan d’actuació teniu
pel futur?
El pla d’actuació del PDC es
construeix comptant amb la
participació dels agents del barri que s’hi vulguin implicar. Ho
poden fer en les Taules i comissions temàtiques i també en la
Taula de Seguiment del PDC.
Cada Taula i comissió decideix
les properes accions en funció
de les necessitats detectades,
les oportunitats d’actuació i la
implicació en el moment.
De forma general, es continuaran impulsant els projectes
existents,tenint en compte les
restriccions del moment. Espe-

cialment les accions adreçades a
col·lectius més vulnerables: persones migrades, treballadores de
la llar, famílies amb dificultats
econòmiques i gent gran. També
pretenem donar un impuls a la
xarxa d’economia social i solidària i reforçar el vincles comunitaris i el suport veïnal per. Ens
agradaria molt poder comptar
també amb els recursos per impulsar el treball en xarxa en noves àrees, com a infància i educació, ecologia o atenció a famílies
monomarentals. La perspectiva
d’aquests projectes sempre és
empoderadora i no assistencialista i sempre es realitzen amb la
participació de les entitats d’entitats i serveis del barri.
El PDC està totalment obert a
rebre propostes, demandes o
idees! Vine, pregunta i proposa!
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Glòries: Escola de Primària sí, Centre de
Formació Professional també
El Compromís per Glòries
(CxG) continua avançant lentament. És bo que avanci, no
pas que ho faci tan lentament.
En qualsevol cas la pregunta que cal fer és: avança en la
bona direcció?.
Portem 13 anys de Compromís, encara resten uns quants
més i, com sempre, entre el que
manca per fer estan la majoria d’equipaments reivindicats
pels barris de l’entorn: Poble
Nou, Clot-Camp de l’Arpa, Fort
Pienc i Sagrada Família.
L’acord sobre equipaments del
Compromís en va establir 14
per al conjunt de barris, amb
una estimació de costos i la
concreció de la seva ubicació.
Hi havia un 15è equipament
que es va afegir tot i no tenir assignat un espai concret
perquè en aquell moment no
comptàvem amb una ubicació
disponible.
Cal assenyalar la existència
també d’una peça per a equipaments de 8.500 m2 de sòl, amb

una torre de 24.000 m2 de sostre, un anomenat edifici ONA,
que d’entrada l’Ajuntament va
reservar per a oficines municipals; a les plantes inferiors
es va preveure el primer equipament de barri de 6.000 m2,
anomenat edifici SÓCOL.
Per tal de completar l’anàlisi
ens queden per exposar dues
novetats:
- Abans de finalitzar el mandat
municipal d’en Xavier Trias
les associacions del Compromís proposen que es recuperi
la fàbrica de paraigües com a
equipament; els estudis tècnics que fa el consistori avalen la seva viabilitat.
- El curs escolar 2016/2017
l’Ajuntament i el Consorci
d’Ensenyament acorden la
creació de dues noves escoles públiques a l’entorn del
barri de la Sagrada Família: són l’Escola Gaia que,
enguany i provisionalment,
s’ubica a Consell de Cent/
Cartagena, per tant a l’àmbit de Glòries, i l’Escola Nou

Graons, que se situa a Rosselló/Roger de Flor.
Inicialment semblava que la
Gaia s’ubicaria al solar on s’està construint l’Institut Angeleta
Ferrer però, per raons que no
s’han explicat, finalment no s’hi
situarà.
En aquestes circumstàncies
l’Ajuntament i l’Escola Gaia
estan desenvolupant converses
per decidir la ubicació definitiva
del centre; aquestes converses
es produeixen sense la intervenció de les AAVV de l’entorn
de Glòries, que han estat les
interlocutores fonamentals de
l’esmentat Compromís. Cal destacar que el text del Compromís
estableix amb tota claredat que
qualsevol modificació substancial haurà de comptar amb la
participació veïnal.
La

proposta

que

formulen

l’Ajuntament i l’Escola planteja una modificació del PGM
de1976 mitjançant un intercanvi de qualificacions urbanístiques entre dues peces de
l’àmbit de Glòries integrades en
sectors diferents: la peça limitada per Consell de Cent, Castillejos, Cartagena i Diagonal cedeix
la seva qualificació residencial
(18) a la peça situada davant
del Centre Comercial de Glòries, mentre que aquella passa a
tenir qualificació d’equipament.
Amb aquest intercanvi es pretén ubicar l’escola Gaia, amb el
pati ampliat, a l’espai que ocupava la fàbrica de paraigües;
l’increment de pati, amb sòl
d’equipament anteriorment de
l’edifici ONA, es produeix també a l’escola dels Encants.
Al plantejament inicial no
s’analitza com afecta aquest intercanvi de qualificacions a la

peça ubicada al costat del Centre Comercial, a la que li treuen
900 m2 de sòl d’equipament,
els quals es traslladen a Consell
de Cent-Cartagena; es manté la
incògnita de si es perdrà potencial pel que fa a equipament, i si
la peça que es trasllada tindrà
cabuda al nou emplaçament. Si
la peça hi cap, no hi veiem cap
problema, sempre que l’Ajuntament clarifiqui que vol fer
amb l’edifici ONA-SÓCOL inicialment previst com una torre
d’oficines municipals amb un
equipament de 6.000 m2 a les
plantes baixes.
Pensem que el projecte d’una
torre d’oficines, un monstre de
més de 20 plantes, s’hauria de
revisar, contemplant com a alternativa la construcció d’habitatges dotacionals que són molt
més necessaris davant la crisi
en matèria d’habitatge que pateix Barcelona.

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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Memòria del barri Sagrada Família
i de l’Associació de veïns i veïnes

ANYS

FENT BARRI
Associació de Veïns i Veïnes
de “Sagrada Familia”

INTRODUCCIÓ
En el cinquantenari de l’Associació de Veïns i Veïnes de la
Sagrada Família que s’acompleix l’any 2020 creiem necessari fer una mica de memòria
de la història del barri, una
tasca que s’ha abordat en part
i que ara, amb la creació de
l’Ateneu, esperem que aviat sigui complertada.
A l’Associació de Veïns vàrem
tenir dues persones que començaren aquesta tasca i foren
membres de les primeres Juntes de l’Associació: Sigfrid Quer,
que ja va morir, i Josep Collado,
que encara és viu.
A tots dos els movia la preocupació de fer barri, en un indret
de la ciutat de Barcelona que,
a finals del segle XIX, no era
més que una àrea ocupada per
camps de cultiu del terme de
Sant Martí de Provençals.; un
i altre varen publicar un llibre
en que reunien un munt d’informació. Tots dos petits llibres
van ser editats amb l’esforç
dels propis autors i en aquest
butlletí farem un resum que
introduirà aquest article. Com
a mostra de reconeixement i
d’agraïment i com a primer
acte del 50è aniversari, hem
decidit publicar els libres a la
web de l’Associació perquè així
estiguin a l’abast de tothom.
Hem decidit també reproduir
els textos en l’idioma que van
ser escrits pels autors, en català en el cas de Sigfrid Quer, i en
castellà pel que fa a Josep Collado; farem el mateix a la web.
El llibre de Sigfrid Quer,
que porta per títol “El barri de la Sagrada Família
abans i ara” ens diu que un
tros de Barcelona que pertanyia a Sant Martí de Provençals
es va agregar a la Ciutat Comtal
l’any 1897: la zona que s’estén
des del carrer Consell de Cent
entre el carrer Nàpols i el carrer Independència, i fins a la
Travessera de Gràcia, en el sentit mar muntanya.

Destaca que hi havia una elevació a l’alçada de Diagonal/Marina on des del segle XIV s’aixecava una creu anomenada Creu
del Coll de la Celada; és probable que correspongui a l’actual
elevació situada al costat de
l’Escola Ramón Llull, alterada
pel pont que travessava les vies
del tren pel carrer Sicília i la
seva cobertura. Tres anys abans
de l’esmentada agregació ja
s’havia segregat un tros de Diagonal/Marina per fer el gran
col·lector d’aigües que baixaven
de la muntanya.
Dins del projecte d’Ildefons
Cerdà per a l’Eixample barceloní, es contempla, entre els
carrers de Mallorca I Rosselló,
del Passeig de Sant Joan fins al
carrer Padilla, 14 illes en total,
la construcció d’un hipòdrom
que mai es va executar; tanmateix, es van guanyar les dues
places que envolten el Temple,
la de la Sagrada Família i la
plaça de Gaudí.
La configuració del barri als inicis era escassa: cases de pagès,
el carrer Enamorats, el nucli
de la Cènia. Per parlar de nuclis urbans cal anar a ben entrat el segle XX: aquests nuclis
no estaven comunicats ni amb
Barcelona ni amb Sant Martí;
aquesta manca de comunicació
es va anar corregint paulatinament, de manera que l’últim
tram va ser el del carrer Provença, que no va executar-se
fins als anys 70 del segle XX.
Encara resten indicis del caràcter rural de la zona, com ara, la
font pública de València/Sicília,
el turonet del carrer Castillejos
entre València i Mallorca, o les
escales del carrer Lepant, entre
Rosselló i Còrsega.
Sigfrid Quer fa a continuació
una descripció dels passatges
i carrers del barri -destaca el
gran número de passatges- i
detalla el nom dels 22 carrers
que travessen el barri. Només
un carrer ha canviat de nom, el
carrer Cartagena que abans es
deia Llibertat; el motiu que va
portar a donar el nom d’aquesta

ciutat murciana al carrer sembla que rau en la important immigració que es va produir des
de Múrcia en la primera i segona dècades del segle passat, a
conseqüència la crisi de les explotacions mineres a la seva regió. També al barri tenim dues
avingudes, Diagonal i Gaudí,
tot i que en algun moment el
carrer Sant Antoni Maria Claret se’l va anomenar avinguda;.
tothom en diu ara Pare Claret.
Pel que fa a les activitats en
un primer període predomina
el sector primari, agricultura
i ramaderia, i dins del primer
el secà i el regadiu (Rec Comtal). Amb la industrialització
s’instal·len fabriques: Safa, la
Sedeta, Saesa, Aiscondel, General Motors, Panasonic, la Negra, autobusos Roca, etc. que
amb la primera crisi industrial
van desaparèixer; altres, com
la Damm, Danone i la Myrurgia
es traslladen fora de la ciutat I
ens convertim doncs en un barri
d’habitatges i, serveis.
Els edificis i monuments més
notables, al marge del Temple
serien:
- Les escoles parroquials que
Gaudí va construir per als
obrers del Temple a Mallorca/Sardenya.
- La casa Planells, del deixeble
de Gaudí Josep Maria Jujol, a
Diagonal/Sicília.
- La fàbrica Myrurgia, una obra
d’art decó de l’arquitecte Puig
i Giralt, situada a la cantonada de Mallorca/Nàpols.
- El bloc de Padilla 323-329
d’Antoni Moragas i, finalment…
- L’hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de l’arquitecte modernista Domenech i Montaner, tot i que es tracta d’un
monument fronterer amb el
barri, ja que administrativament pertany al Guinardó.
Els equipaments sanitaris proliferaven al barri: a més de
Sant Pau, teníem la Creu Roja,
el Nen Déu i la Quinta de Salut
l’Aliança; en qualsevol cas, la

majoria eren centres privats i
amb abast de ciutat.
Si parlem d’ensenyament al
barri no hi havia pròpiament
cap escola o institut d’ensenyament públic; només comptàvem
amb l’escola Ramon Llull al barri fronterer de Fort Pienc.
Al Temple Sagrada Família, Sigfrid Quer li dedica comentaris
més extensos, amb l’anècdota
del cost del solar que va pujar
34.000 duros. Inicialment es
pensava en un lloc més cèntric
però l’especulació ja començava
a ombrejar sobre el Pla Cerdà
i els preus al centre de la ciutat eren prohibitius. Comença
també la polèmica dels anys 70
sobre la continuïtat de les obres
que finalment van prosseguir.
Els dos monuments principals
del barri es van unir per l’Avinguda de Gaudí; malgrat no estar contemplada al Pla Cerdà,
aquesta avinguda s’ha desenvolupat comercialment al igual
que els carrers Mallorca i València a l’entorn del Temple.
Pel que fa al transport públic,
des de 1885 va circular el tramvia de via estreta a Horta per
Roger de Flor, València, Diagonal, Nàpols, Mallorca, 2 de Maig
i Freser, i viceversa.
El llibre de Josep Collado
porta per títol “El Poblet:
un barrio de San Martí de
Provençals”:
Describe los orígenes de una
forma más amplia, situándolo
en la explanada entre el río Be-

sós i el Carmelo. “La construcción de una capilla en honor a
San Martín de Tours da el nombre a la zona, una zona que fue
de asentamiento de los ejércitos
que querían conquistar la ciudad amurallada de Barcelona,
como fue el caso de Almansur
que en el año 981 entró por el
río Besós, causando grandes
destrozos en la iglesia. También
sirvió para el asedio de las tropas napoleónicas.
La insalubridad de los siglos
XIV i XV debido a los aguazales
y pantanos supuso una disminución de la población. Entre
1358 y 1553 reunía 80 almas,
en 1787 se contabilizaron 1.715
habitantes y, ya en plena industrialización, en todo el territorio
vivían 67.677 personas”.
Al inicio del relato, Josep Collado hace una mención elogiosa del libro de Sigfrid Quer y
recoge algunos detalles de su
descripción del Coll de la Celada
y la elevación de Diagonal/Marina. Recalca también que San
Martí fue el menos cuidadoso
en la aplicación del Plan Cerdá
de todos los barrios que se integraron en Barcelona. Ratifica
la existencia de casas de payés
como la de can Xipó, donde
vendían leche a los vecinos del
entorno. Menciona el camino
que unía los barrios del Poblet,
Camp de l’Arpa i la ciudad de
Barcelona: ese camino era la calle Enamorados i atravesaba el
barrio de la Cenia.

continua a la pàgina següent
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Un poco más cerca del Clot existía en 1895 un pequeño barrio
llamado El Pont (de Consejo
de Ciento a Aragón, i de Dos
de Mayo a Independencia) y un
grupo de casas llamadas Camp
d’en Riera.
A continuación, Collado describe los torrentes i caminos que
bajan del Guinardó y habla también de la falta de comunicación
del Poblet. Como anécdota nos
dice que entre Valencia i Mallorca existió el partido Centro
Radical y que a principios del
siglo XX, cuando gobernaban
en el Ayuntamiento, consiguieron que se asfaltara un trozo de
calle, mientras todas las demás
siguieron siendo un barrizal.
En cuanto a las costumbres, Collado también apunta:
- Los clásicos vermuts del Nagore, el Fortuny, el Neutral, el
Familiar, etc.
- Las Fiestas Mayores de las calles de Marina, Lepanto, Cerdeña, i del pasaje de Gaiolá
- Seguir con pasión los partidos
de fútbol y baloncesto.
- El trofeo Mosén Borrás de ciclismo con final en CerdeñaValència.
- Las corridas de toros de la
Monumental.
En la descripción de calles i plazas
incorpora comentarios relativos
a las plazas ganadas como fruto
de la lucha vecinal, como las de la
Hispanidad, Pablo Neruda, jardines de la Industria y la de Montserrat Roig. De la avenida de Gaudí destaca la recuperación de las
farolas traídas del 5 de oros el año
1985, la fuente modernista situada en la parte superior, delante del
Hospital de Sant Pau, i la escultura “El buen tiempo persiguiendo a
la tempestad” de Apel·les Fenosa.

La plaza Sagrada Familia
constituyó durante casi 100
años el único espacio verde
del barrio y fue proyectada,
al igual que posteriormente
la plaza de Gaudí, por Nicolau Rubió i Tudurí; en cuatro
ocasiones, entre los años 27
y 39, fue cambiando de nombre. Durante mucho tiempo
ha servido como espacio para
las barracas de diversas ferias, también se realiza en ella
la de Santa Lucía o de Navidad, que comparte con la
explanada de la Catedral y,
desde hace tiempo acoge a los
maestros pintores del barrio.
Cuenta además con un bar
con terraza y lavabos.
Respecto de las actividades,
Collado remarca que al principio, durante las navidades tenía lugar el comercio de pavos
que una señora, “la Murciana”,
vendía en la calle Lepanto esquina pasaje Bofill, y aprovechaba los descampados del barrio para pasearlos.

Por lo que se refiere a la industria, hace una mención de una
treintena de fábricas que han
estado en el barrio y se pregunta: “¿Qué nos ha quedado de la
actividad del sector secundario después del desmoronamiento industrial? Porque las últimas empresas que quedaban,
la Damm, la Myrurgia, Nerva,
Mateu i Soler, Danone y Marfasa han desaparecido”.

El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia

dio para los grandes arquitectos del mundo.

Es tanta la influencia que tiene el Templo que ha llegado
a rebautizar a nuestro barrio:
desde hace décadas la denominación “El Poblet“ ha pasado
al olvido total.

El carácter monumental de
las obras requiere de grandes
espacios libres; sin embargo,
a duras penas se consiguen
salvar las plazas de la Sagrada
Familia y de Gaudí, a excepción
de una franja estrecha de casas
en la calle Lepanto. El resto se
lo ha comido la especulación.

Además de los reseñados en el
libro de Sigfrid Quer, Collado
incluye también:

La construcción del Templo la
comenzó el arquitecto Francisco de Paula del Villar el
año 1882. Las dificultades de
entendimiento con el promotor, la Asociación Josefina,
hicieron que éste abandonase
el proyecto.

- El monumento a Jacinto
Verdaguer, en Mallorca/paseo San Juan.
- La plaza de toros Monumental, en Gran Vía/Marina.
- La fuente de Hércules, en
Córcega/paseo San Joan.
- El convento de las Salesas,
en Roger de Flor.
- El palacio Macaya, en el paseo San Joan

Antoni Gaudí se hace cargo de
la obra en 1891, con la cripta acabada. La primera torre
integrante de la fachada de la
Natividad se terminó en 1921,
y las otras tres en 1926, año en
que murió el arquitecto. Gaudí
cambio por completo todas las
formas y maneras e implantó
su técnica constructiva, la cual
todavía hoy es materia de estu-

Monumentos del barrio

Las características arquitectónicas, artísticas y religiosas del
Templo y el descubrimiento de
los valores técnicos de Gaudí,
hacen que cada vez atraiga
más visitantes procedentes de
todo el mundo.
Cines de barrio
Los cines fueron uno de los
mayores medios de transmisión
de cultura y de entretenimiento,
cuando no había ni televisión
ni móviles. El primer cine que
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se instaló en las proximidades
del barrio, en el año 1903, fue
el cinematógrafo Marcet, en la
plaza de Tetuán, 13; estuvo funcionando hasta 1975, llegando a
programar sesiones pornográficas. En la Gran Vía hubo 2 cines con el mismo nombre “Gran
Vía“, uno en el número 778 y el
otro en el 794. Durante el verano, el café-bar Sol y Sombra organizaba veladas al aire libre, y
en las tardes de toros el recinto
parecía la Fiesta Mayor.
Había cines como el Salón Condal, el Emporium, el Meridiana,
el Ducal, el Besalú y el Foment
Martinenc en el área del Clot, y
los cines Maxim’s, Nuria, Delicias, Chile, Bailén y Texas que
pertenecían a Gracia.
El Triunfo (1908-1973) y el Lido
(1942-1984) eran 2 cines del barrio de Sant Pere. El segundo fue
el primero con pantalla panorámica y un foso de 5 a 18 metros.
Entre Valencia y Aragón existió
el gran cine Cerdeña que sólo hacía publicidad en las funciones
teatrales, y también tuvimos el
cine Nápoles con dos salas.
A continuación hace una descripción de las salas grandes
que había en el barrio, reiterando así la importancia del cine en
la cultura del barrio:
Cine Trianón-Triana, Valencia 379, 1252 localidades.
Abierto hasta Octubre de 1939,
era el más antiguo del barrio; en
él se programaron también variedades. Actualmente, un edificio de viviendas.
Cine Versalles, Mallorca 463,
esquina Castillejos,1167 localidades.
Abrió sus puertas en 1927; en
1950 hizo una reforma importante ampliando el vestíbulo.
El empresario José Lecumberri
introdujo también las variedades: por el local pasaron figuras
conocidas como Antonio Machín, Estrellita Castro, Antonio
Molina, etc. En los años 90 se
convirtió en una discoteca que
causó muchas molestias a los
vecinos; la presión vecinal logró
cerrarla. Actualmente es una
Residencia de la Tercera Edad.
Cine Venus, Avenida de Gaudí
66-68, 625 localidades.
Inaugurado en 1931, era el más
céntrico del barrio; no tenía gallinero y sufría pocos cortes de
luz, seguramente por su proxi-

midad al Hospital de Sant Pau.
Funcionó hasta Marzo de 1965;
su cierre fue una equivocación.
Cine Niza, Plaza de la Sagrada
Familia 12, 1504 localidades.
Abrió el 19 de octubre de 1946,
siendo en aquel momento el
mejor local de cine, el más espacioso y el mejor montado de
la ciudad. En Octubre de1948
inauguró una sala de baile en el
piso superior, con terraza al aire
libre. También habilitó una sala
de billares donde se celebraron
grandes partidas.
Por sus dimensiones ha sido
un lugar propicio para grandes
concentraciones populares, especialmente los domingos y festivos. Después de una época de
penurias lo adquirió para su explotación el grupo Balañá, cerrando sus puertas el año 2006.
En 2014, ante el intento de instalar un Mercadona de 2.000
m2 en el interior de la manzana,
los vecinos crearon una plataforma cívica en defensa de este
equipamiento cultural. Gracias a la presión ejercida por ese
grupo, el barrio consiguió un
local alternativo de 1.500 m2 en
la calle Nápoles 268-270, donde se ubica el actual Ateneo del
Poblet.
Clubs de fútbol
Desde el Europa, la UE Atlètic
Fortpienc, el Atlètic Sporting
Club, el Club deportivo Victoria,
Josep Collado nos resume los
diferentes clubs de fútbol que
han existido en el barrio.
Refugios antiaéreos
Construidos para proteger a la
población de los bombarderos
alemanes e italianos durante la
guerra civil de 1936-1939. Collado enumera 9 refugios en el
barrio con sus direcciones correspondientes y comenta que el
Poblet sufrió más efectos de los
bombardeos por su proximidad
a la fábrica de material de guerra de la Casa Elizalde, en el Paseo de San Juan.
Sucesos significativos
Josep Collado nos hace una síntesis de hechos significativos acaecidos en la ciudad que afectaron específicamente al barrio del Poblet:
la Semana Trágica, el entierro de
Gaudí, el incendio en el colegio de
los Maristas, el atentado a Eduardo Quintela, el incendio en la National Panasonic, etc.
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L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
SAGRADA FAMÍLIA
El naixement
El juliol de 1970 una associació de “bombillaires” es converteix en una de veïns per
tal d’incorporar-se a un moviment ciutadà en augment
que lluita per la millora de les
condicions de vida de la gent i
dels barris.
Les primeres lluites de l’Associació de Veïns tenen a veure
amb la manca de serveis bàsics, com l’asfaltat dels carrers
o la col·locació de semàfors i,
d’altra banda, amb la lluita
per la democràcia, les llibertats i el dret a organitzar-se i
manifestar-se, activitats que
la dictadura de Franco tenia
totalment prohibides i reprimia amb duresa. Eren anys
de forta politització i molt reivindicatius, i la gent s’anava
sumant a un clam popular per
les llibertats, l’amnistia i l’estatut d’autonomia.
Va morir Franco i es va produir la reforma política del
règim: es van legalitzar els
partits polítics i es van realitzar les primeres eleccions generals, retornà Tarradellas,
es va fer el referèndum constitucional i s’aprovà l’estatut
d’autonomia. El cicle va finalitzar amb les eleccions catalanes i les eleccions munici-

pals d’abril de 1979. Els anys
70 van ser un període presidit
per una forta especulació urbanística seguida d’una organització veïnal intensa; calia
lluitar contra els especuladors
que s’aprofitaven d’unes institucions poc democràtiques
i d’una legislació totalment al
servei dels poderosos.
El panorama, els anys 70, era
força desolador pel que fa a
equipaments al barri:
- La Sanitat Pública no era
universal.
- La plaça Sagrada Família
com a únic espai verd.
- Cap Escola Pública ni cap
Institut ubicada/t estrictament al barri.
- Només una Escola Bressol
Pública per a 52.000 habitants.
- Sense Escola d’Adults.
- Cap Residència de Gent Gran
Malgrat això. les lluites per la
llibertat d’expressió, pels drets
de les dones i per les llibertats nacionals continuaven, i
el moviment veïnal assolia els
primers triomfs. S’ha de dir
que també va contribuir-hi el
batlle Socías i Humbert, l’últim de l’etapa franquista, a qui
no li va tremolar el pols a l’hora de comprar sòl per a zones
verdes o equipaments.

Al nostre barri, per analitzar la
lluita pels equipament i zones
verdes diferenciarem diferents
èpoques o símbols: la transició,
la Myrurgia, el Niza, els entorns del temple de la Sagrada
Família, i les Glòries.
La transició
Es van anant materialitzant
conquestes que s’havien treballat molt durant el franquisme
i van suposar un salt qualitatiu
important a l’àmbit de l’ensenyament i de la cultura: estem
parlant de La Sedeta, una fàbrica tèxtil del carrer Sicília que es
transforma en Centre d’Ensenyament i Centre Cívic, quan la
intenció inicial dels promotors
era fer-ne habitatges de renda
lliure; finalment, l’any 1984
l’equipament públic va esdevenir una realitat.
Poc després dues noves escoles
van entrar a formar part de la
xarxa pública: l’escola Sagrada Família i l’escola Tabor que
pertanyien al col·lectiu del CEPEC, un grup d’escoles catalanes que lluitaren durant molts
anys per a una escola lliure i
activa. La presència i activitat
de la Cooperativa Claror va fer
possible que, uns anys després,
el barri comptés amb dos po-
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liesportius públics a tocar de
les escoles: l’esportiu Claror, al
carrer Sardenya, i el poliesportiu Sagrada Família, al carrer
Cartagena.
Seguint la política de creació de
Centres Cívics a diferents barris de la ciutat, es construeix el
nostre, el del carrer Mallorca,
conjuntament al Mercat Municipal i una biblioteca que trigaria uns quants anys a entrar en
funcionament.
La Myrurgia
La lluita de Myrurgia va marcar
un abans i un després en la lluita del barri contra l’especulació.
Sobre el solar d’aquesta fàbrica

del carrer Mallorca, es va muntar un pla especial urbanístic
discontinu, amb l’objectiu de
construir habitatges de renda
lliure i un hotel de 4 estrelles
en sòl d’equipament; per llei,
no podien edificar l’hotel en una
superfície amb aquesta qualificació, i per això pretenien disfressar-lo com a residència d’esportistes.Si analitzem una mica
la història relativa al solar de la
Myrurgia, ja hi havia hagut una
primera martingala bruta, denunciada en el llibre de Manuel
Vázquez Montalbán i Eduard
Moreno “Barcelona, cap a on
vas?”: amb la connivència municipal es va autoritzar la adequació com a oficines d’un espai
amb ús originari de magatzem.

El Pla Urbanístic que hem
esmentat abans consistia en
traslladar qualificacions urbanístiques d’equipaments i
residencials de manera que
dues escoles de l’esquerra
de l’Eixample, la escola IPSI
i una municipal, situades en
sòl amb qualificació urbanística 13 E, residencial, cedissin aquesta qualificació
al solar de Myrurgia que la
tenia d’equipament. El promotor, Construccions Castro
indemnitzava el propietari de
l’escola IPSI per la diferència de valor, uns 230 milions
de les antigues pessetes; per
a poder tancar l’operació el
propi Ajuntament havia de
fer d’especulador i participar

en el canvi de cromos amb
l’altra escola, una de la seva
propietat a la Ronda de Sant
Antoni, rebent a canvi 62 milions de les antigues pessetes.
Només la plusvàlua dels possibles habitatges a edificar ja
superava els 1.000 milions de
pessetes.
Resumint, al barri de la Sagrada Família li treien 7.500 m2
de sòl d’equipament mentre
que l’escola IPSI i l’Ajuntament de Barcelona s’emportaven quasi 300 milions de
las antigues pessetes. Però la
història no acaba aquí ja que
en els 7500 m2 d’equipament
s’autoritzà inicialment la
construcció d’un hotel de 4 es-

trelles de la cadena Hesperia
i un poliesportiu de la cadena
Metropolitan, ambdós propietat lògicament de Construccions Castro.
Novament la pressió veïnal va
fer tancar durant 10 anys l’hotel fins que el 2019 va aparèixer una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que, sense entrar en el fons
de la qüestió, anul·lava l’ordre
de tancament, i ara l’hotel illegal està funcionant, fruit de
la incompetència de l’Ajuntament. Una nova lluita apareix
a l’horitzó. La mobilització de
Myrurgia va aconseguir unir
la gran majoria d’entitats del
barri que es van articular en
la plataforma veïnal SALVEM
MYRURGIA. L’any 2000, després de xerrades, recollida de
signatures, emplaçament als
grups polítics i concentracions, es va fer la manifestació
mes nombrosa que s’havia realitzat al barri els últims temps.
A la tardor d’aquell any se signà l’acord amb l’Ajuntament
pel qual:
- El promotor es compromet
a cedir, als baixos del carrer
Provença, l’espai per a fer
l’Escola Bressol La Fassina.
- A més, la superfície necessària per a posar en marxa un
espai sociocultural als baixos
del carrer Provença cantonada Nàpols; aquest espai es va
traslladar posteriorment al
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local de Fustes Gelabert, al
carrer Padilla 210, per tal de
possibilitar una segona línia
de l’escola bressol.
- L’ajuntament expropiaria el
solar de Rosselló/Roger de
Flor, que el PGM qualificava com a equipament, per a
construir la Residència de
Gent Gran-Centre de Dia;
aquest solar va encabir “Can
Roger” durant el període
corresponent al programa
BUITS, desenvolupat temporalment durant el govern
Trias.
- L’Ajuntament es comprometia a la construcció d’habitatges socials al solar de propietat municipal anomenat
Jardins de la Indústria, situat a Pare Claret entre Lepant
i Marina.
Aquests acords responien de
fet a les reivindicacions que la
plataforma havia plantejat per
a que es portessin a terme al
solar de Myrurgia; l’Ajuntament va acceptar-les: tanmateix, la majoria fora d’aquest
solar… D’aquests compromisos, l’Escola Bressol la Fassina
i l’”Espai 210” fa quasi una dècada que funcionen. Els habitatges socials dels Jardins de
la Indústria no s’han construït, mentre els joves del barri se
n’han d’anar perquè els preus
estan pels núvols.
Pel que fa a la ResidènciaCentre de Dia, mai s’ha arribat
a construir: la Generalitat no
va voler rebre el solar de “Can
Roger” que li va oferir l’Ajuntament; i l’Ajuntament va acabar destinant Can Roger a una
Escola de Primària, l’actual 9
Graons, sense determinar cap
solar alternatiu per a la construcció de la Residència.
El cinema Niza
L’any 2014 l’Ajuntament de
Barcelona, a iniciativa del
Districte de l’Eixample, presidit per Gerard Ardanuy del
grup municipal de CIU, aprovà un pla de millora urbana
(PMU) sobre l’interior d’illa
on estava ubicat el cinema
Niza, tancat des de feia gairebé una dècada. L’esmentat
PMU contemplava la construcció d’habitatges mirant
cap a la Plaça de la Sagrada
Família, i la d’una superfície
comercial a l’interior d’illa;
l’operació estava apadrinada
per Mercadona. Tocant als

pisos, caldria tenir en compte que haurien de disposar de
l’alçada lliure permesa per
la llei; a més, per normativa
de l’Eixample, els promotors
estarien obligats a enjardinar
l’interior d’illa
Pel que fa als interiors d’illa,
creiem que és una greu errada permetre construir per tal
de desenvolupar negocis i, cas
de ser necessari assignar usos,
pensem que han de ser d’equipament comunitari; des que el
cinema Niza tancà a principis
del 2000, l’Associació de Veïns ja havia reivindicat l’espai
com a equipament cultural del
barri.
Atès el rebuig de l’Ajuntament
a les al·legacions fetes per l’Associació, es crea la plataforma
Salvem el Niza, impulsada fonamentalment per membres
de l’Associació, comerciants i
joves del barri; la plataforma
decideix instar un contenciós administratiu contrari a
l’aprovació del PMU per part
de l’Ajuntament davant dels
tribunals, demanant l’anul·lació del pla per no ajustar-se
a la legalitat urbanística.
La plataforma exposa públicament la problemàtica, recull signatures i adhesions de
veïnes i d’entitats, i convoca
concentracions davant del cinema, que aconsegueixen un
seguiment considerable; una
iniciativa amb molt bona resposta popular va ser la realització d’una enquesta en la que
es preguntava sobre el que la
gent voldria que ocupés el
solar del Niza: la resposta va
ser, per una majoria aclaparadora, un Ateneu.
Sense perdre temps, la plataforma va començar a treballar el projecte bàsic de com
hauria de ser l’Ateneu del
solar del Niza i, d’acord amb
les propostes de la enquesta,
elaborà un avantprojecte inicial amb l’assessorament de
l’arquitecte de l’Associació;
tota aquesta informació es va
trametre al Districte.
El Districte, amb Agusti Colom
de Regidor. ens va convocar i
ens manifestà que estaven
d’acord amb la idea de l’Ateneu per al barri, però en una
finca diferent del Niza, ja que
tirar enrere el PMU era massa complicat i el solar podria
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tenir un cost molt elevat, al
voltant de 12 milions d’euros.
Ens digueren també que havien vist un local cèntric que
podia servir, per un preu cinc
vegades més econòmic; com a
primer pas acordàrem visitarlo, i a tots el veïns que el vàrem
veure ens va agradar molt.
Abans de signar l’acord amb
l’Ajuntament, la plataforma
acordà fer un referèndum
obert al barri, amb dues alternatives:
a) Acceptar la proposta del
Districte.
b) Continuar lluitant contra el
PMU, mantenint el contenciós administratiu.
El juliol del 2016 hom fa la votació i venç l’opció a) amb un
definitiu 80%
Des d’aquest moment, una
vintena d’entitats ens posàrem a treballar per tal d’elaborar un projecte cívic d’entitats
i veïns fins que, el desembre
del 2018, vàrem acabar creant l’Associació Cultural El
Poblet amb la finalitat de gestionar les instal·lacions del
nou equipament: l’”Ateneu El
Poblet” es va posar definitivament en marxa el 19 d’octubre
del 2019.
La Heinkel i l’”Espai Can Mariner”
Per tancar aquest relat sobre
les reivindicacions reeixides
al barri del Poblet és necessari
fer esment a l’equipament de
Can Mariner, ubicat al passatge del mateix nom, entre els
carrers Sicília i Nàpols.
Un grup d’ocupants dels edificis que limiten amb l’antiga
fàbrica Heinkel alerten que,
al seu lloc, es vol construir
un hotel de 3 estrelles. L’Associació, els veïns de l’entorn
i un grup de mares, s’oposen
al projecte, impugnen la llicència i no només aconsegueixen que el projecte s’adeqüi
a la legalitat sinó que, a més
a més, acorden la cessió gratuïta a l’Ajuntament d’un local de 265 m2 per a fer-hi un
equipament amb un espai per
a la Gent Gran i un de Familiar. Per a gaudir de l”Espai
Can Mariner”, ja condicionat
i inaugurat, haurem d’esperar
a que la covid 19 ens deixi més
tranquils

El Parc de les Glòries i el TRAM
Les Olimpíades del 92 suposaren un esforç molt important
per a les infraestructures i els
equipaments de Barcelona;
la construcció dels cinturons
que voregen tota la ciutat n’és
un exemple clar. Van haver-hi
però infraestructures que no
van acabar de resoldre mancances importants com ara el
nus de les Glòries: aleshores va
donar-se una solució per sortir
del pas, amb una anella elevada
que va contribuir a separar encara més els barris de l’entorn.
Durant més de 10 anys els veïns no varen deixar de protestar per aquesta situació fins
que, a les eleccions municipals
del 2003, el PSC va incorporar
al seu programa la remodelació de la Plaça de les Glòries.
Les Associacions de Veïns de
l’entorn van recolzar la idea
i, després de mesos intensos
de treball, el març del 2007 se
signà el compromís per Glòries (CxG), el full de ruta d’una
transformació radical d’un indret que Ildefons Cerdà havia
concebut com un dels centres
neuràlgics de la ciutat i que
s’havia convertit en un veritable cul de sac de les misèries
dels barris implicats i de la
ciutat..
El govern de la ciutat encarrega el projecte a l’arquitecte
Daniel Mòdol. La proposta
veïnal contemplava l’enderroc
dels passos elevats i el soterrament del trànsit; la primera
proposta d’en Mòdol plantejava 2 túnels amb una gran
gespa al mig de la plaça, per
sobre de les vies dels FFCC.
En el projecte definitiu s’opta
per un sol túnel, que travessi
la Gran Via per sota de les vies
del tren i del metro, deixant en
superfície una gran esplanada:
EL PARC DE LES GLÒRIES.
Un concurs internacional va
determinar el projecte guanyador pel Parc, en aquest cas
va ser La Canòpia Urbana qui
s’emportà el gat a l’aigua.
La transformació de les Glòries afecta diferents àmbits de
l’Habitat Urbà: Urbanisme,
Habitatge, Mobilitat, Paisatge,
Trama urbana i Equipaments.
Dins dels equipaments, se’n
van definir tres d’àmbit de
ciutat: el Museu del Disseny i
el Mercat dels Encants, ja realitzats, i un edifici singular

d’oficines anomenat edifici
ONA El Museu va costar 105
milions d’euros i el Mercat 55;
l’edifici d’oficines encara no
s’ha construït.
Els equipaments de proximitat
n’eren quinze, distribuïts pels
quatre barris: Poble Nou, ClotCamp de l’Arpa, Fort Pienc i
Sagrada Família; al setembre
de 2020 se n’han executat només 4.
Tot i que hi hagué algunes discrepàncies sobre l’alçada dels
habitatges de renda lliure, el
Compromís per Glòries se signà al mes de març del 2007 i es
va preveure que estigués acabat
per al 2015; en realitat serà mes
aviat per al 2025, si no es produeix cap incident greu, com el
del 3% que va mantenir aturades les obres més d’un any.
Aquesta aturada va servir per
a que l’Ajuntament abandonés
la idea de no perllongar el túnel fins a la Rambla de Poble
Nou, com es contemplava al
Compromís, connectant així els
barris del Poble Nou i el Clot;
la decisió suposà un salt endavant molt important per a que
el Compromís arribi finalment
a bon port.
Un altre tema polèmic és el de
les obres del TRAM, amb l’objectiu d’unir el Trambaix amb
el Trambesòs, que a les Glòries
tindrien un nus molt important
d’interconnexió. Semblava que
a l’exercici 2015-2019 s’executaria la primera part del projecte per tal d’aconseguir-ho però,
malauradament, no va ser així;
esperem que el retard no ultrapassi l’actual legislatura.
Amb la connexió de Glòries
amb Verdaguer, la urbanització
d’aquest tram de la Diagonal
dignificarà un espai abandonat
dels barris del Fort Pienc i de la
Sagrada Família.
El Temple ofega el Barri
L’existència del Temple de la
Sagrada Família ha condicionat sempre la vida del barri.
Tots dos, barri i Temple van
néixer a la mateixa època, però
mai s’ha arribat a solucionar
l’encaix del Temple al barri i a
la ciutat.
Fins a l’any 92 eren 2 realitats

continua a la pàgina següent
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TEMA DE PORTADA
que es miraven en la distancia,
ignorant-se.
Als anys 70 del segle XX la situació es va tensar perquè un
nombrós grup d’arquitectes
i intel·lectuals va plantejar la
conveniència d’aturar les obres
del Temple tal com Gaudí les
havia deixat; durant 40 anys,
amb la guerra civil pel mig, la
construcció del Temple havia
avançat molt lentament. Potser
va ser el seu caire un xic elitista
el causant de que el moviment
no arrelés amb força, i es va imposar la posició dels que volien
continuar les obres.
En aquella època l’especulació
urbanística a la ciutat estava
en el seu moment àlgid, i prova
d’això va ser l’autorització que
l’Ajuntament va donar per a
edificar el bloc d’habitatges de
la constructora Núñez i Navarro enfront del que havia de ser
la façana de la Glòria. Aquesta
especulació conjuntament amb
el model de turisme massiu
han estat els factors fonamentals que han determinat la no
integració del Temple en el
barri i la ciutat.
L’especulació
urbanística ja es remunta a la primera dècada del segle XX, quan
Jaussely formula l’encàrrec
de l’Ajuntament per fer el Pla
d’Enllaços. A l’entorn del Temple proposa 3 places; amb prou
feines se n’arriben a fer només
dues: la de la Sagrada Família
que va trigar molt a deixar acollir els firaires, i la plaça Gaudí
que va inaugurar-se l’any 1985.
La plaça davant de la façana de
la Glòria del carrer Mallorca
va ser rebutjada pel consistori,
amb la qual cosa va quedar com

a zona edificable. Jausssely se’n
va tornar a França amb els seus
plànols sota el braç
Aquesta tercera plaça és enguany el motiu de la polèmica
més gran que envolta la construcció del Temple, ja que l’any
1976, quan l’Ajuntament ja havia atorgat la llicència d’obres a
Núñez i Navarro, la Corporació
Metropolitana de Barcelona va
decidir afectar dues illes senceres de cases entre Mallorca i Aragó; i ho va fer-ho precisament en
el moment més crític, quan era
massa tard per aturar les obres,
urbanísticament legals, i ja s’estaven venent els pisos. Si la constructora va poder comprar el solar del carrer Mallorca, perquè
no el va comprar el Temple?
El model de turisme massiu representa l’opció menys
sostenible ambientalment, social i econòmica, i comporta un
seguit de repercussions negatives per al barri, com ara:
- La saturació de l’espai públic,
que fa impossible deambular
en hores punta, o entrar i
sortir de casa.
- La mobilitat del trànsit motoritzat que col·lapsa els carrers, mentre la solució del
TRAM continua aturada.
- La contaminació ambiental i
sonora, que està contribuint al
canvi climàtic i a l’empitjorament de la salut dels ciutadans.
- El preu desorbitat de compra
o lloguer de l’habitatge, que
expulsa del barri les persones
amb pocs recursos, especialment els joves, en un procés
accelerat de gentrificació.
- El deteriorament de la convivència amb la proliferació
d’habitatges d’ús turístic a

les comunitats de veïns, que
pateixen les conseqüències
del negoci que fan empreses
com Airbnb.
- La desaparició del comerç de
proximitat, amb la proliferació de botigues de souvenirs,
franquícies de menjar ràpid
i bars, molt per sobre de la
mitjana de la ciutat.

No es de cap manera aliena
a aquesta opció de turisme
massiu la pròpia voluntat de
la Junta del Temple de fer un
projecte faraònic, incrementant exponencialment el nombre de visitants i l’envergadura
de les obres.
De la visita del Papa el 2010,
sumada a les millores de gestió impulsades per la Comissió de Veïns i el Districte, en
va resultar una clara vessant
comercial que, dissortadament, propicià que el Temple
aprofités per incrementar el
número de visites, i d’entrades venudes, unes mesures
inicialment destinades a millorar la convivència del turisme amb el veïnat, passant de
3’2 a 4’6 milions de visitants;
la fita d’acabar les obres per
l’any 2026, centenari de la
mort de Gaudí implicava, fins
ara, un ritme d’obra de 50 milions d’euros anuals. Aquest
ritme d’obra i de número de
visitants, el barri no el pot suportar ni de bon tros.

L’acord entre l’Ajuntament i
la Junta del Temple d’octubre
de 2018, basat sobre aquesta
doble realitat, 4’6 milions de
visitants i 50 milions d’euros
anuals d’obra, no resolen en
absolut els problemes de fons:
-

La mobilitat sostenible.
El dret a l’habitatge.
El comerç.
Els equipaments i les zones
verdes

L’Associació de Veïns ha elaborat una proposta integral per a
donar una solució de futur que
contempla, al mateix temps, la
reubicació dels veïns afectats al
mateix entorn amb un màxim
de 150 desplaçaments, el trasllat
de sòl destinat a equipaments a
la Illa Damm per tal d’encabir
les dues peces d’equipament de
la Illa de les Aigües, l’ampliació
de les zones verdes a l’entorn
del temple, i la recuperació com
a zona verda de la franja central
de la Diagonal, entre Glòries i
Marina, amb el TRAM circulant
a banda i banda.
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Reforma i rehabilitació del mercat de la
sagrada família i centre cívic
La intervenció preveu una millora en la redistribució dels equipaments del carrer de Mallorca i en la seva accessibilitat.
A més, d’una millor connectivitat del mercat entre el carrer de Mallorca i el carrer de Provença.

La reforma i rehabilitació del
Mercat de la Sagrada Família ja
és una realitat. El districte, com
va comunicar a l’últim consell
de barri, va manifestar la seva
voluntat d’executar la reforma
del mercat a curt termini. I
aquest, ha arribat.
Els actuals accessos al Mercat
es mantenen però amb una
millora en la connectivitat i
accessibilitat entre els diferents carrers.
El projecte en sí, es basa en
tres elements primordials per
a l’actualització del Mercat i els
equipaments que el componen:
RECONNECTAR, REORGANITZAR I REENERGITZAR.
Reconnectar, o millor dit, interconnectar per una banda,
els carrers de Mallorca, Provença i Padilla amb el Mercat,
equipaments i el pati interior
d’ìlla per mitjà d’un passatge
obert, accessible i assolellat,
connectant amb els vestíbuls
del centre cívic, el casal infantil, el casal de la Gent Gran i
la terrassa del centre cívic. El
pati interior d’illa fa de plaça
que connecta el Mercat amb els
diferents equipaments. I per
últim, connectar el Casal de la
Gent Gran amb la Biblioteca i
l’altell del Mercat. En sí, les cobertes complementaran el seu

ús públic com a recuperació
d’espais per als veïns.
Es reorganitza l’edifici d’equipaments reorganitzant-lo amb
espais oberts, temperats, diàfans, polivalents, ventilats i
amb il·luminació natural que
serveixen de connectors entre
ells. L’espai central interior
o atri crea una plaça interior
on descongestiona l’afluència
dels usuaris i reforça la ventilació natural.
Reegenitzar l’edifici té dos objectius primordials: Un, l’edifici amb impacte Zero d’energia,
reutilitzar i maximitzar la seva
energia produïda i consumida
durant tot el seu cicle de vida i,
dos, la utilització de materials
reutilitzables i utilitzar els mínims possibles.

L’accés del carrer Mallorca
El projecte de reforma és important és el nou concepte d’accés pel carrer de Mallorca al
mercat i als equipaments. “Es
planteja una nova forma d’accés al conjunt d’equipaments
municipals que garanteixi un
espai públic de qualitat”.
Aquesta millora d’accessibilitat modifica els accessos i
nivells dels diferents equipaments per mitjà d’un passatge

públic d’uns sis metres d’amplada amb il·luminació natural, mobiliari urbà i vegetació.
Com una via pública que entra
al mercat i per on estaran les
entrades del Centre Cívic i el
Casal Infantil, l’accés al Casal
de Gent Gran, connectant el
pati interior d’illa enjardinat
que farà de connector entre els
equipaments i el mercat.
Respecte a aquest accés se li
ha donat una importància en
la supressió de barreres urbanístiques, accessible per a
tothom, i de transversalitat de
gènere, tant en el dimensionat
dels recorreguts com els aspectes de seguretat per generar un passatge públic d’accés
que no impedeix veure i no ser
vistos. O sia, el control visual
de l’usuari amb l’entorn sempre estarà garantit.

continua a la pàgina següent

Distribució en alçat dels espais a la façana del C/Mallorca

2. Il·lustració 2Il·lustració 2. Secció de l’edifici d’equipaments pel carrer de Mallorca

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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EL CASAL DE GENT GRAN
El Casal de Gent Gran estarà repartit entre la primera i segona
planta de l’edifici del carrer de Mallorca. Un gran canvi i que des
de la comissió de Gent Gran de l’associació s’havia reclamat molt
de temps perquè fins ara tota l’activitat d’aquest col·lectiu es feia
a l’última planta de l’edifici. El que comportava una accessibilitat
nul·la quan els ascensors no funcionaven. A la primera planta,
estarà distribuïda amb una sèrie d’espais adaptats a la benvinguda i control, connectat al pati d’interior d’illa, format per:
-

Zona d’acollida amb cibercafè amb una façana oberta al passatge.
Punt d’informació
Un espai de gestió per als treballadors
Menjador social amb office obert connectat al pati interior d’illa
Escala general oberta i ascensor adaptat

A la segona planta hi seran els espais dedicats a activitats format per:
- Sala d’actes amb connexió al Mercat i la Biblioteca
- Sala de reunions
- Sala plàstica
- Sala informàtica
- Espai d’activitats físiques
- Aula Taller
- Aula Taller per a Gent Gran

CENTRE CÍVIC
El Centre Cívic ocuparà la tercera i la quarta planta de l’edifici amb accés pel
passatge des de la planta baixa per mitjà de l’escala general i dos ascensors
adaptats, un d’ús públic i altre restringit. La tercera planta comprèn els espais
de control i d’acollida amb una sèrie d’aules per a activitats distribuïdes de la
següent manera:
- Recepció i espai d’acollida amb connexió a la terrassa d’ús públic
- Zona per a la gestió del personal (treball, arxiu, sala de reunions, magatzem)
- Aula de seminaris
- Dues aules d’Expressió Física amb vestuaris

- Un espai temperat
- Zona polivalent
La quarta planta es dedica a activitats “mullades”, és a dir, activitats artístiques i
manualitats que interactuen amb líquids o elements humits.
- Zona polivalent
- Dues aules per a activitats manuals i plàstiques
- Aula de cuina
- Dues aules de Seminaris

CASAL INFANTIL
Com a novetat en tenim el Casal Infantil, amb
accés des de la planta baixa i situat a la planta
cinquena i a la planta coberta, oferint diversos
espais distribuïts de la següent manera:
- Zona d’acollida amb magatzem per a cotxets
- Espai de gestió interna amb magatzem
- Zona polivalent
- Espai multimèdia
- Espai Taller
- Espai temperat interconnectat amb els dos espais anteriors
- Espai de jocs

- Espai de psicomotricitat
- Espai temperat interconnectat amb els dos espais anteriors
La planta coberta es destina a espais complementaris pel Casal Infantil distribuït de la següent manera:
- Zona polivalent
- Espai Multimèdia
- Espai Taller
- Dos espais exteriors, un orientat al carrer de
Mallorca i, l’altre, cap al pati interior d’illa
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LLUITES VEÏNALS

Nova secció: Denuncies Veïnals
Denúncies veïnals
Dins de l’estructura del Butlletí
de l’Associació hem cregut necessari crear una nova secció
fixa específica per tal de vehicular les denúncies que veïns i/o
col·lectius del barri fan contra
situacions que hom considera
injustes o il·legals.
Aquest tipus de denúncies sempre ha existit, i pensem que han
de guanyar rellevància dins del
Butlletí, arribant així al major
nombre de veïns possible, ja que
una notícia que no es coneix esdevé intranscendent.
Que el Butlletí tingui aquesta
secció ens permetrà també oferir
un espai perquè els veïns i/o les
entitats puguin exposar, sense
cap entrebanc, les seves denúncies, i pressionar així les administracions i l’opinió pública per
tal d’exigir solucions justes.
En aquest Butlletí corresponent
a la tardor de 2020, recollim 3
denúncies de fets recents:
- De la veïna Sagrario de l’Avinguda de Gaudí per l’ús especulatiu d’uns habitatges militars.
- D’un matrimoni de gent gran,
na Paquita i en Pere, que viuen
al carrer València i que estan
patint una mena d’assetjament immobiliari.
- Dels veïns de l’entorn del passatge Bofill per l’actuació irresponsable d’un grup d’okupes professionals, els quals
han segrestat un habitatge de
l’esmentada via, concretament
per les seves gresques, no respectant la convivència amb el
veïnat de l’entorn.

Denúncia a l’Institut de
les Forces Armades per la
compra irregular d’un pis
La veïna María Sagrario Fernández ens relata l’experiència que
ha tingut com a llogatera d’un
pis al número 55-57 de l’Avinguda de Gaudí.
L’habitatge, situat al final de
l’avinguda, pertany a un grup
que varen construir les forces
armades de l’estat espanyol
com a residència per als militars destinats a Barcelona, pas-

sant a ser el seu lloc habitual
on viure dins la nostra ciutat,
en qualitat de llogaters.
A finals del segle XX, les funcions operatives de les FFAA havien variat molt i, atesa la internacionalització de les missions,
no tenia massa sentit mantenir
un parc específic d’habitatges:
resultava molt més lògic establir
ajudes a la residència, amb independència de l’indret concret.
L’any 1999 es va fer una llei per
a canviar el model, resolent així
la qüestió per als militars.
Per tal de gestionar aquest canvi
i d’obtenir recursos per a finançar-lo, les forces armades van
desafectar l’ús militar de tots el
habitatges que no eren quarters i
van posar-los a la venda, oferintlos als militars que hi vivien amb
dues condicions bàsiques:
- El preu de compra seria només
el 50% del preu de taxació, és a
dir els podrien adquirir a meitat de preu.
- Els haurien d’utilitzar com a
residència habitual, amb prohibició expressa de cessió o
arrendament.
Totes aquestes circumstàncies
la veïna Sagrario les desconeixia quan l’any 2012 va llogar
un dels pisos per 5 anys a 1000
euros mensuals, una part dels
quals haurien de servir per a
fer-se càrrec dels arranjaments
necessaris per un import de
12.000 euros .
En el moment de la renovació
del contracte, els propietaris li
van plantejar un increment de
250 euros mensuals, un 25%

del lloguer anterior, cosa que
na Sagrario va considerar abusiva: el tema va desembocar en
un litigi judicial ja que el propietari no va voler negociar una
pujada que s’ajustés més a la de
l’IPC del període.
El jutge va acabar donant la
raó al propietari ja que la llei,
fins ara, l’hi permet increments abusius. Un cop més es
va negar a negociar qualsevol
possibilitat de renovació i va
instar el desnonament tot i
haver estat na Sagrario al dia
tocant als pagaments.
És en aquest context quan, amb
l’ajuda de l’Associació de Veïns, hom descobreix el tripijoc
del lloguer d’un pis que no es
pot llogar. Aquest fet no afecta
el desnonament, però ha servit
per a evidenciar un focus del
que podria convertir-se en un
niu d’especulació amb els habitatges militars que han estat
desafectats arreu de l’estat.
I perquè això no succeeixi na
Sagrario ha denunciat el fet a
l’Institut de l’Habitatge de les
Forces Armades, INVIES, reclamant la nul·litat de la compra inicial o la devolució del
50% de l’IVA per incompliment
de les condicions contractuals
que van regir l’esmentada compra-venda.
Aquesta denúncia es farà arribar a la Comissió , a l’Àrea
d’Habitatge del Districte de l’Eixample, a l’Oficina d’Habitatge del Districte, a la Regidoria
d’Habitatge de l’Ajuntament de
Barcelona, a la PAH i al Sindicat
de Llogaters.

Denúncia per assetjament
immobiliari al carrer València 441
Paquita i Pedro són un matrimoni que ha viscut de llogaters
tota la vida al xamfrà del carrer
Marina amb València, una finca
afectada pel PGM del Temple
que està força deteriorada. Tots
dos estan acollits a la llei de dependència; en el cas d’en Pedro,
està pràcticamenr cec.
Fa tres anys que els propietaris
de la finca van iniciar uns treballs
de remodelació, comunicantho mitjançant assabentats, i no
d’una llicència d’obres majors tal
com mana la llei. Crida l’atenció
que aquesta pràctica il·legal es
va repetint sovint al Districte de
l’Eixample sense que funcionin
els procediments sancionadors,
que haurien d’ésser dissuasius
d’unes males pràctiques que
cada cop s’estenen més.
En aquest cas l’Ajuntament va
aturar les obres, incloent-hi l’ascensor, que s’estava col·locant
nou. Les irregularitats eren múltiples i greus, i desprès d’un any
i mig les coses continuen igual,
amb l’agreujant que el nou projecte modificat continua tenint
deficiències, i que l’administració, amb el covid 19, pràcticament no funciona.
El portal de la finca fa pena, els
comptadors de l’aigua estan al
vestíbul d’entrada sense cap
protecció contra l’intrusisme i
el vandalisme, i l’accés per l’escala als replans té molts trams
desprotegits. Dubtem que l’edifici reuneixi les condicions mínimes d’habitabilitat, fet que

és molt greu si tenim present
que les reformes encara van per
llarg, amb uns propietaris de la
finca irresponsables i un Ajuntament ineficaç, perdut en la
seva burocràcia.
Per si això no fos prou, els propietaris van llogar un local per
instal·lar-hi un bar a la planta
baixa, dels que tanquen a l’una
i mitja de la matinada, a sota de
l’habitatge d’en Pedro i na Paquita. Com també es massa freqüent
al Districte, el bar va obrir-se
sense la corresponent llicència
d’activitats i amb un munt d’irregularitats que fan impossible respectar el descans dels veïns.
Nous escrits de denúncia, trucades a la Guàrdia Urbana, requeriments als propietaris del bar i
de la finca…
I novament la impossibilitat
d’accés dels tècnics municipals
pel tema del covid amb l’administració paralitzada: per a
poder parlar amb ells s’ha de
demanar cita prèvia; sembla
raonable. Tanmateix, per a demanar cita prèvia has de trucar
al 010, però no hi ha manera
de que et responguin per tal de
concertar-la. L’atenció al ciutadà durant l’emergència ha estat
un desastre i encara continua.
El govern municipal hauria de
revisar a fons l’atenció ciutadana
i exigir responsabilitat als encarregats del seu funcionament.
Els ciutadans no ens mereixem
aquest tracte, i la transparència
de l’administració queda en dubte
si les persones que denuncien els
abusos o les irregularitats no poden supervisar la seva actuació.

Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armada https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-15227-consolidado.pdf
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VIURE L’ENTORN

…entre rodes grans i petites i cordes
sense límit, la majoria sense control
-Fins quan?
M.LL.LONGAN

Punt 1 – Fins quan els vianants haurem de sortejar ciclistes sense escrúpols, conductors de patinets elèctrics i
altres de tracció “humana” per
les voreres?
Punt 2 – Fins quan haurem
d’evitar la topada amb el nen
conductor d’un patinet?,(joiós
nen que llueix les seves habilitats amb l’estri que li han
regalat el dia del seu aniversari), mentre mares/pares
parlant pel mòbil no estan
“por la labor”?

Campanyes per tots els mitjans a l’abast apel·lant al sentit
comú dels responsables dels
nens/es patinadors de l’asfalt.
Menys mòbil i mes control,
es clar, afegeixo jo, que creure en el sentit comú de certes
persones es elucubrar això ens
portaria al menys comú dels
sentits que es el que més es fa
servir, en benefici propi. Hi ha
parks on hi ha bancs per seure
que permeten parlar en collectivitat o via mòbil mentre el
nens/es poden anar amb patinet sense perill.
En el punt 3:

Punt3 – Fins quan haurem de
vigilar allà on posem els peus
si els passejants de gossos
(bonic animaló) mentre fan la
cigarreta i parlen amb algun
altre passejador del dit animal
deixen que aquest, corri i saltironegi, lligadet d’una corda
cada cop mes llarga?

Exigir que el gos passegi al
costat mateix de l’amo, lligat
obviament,pero no a tres metres de distància evitant així
accidents no desitjats, i com
he esmentat abans, en el Punt
2, també els gossos als parks
tenen espais per córrer i lloc
on fer les seves necessitats.

L’animal, segur que no s’escaparà però per molt ensinistrat
que estigui no tindrà el reflex
suficient per evitar que el vianant caigui en ensopegar.

Senyors responsables dels àmbits de serveis socials penseu
que hi ha gent invident també i
altres amb bastons i cadires de
rodes per ajudar-se a caminar?
Cal campanyes conscienciadores, motivadores dels sentiments mes profunds. Recordo
un anunci d’anys enrere en el
qual un bonic gos abandonat,
deia “ Ell no ho faria “. Actualitzat, es podria fer un aiguabarreig de tràfic rodat no permès per les voreres, i ell, el gos
tensant la corda diria a tots els
usurpadors de les voravies “Jo
no ho faria si fos un animal racional, jo em limitaria a passejar i bordaria a l’infractor”

Fins quan (visto lo visto) els
distribuïdors de súpers, ( hi ha
una bona munió al barri) arrossegant una carretilla plena
de gènere esperarà emprenyat,
segur, que els conductors citats li permetin cumplir amb
la seva feina? Fins quan?
Cerquem solucions doncs?
En el punt 1:
Se m’acut que l’Ajuntament
obligui a una placa identificativa dels estris infractors tots
anirem mès segurs i donat que
no serà de franc... algú en sortirà guanyant.
En el punt 2:

S’ho apunten?
Recordo que fa molts anys, es
va posar de moda anar amb
patinet i tabla de fusta també
en rodes, conduits per adolescents, pel mig del passeig de

l’Av. Gaudi , la que firma i el
aleshores President de la nostra Associació vàrem anar a
parlar amb el Sr. Regidor del
moment per demanar-li que
poses fre al possible perill pels
vianants, recordo que va contestar-“ No hi ha cap norma
que ho impedeixi”- i jo agossarada li vaig respondre – a
que haurem d’esperar,doncs?
A que hi hagi un accident no
desitjat?-

No creuen que parlant i buscant una bona entesa ens podem posar d’acord?No
Reclamem per activa i per passiva en altres circumstàncies.
-DIÀLEG - DIÀLEG - DIÀLEG-

No creuen que després d’algun
fèmur trencat, d’alguns punts
de sutura i coses pitjors ...?

Va patir una caiguda molt greu
i va haver d’estar hospitalitzat.
Aleshores es va crear la prohibició demanada abans com a
mesura de prevenció.

D’acord que per respectar els
DRETS del pròxim no calen
normes ni actes radicals però
recapacitin i pensin amb els
drets adquirits primer,per ser
persones i també per pagar
impostos ( que no son pocs )
i pel mès essencial per ser, la
majoria gent gran amb disminucions físiques i perque, que
carai ! Perque estem tips de
pidolar allò al qual tenim Dret.

Han passat molts anys i hem
tornat enrere, fins quan?

De que serveixen els Fòrums
i els Congressos i els serveis

Malhauradament, dies després, un senyor que estava a
punt de seure en un banc del
passeig va ser atropellat per
l’estri “autoritzat”.

reclamats, a PADs i PAMs any
rere any , on els punts marcats
en aquest escrit s’emporten la
palma?
Estem a l’espera de resposta.
Aquesta es una Pandèmia ,
que va començar fa molts anys
i que te una vacuna a l’abast,
només cal aplicar-la, Ah! Aviso, aquest es el primer d’un
segon escrit que tractarà mes a
fons els problemes esmentats
al punt 1 on us preguntarem
i amb coneixement de causa
entre d’altres, el com i perquè
alguns contenidors de reciclatge estiguin situats lluny de la
vorera i més i més i més coses
a comentar...
Senyors responsables de l’àmbit corresponent no es tracta
de fer-vos pressió , es tracta
només de recordar-vos-ho.
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ÀMBIT DE SALUT

Envelliment i drets
De l’Areòpag a l´asil
L´actual crisi sanitària, com
qualsevol altra, ha posat en
relleu les mancances de la societat en conjunt. Va passar el
mateix a l´anterior, el 2008,
que va tenir un marcat component econòmic, però també
ens va fer veure “el rei nu” dels
valors morals que se suposaven vigents. El desgavell va
cristal·litzar en una devastació
sistemàtica de molts drets socials aconseguits en més d´un
segle i en el curs de moltes vides. El difícil equilibri entre
pobresa i subsistència el van
aportar, en gran part, moltes
persones grans que van oferir,
generosament o no, els seus
patrimonis, diners i esforç per
tal de mantenir famílies senceres; recordo molt bé l´angoixa
de una dona de 80 anys ingressada en un hospital que
plorava per no poder omplir
la seva nevera, la qual era en
aquells moments, l´any 2010,
l’única font d´alimentació de
la seva filla i la seva néta.
El patiment que han viscut
fins a la mort un nombre important de persones velles durant aquesta pandèmia és ben
coneguda. A Catalunya 64.000
persones grans vivien a residències, 13.000 a la ciutat de
Barcelona. No entraré en cap
ball de xifres mortals però,
per dimensionar una mica la
situació, diré que hi ha hagut
centres que han arribat en el
pic de la infecció fins a més del
50% de mortalitat pel Covid19.
Tanmateix vull anar més lluny
i retrocedir, no únicament per
fugir de l’impacte i prendre
distància, sinó perquè crec
més útil reflexionar sobre el
que ens ha portat fins aquí: a
la nostra cultura, i només em
remuntaré un segle, els vells
i les velles van ocupar un espai de respecte i autoritat (jo
encara recordo que molts néts
parlaven als seus avis utilitzant el vostè); la composició
àmplia de les famílies prenia
com a referents els grans, que
assessoraven i donaven suport
afectiu, efectiu i econòmic.
Podríem considerar múltiples
factors determinants del canvi:

socials, demogràfics, econòmics, morals, culturals… Però
hi ha una constant molt lligada
al procés de deteriorament en
les nostres relacions amb les
persones velles que té molt a
veure amb els drets. Hem passat amb les persones grans del
respecte a la sobreprotecció, la
qual cosa buida per definició
el seu dret a decidir d´acord
amb les seves capacitats, per
passar a exercir-lo nosaltres
en nom seu. Decidim pels vells
com han de vestir, alimentarse, relacionar-se o administrar
el seu patrimoni, encara que
ells puguin fer-ho sols o amb
ajuda. Així podem continuar
indefinidament i el sistema ho
sap prou i se n’aprofita.
Hom pot raonar que el fet
d’uniformar les relacions facilita l’organització de les tasques, sobretot per a les dones
que suporten el pes de les
cures a la dependència, compatibilitzant-les amb altres
obligacions domèstiques o
de treball; de fet, això només
les empitjora ja que implica
intrínsecament una frustració afectiva, tant pel cuidador
com pel receptor. En el cas de
persones institucionalitzades,
aquesta elecció ve condicionada en el fons pel lucre; una
conseqüència seria potser les
ràtios impossibles que es mantenen a les residències.
Tenim un model que ha fallat
de manera catastròfica en el
moment actual i que ha evolucionat poc des de l´asil medieval. No oblidem que, pels
canvis demogràfics tocant
l´esperança de vida al nostre
país, és un nínxol de negoci
segur a llarg termini; grans
corporacions nacionals i internacionals han invertit molt,
també per parasitar i pervertir el sistema públic amb la
complicitat dels responsables
polítics de torn. A Catalunya
el procés d´envelliment en
xifres és d’un 18,94% de persones més grans de 65 anys,
amb un 6% per sobre dels
80, i una esperança de vida
de 80,48 pels homes i 86,03
per dones (informe de Idescat
2018-2020).

L´actual crisi sanitària,
com qualsevol altra,
ha posat en relleu
les mancances de la
societat en conjunt.
Va passar el mateix
a l´anterior, el 2008,
que va tenir un marcat
component econòmic,
però també ens va fer
veure “el rei nu” dels
valors morals que se
suposaven vigents

Està clar que hem de reflexionar sobre aquest model que ha
esdevingut un sistema de reclusió igual per a tots, i pensar
en les necessitats i voluntats
diverses que puguin manifestar lliurament les persones
sobre com i on volen viure i
morir.
S´han multiplicat els protocols
per detectar maltractaments
cap a les persones grans, i paral.lelament ha crescut la normalització de l’abús. També es
veritat que, en general, aquests
registres no tenen suficient
impregnació, i molt menys supervisió o seguiment, sobretot
per a les persones institucionalitzades: certs espais poden

ser, freqüentment, entorns
amb un hermetisme important; determinades barreres
han facilitat, no pas per millorar, la desconnexió de moltes
persones del seu entorn de
cures, com és el cas de la pèrdua de la cartera de serveis de
l´Assistència Primària només
pel fet de canviar el seu domicili, de vegades en la mateixa
àrea sanitària. El simulacre de
sanitarització de Mútuam a les
residències es prou conegut
per la seva ineficàcia, demostrada des de l´inici de la pandèmia. La decisió del Govern
de la Generalitat d’intervenir
sanitàriament les residències ens dona, una vegada més,
la idea del que es podia haver
evitat.
No es tracta de culpabilitzarnos ni de fer-ho envers altres
persones que han mantingut la
dignitat de la vida dels vells al
seu càrrec, moltes vegades posant en risc la seva. Però no es
pot entendre un envelliment
digne sense anar acompanyat
del dret a decidir pels que ho
poden fer i pels que no; la societat té la obligació moral i ètica de proporcionar els recursos de cures amb la diversitat
i complexitat que calgui, depenent sempre de les necessitats
de cada persona.
Deixem enrere aquesta vulne-

rabilitat repetida mil vegades
com un mantra que justifica
l´absència d´empatia del sistema en el que som immersos.
Són aquestes actituds que fan
vulnerables als vells: infantilitzant-los, medicalitzant les
seves emocions… Un percentatge altíssim d’ancians prenen més de 10 medicaments
diaris… i sobreviuen !! La vulnerabilitat no ha d´associar-se
mai a l’envelliment: pot ser
una característica en determinades situacions, però no ha
d’identificar-se com una condició necessàriament lligada a
l´edat avançada.
Pensem en altres models de
cures que respectin la voluntat
i les expectatives de les persones sobre la manera de viure
desitjada i possible. Tot això
es necessari per evitar posar
en safata, una vegada més, la
mercantilització de les cures
necessàries per a que les persones puguin envellir dignament.
Cerquem
alternatives
d´entorn per a que les persones puguin gaudir fins al final d´allò conegut i lligat a la
seva trajectòria vital. I, quan
sigui necessari tractar les seves malalties i les seves desestabilitzacions, procurem que
disposin d’un servei sanitari
diferenciat i adient.

