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Al desembre de 2020, l’organització de defensa dels Drets Humans, Amnistia Internacional (AI) ha
publicat un informe sobre els efectes de la COVID-19 a les Residències de Gent Gran de les comunitats de Madrid i Catalunya, on s’estima que la meitat del total de morts ha estat en aquests centres.
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Durant el pic de la pandèmia, AI denuncia que s’han vulnerat els drets humans de les persones
grans d’aquestes comunitats que vivien en Residències:

L’Associació informa
- NOTA IMPORTANT a tots el socis i les
sòcies de l’Associació /12
- El Temple en silenci: una oportunitat /13
- Un Centre d’FP a les Glòries? /14

El dret a la salut, a la vida i a la no discriminació, així com els drets de les persones residents a la
seva privacitat i a una mort digna.
En relació amb el personal sanitari, Amnistia Internacional constata que durant el pic de la COVID
no gaudí de la protecció necessària ni de l’accés als tests, el que va suposar que prop del 50% estigués de baixa quan més se’ls necessitava.
Tant a Madrid com a Barcelona hi va haver persones residents necessitades d’atenció sanitària a
qui no se’ls donà l’oportunitat d’un tractament adequat; la decisió pràctica de no derivar es va aplicar de forma automatitzada i en bloc, sense portar a terme valoracions individualitzades.
Aquestes són algunes de les conclusions d’un informe seriós, rigorós i molt ben documentat que fa
un balanç que, al nostre parer, haurien d’haver fet totes les administracions, des de l’àmbit local
fins al nacional; encara hi són a temps, si la propera vegada no volen tornar a fer més bestieses.
L’informe resta disponible gratuïtament a la web d’Amnistia Internacional.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.
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TEMA DE PORTADA

EXPOSICIÓ 50 ANYS FENT BARRI
La pandèmia ens està obligant a utilitzar el Butlletí com
el mitjà fonamental de comunicació amb els nostres socis, junt amb la web d’Internet.
Dins dels actes que havíem programat per a la celebració del 50è aniversari a la Festa Major passada figurava l’exposició que avui us presentem. En 8 plafons hem
volgut resumir els fets que han estat importants per al

barri i en els quals la nostra Associació ha tingut una
intervenció destacada.
En la celebració del 40è aniversari ja es varen recordar un seguit d’esdeveniments reflectits en una
primera exposició; en aquesta segona, hem volgut
tenir-ho present, incorporant-hi antics plafons, els
numerats 2, 3 i 4.

L’exposició la podreu visitar a l’Ateneu el Poblet a partir
del 15 de gener fins al 28 de febrer de 2021, i del 22 de
març al 30 d’abril.
Es tindran en compte les mesures sanitàries de seguretat que prevegi la llei.
JUNTA DE L’AVV SAGRADA FAMÍLIA
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L’ASSOCIACIÓ INFORMA

Nota important a tots els socis i les
sòcies de l’Associació
A l’últim Butlletí de l’Associació vàrem informar dels
acords que havia pres la Junta sense consulta als socis/
sòcies, atesa la impossibilitat
motivada pel COVID-19 de
convocar l’Assemblea General de l’Exercici 2019. Aquests
acords fan referència a la
pròrroga del mandat de l’actual Junta i del pressupost de
l’any 2019 per a l’any 2020,
fins que esdevingui possible
la celebració d’una propera
Assemblea General.
D’acord amb la norma, Art.
312.5.2 de la Llei 4/2008 del
Llibre III del Codi Civil Català, els socis i sòcies han de
ratificar o rebutjar els esmentats acords, i per tal de fer-ho
amb totes les garanties hem
previst 3 mecanismes:
- Passant per la seu de l’Associació, al carrer Nàpols
268-270, de dilluns a dijous
entre les 18 i les 20 hores,
i omplint el full de resposta
corresponent.
- Per correu electrònic a
l’adreça avvsagrada@gmail.
com.

- Mitjançant Internet, al
WEB
www.avvsagradafamilia.net a l’apartat de
CONTACTE: ompliu les dades personals i al requadre
de MISSATGE escriviu una
de les opcions següents:
SÍ, estic d’acord amb la pròrroga proposat per la Junta.
NO, no estic d’acord amb la
pròrroga proposat per la Junta.
M’abstinc tocant a l’acord de
pròrroga proposat per la Junta.
IMPORTANT: No us oblideu
de repetir el codi de la imatge per tal d’assegurar la comunicació.

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.

•

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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L’ASSOCIACIÓ INFORMA

El Temple en silenci: una oportunitat
ÀMBIT URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

Des de la primavera del 2020,
quan va produir-se el confinament total pel Covid, les portes
del Temple es van tancar pels
turistes i així continuen fins al
present, llevat dels caps de setmana en que s’organitzen visites per a col•lectius concrets
de barcelonins; aquesta iniciativa ha estat ben acollida entre
la ciutadania i hauria de restar per sempre com a activitat
programada. Fa ja molts anys
que els ciutadans poden gaudir
gratuïtament els diumenges de
l’Alhambra de Granada.
De cop i volta, el Poblet sembla
un altre, i ens adonem millor
de la dimensió del no-turisme,
i de la tranquil•litat de poder
passejar pel centre del barri,
sense les aglomeracions produïdes com a resultat dels 60.000
turistes diaris que inunden les
voreres dels carrers que envolten el Temple. Quan tanquen
els comerços enfocats al turisme, aquests voltants semblen
ben bé els d’una ciutat morta.
Tenim una sensació agredolça
ja que, com a fruit d’un plantejament erroni del model de
turisme, molta gent està sofrint
per la por a perdre definitivament la feina i, d’altra banda,
veiem els beneficis que la situació implica per a la mobilitat
de les persones, i també per al
medi ambient en un barri greument exposat a les agressions
del canvi climàtic.

Crida molt l’atenció que els signants del pacte de l’octubre de
2018, en que el Temple es va
comprometre a pagar 3,6 milions anuals durant 10 anys a
canvi que l’Ajuntament li aprovés les modificacions urbanístiques i la llicència d’obres,
no hagin dit res públicament
sobre la situació, ni sobre si
aquesta afectarà el compliment
del pacte. S’ha fet l’ingrés del
2019?, i el del 2020?. S’ha fet
alguna modificació del pacte, o
continua totalment vigent?
Una altra reflexió que cal plantejar-se és si els efectes de la
pandèmia han fet reflexionar el
Temple i l’Ajuntament sobre la
coveniència de seguir aplicant
un model turístic insostenible
econòmicament, social i mediambiental. L’actual model és,
sense cap dubte, excessiu, i els
excessos a la llarga es paguen;
el problema és que els paguem
entre tots; aquest model està
basat en l’esquema següent:
4,5 milions d’euros per visites
a la Basílica, 103 milions d’euros d’ingressos, 55 milions destinats a acabar l’obra grossa el
2026.
El plantejament esmentat no
té ni cap ni peus, i és el factor
fonamental perquè el barri pateixi les conseqüències d’una
planificació que no té present
ni els interessos del barri ni els
de les persones que hi viuen.
Amb les mesures de pacificació
previstes, la capacitat del barri
per suportar l’allau de turistes

se situa entre els 3 i els 3,5 milions de visitants anuals; això
vol dir, com a mínim un milió
menys que els que ens freqüenten fins ara. L’experiència ens
ha demostrat que el fet que
la construcció de la basílica
no hagi finalitzat no és pas un
factor que resti visites, mentre
que l’acceleració del ritme de
les obres obliga a portar més
turistes que els que les condicions físiques objectives poden
aguantar, i qui ho paguen són
els veïns.
Aquesta capacitat de 3 a 3,5
milions ens situaria en un nivell similar al que es va arribar
després de la visita del Papa,
i seria factible sempre i quan
s’acabessin d’implantar les me-

sures de pacificació que es van
iniciar en aquell moment, i que
finalitzaran quan s’executin el
acords d’octubre de 2018.

de l’entorn que, ara fa un any,
l’Associació va proposar a
l’Ajuntament i al conjunt de la
societat.

Un plantejament d’un milió
menys de turistes ens portaria
a un escenari de 80 milions
d’ingressos anuals dels quals,
mantenint les actuals proporcions, 43 anirien a parar a l’obra
i 37 a l’explotació de la resta del
negoci.

Amb la creació de la taula de
treball de la Sagrada Família el
5 de març de 2020, s’obria una
finestra a la resolució del contenciós entre l’Ajuntament i els
veïns; malauradament aquesta
Comissió no s’ha reunit mai, i
sembla que ni l’Ajuntament ni
la Junta del Temple tenen massa interès en que ho faci.

Pel que fa a la qualitat de l’espai públic i de l’aire, aquesta
reducció del 22% de visitants
influiria positivament en la
seva millora, que encara s’incrementaria més si s’adoptés
la proposta d’esponjament
per l’increment d’espais verds

En aquest sentit ens hem adreçat a la tinent d’alcalde Janet
Sanz, reclamant la convocatòria telemàtica de la Comissió.
De moment, sense resposta.
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Un centre de FP a les Glòries?
ÀMBIT URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

Retornant i seguint l’article
del Butlletí anterior, el 117, les
AAVV hem demanat a l’Ajuntament la convocatòria urgent
de la Comissió del Compromís
per Glòries per tal de tractar la
situació actual tocant als equipaments i, de manera especial,
la qüestió de la ubicació de l’Escola Gaia i el planejament urbanístic conseqüent associat.
La proposta de les AAVV és
que ambdós equipaments, Escola de Primària i Centre de
FP, poden ser compatibles si la
peça de l’edifici ONA-SÒCOL
no perd potencialitat amb el
trasllat de sòl d’equipament al
costat de la Fàbrica de Paraigües; no podem vestir un sant
desvestint-ne un altre.
A l’última reunió virtual, responent a l’exigència de les AAVV,
l’Ajuntament es va comprometre
a presentar una proposta de consens que permetés donar llum
verda a la ubicació definitiva de
l’Escola Gaia a la Fàbrica de Paraigües. Doncs bé, aquesta proposta, a 9 de desembre de 2020,
no ha arribat, i el Districte de
l’Eixample ha convocat el Consell de Barri de la Sagrada Família per al dia 17 de desembre,
incloent a l’ordre del dia l’aprovació definitiva de la ubicació de
l’esmentada escola.
L’FP no es prioritària ?
Les AAVV de Glòries reivindiquem des de l’any 2007 un Centre de Formació Professional
(FP).
Una afirmació que vàrem sentir
en una reunió recent amb responsables d’Educació va ser: “pel
que fa a l’FP, no tenim demanda
de la població per aquest ensenyament”; curiosament, el dia
següent d’aquesta afirmació, els
mitjans anaven plens de la notícia que el “Gobierno de Madrid”
havia aprovat una inversió de
1.500 milions d’euros per a l’FP
en els propers 4 anys.
Cercant a l’hemeroteca hem trobat dades interessants que creiem
poden contribuir a l’aclariment
d’aquesta contradicció aparent;

concretament, a un informe-dossier de CCOO de l’any 2010 sobre
la matèria s’exposava:
- A BCN Ciutat, 1847 persones
no varen obtenir la plaça de
Cicles Formatius d’FP de Grau
Mig on s´havien preinscrit.
- I 769 persones no obtingueren
la plaça de programes de qualificació on varen preinscriure’s.
- L’oferta d’ensenyaments professionalitzadors és insuficient
i no respon ni a les necessitats
econòmiques ni a les de les persones.
- El Departament d’Educació ha
estat oferint dades contradictòries i inconsistents sobre la
Formació Professional a Catalunya.
- CCOO considera imprescindible millorar l’orientació tocant
a les persones que volen formar-se per a treballar, i això no
es pot fer sense dades reals.
- CCOO reclama la publicació de
les dades reals sobre l’FP i sobre programes de qualificació
inicial.
- CCOO exigeix la participació
dels agents socials en la planificació i control de la Formació
Professional.
- A tall d’exemple esmentava la
manca d’oferta d’estudis de
l’àrea sociosanitària amb un
dèficit de places que s’apropava
al miler a Barcelona
Deu anys després les coses no
han canviat gaire, i la FP continua
sent la parenta pobre del sistema
educatiu, també a les nostres terres.
La pandèmia del COVID-19 ha
posat de manifest la manca de
determinats professionals titulats mitjans a certes àrees, com
ara les Residències, els Centres
de Dia, els apartaments tutelats i
les cures domiciliàries.
Un cop més la Gent Gran ha estat
abandonada, com s’ha evidenciat
ostensiblement a les Residències; l’administració ha vulnerat
almenys cinc drets humans fonamentals, segons denuncia Amnistia Internacional en un informe recent sobre aquests centres a
Madrid i a Catalunya.
El Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP) afirma que

la demanda de llocs futurs de treball serà en un 65% de titulacions
mitjanes, i només en un 35% de
formació superior. El “Gobierno de Madrid” preveu al seu pla
“250.000 plazas” en els propers
4 anys. Si Catalunya representa el
19% del PIB estatal, quantes places li correspondrien?
Ens trobem doncs amb una realitat que s’ha de canviar urgentment: a l’estat espanyol els estudis d’FP representen el 12% del
total, 862.000 alumnes , mentre

que la mitjana europea és del
26%. Amb aquestes dades, ens
podem permetre el luxe de perdre un equipament programat
d’FP a l’entorn de les Glòries?
No respondria a una necessitat ciuta-

dana clamorosa la construcció d’un
Centre d’FP a la zona, per exemple
de la branca Sociosanitària?
Conclusió: ESCOLA DE PRIMÀRIA SÍ, CENTRE D’FP
TAMBÉ.
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SANITAT

Algunes dades sobre la gestió
econòmica de la “primera onada”
ÀMBIT SANITAT

El 14 de març es declarà l’estat d’alarma i el Govern estatal
activa simultàniament 138.923
milions d’euros per pal•liar els
efectes. El 29 d’abril, set setmanes després en plena pandèmia, el Parlament de Catalunya
aprova la Llei 4/2020 de
Pressupostos, amb una previsió que consolida la reducció de la despesa en sanitat
mantinguda des del 2010.
Per la llei orgànica de 1981
que regula l’estat d’alarma, i que
a més de permetre la restricció
de moviments, també atorga a
l’autoritat poder per requisar
béns, intervenir indústries o garantir els serveis bàsics, la con-

sellera de Salut va dir que la sanitat privada es posaria al servei
de la Generalitat. El decret de
l’estat d’alarma ho permet, però
no va dir que obligués a fer-ho
gratuïtament o, ni tan sols, a
un preu marcat per l'administració, sinó segons la legislació
habitual d’indemnitzacions com
hem sabut després.
Adrià Comella, que donava instruccions al SEM de no
portar avis als centres hospitalaris col•lapsats va assegurar a
Catalunya Ràdio que el marge
de benefici que “es considera
raonable” es podia moure entre
el 3% i el 6%, però no estava
fixat exactament en cap contracte o conveni que s’hagués
fet públic.

Durant la primera onada, el govern va pagar més de 12 milions d’euros a 18 hospitals
privats per utilitzar les seves
instal•lacions que han atès 1.823
pacients de coronavirus per encàrrec de la Generalitat entre els
mesos de març, abril i maig.
Per cada alta d’UCI en un hospital privat, la Generalitat ha
desemborsat 43.400 euros. 89
persones han passat per les
UCI dels hospitals privats
durant aquest període, la qual
cosa ha suposat una despesa de
3,8 milions d’euros.
El Servei Català de la Salut ha
invertit un mínim (fins Maig)
d’1,5 milions d’euros en el
lloguer d’hotels arreu de Ca-

talunya des que va començar la
pandèmia. Grans companyies
del sector com SB Hotels, Nortia, Hesperia o B&B figuren entre els adjudicataris.

El més de Juny va acabar amb al
contracte sense licitació de Ferrovial per 17 milions fet poc
abans i que va ser rebutjat pel Parlament sense que s'hagi revertit.

• Coalicions, aliances i conflictes dins de la família.
• Repressions i injustícies viscudes i els seus efectes en els
diferents membres de la família.
• Identificacions i substitucions
que es fan a partir de semblances amb persones vives,
mortes o desaparegudes.
• Repetició d’esdeveniments,
iguals o semblants en la ma-

teixa data o dates anàlogues,
dinàmiques implicades i comportaments de resposta.

Afrontar emocionalment la
pandèmia del COVID19
ÀMBIT SANITAT

La pandèmia del virus COVID
19 ens ha fet parar atenció a la
dependència que tenim els un
dels altres per a poder aturar
la seva propagació i la importància dels serveis públics com
la sanitat. Per a la majoria s’ha
fet també visible la situació de la
gent gran en els últims anys de
la vida i la tragèdia de les morts
en soledat.
Als darrers 20 anys hi ha hagut canvis a les famílies. Els
joves separats dels pares, a
vegades per grans distàncies,
i les dones sobre les que recau
històricament la cura dels més
grans i dels més petits avui dia
treballen o busquen feina. L’esperança de vida ha anat en augment. Les necessitats de cura
1

dels grans seguiran augmentant properament
Vivim ara una situació que remou moltes emocions. Aquests
sentiments sempre són difícils
de gestionar, evitant així que
ens deixin conseqüentment
colpits, com congelats per a
poder avançar emocionalment.
Per a seguir endavant amb la
nostra vida ens cal, en certa
forma, assumir i deixar el passat al darrera com quelcom veritablement passat.
Es tractaria doncs d’un procés
similar al de dol. Una autora,
Clara Valverde1, ens proposa
enllaçar el dol d’aquest dolor
emocional que ens ha portat la
pandèmia amb un dol que s’arrossega des de la guerra civil,
i que s’ha anat traslladant als

nous membres de la societat
a través de mecanismes ben
descrits. Es tracta d’un procés de dol transgeneracional
a realitzar millor amb algun/s
membre/s de la família. Davant
d’un esquema senzill d’arbre
generacional es pot reflexionar
sobre diferents aspectes.

Aquesta autora proposa els següents:
• Contextos i esdeveniments
que han marcat la família i les
generacions precedents.
• Com han evolucionat a través
de les generacions les prohibicions, codis i permisos existents a la família.
• Comportaments i emocions
de les persones idealitzades i
de les mal vistes de la família.

Desenterrar las palabras pg 131 https://icariaeditorial.com/archivo/libros.php?id=1441

Són unes reflexions que podem fer individualment però
no sembla haver-hi inconvenient a que puguem fer-les en
grup. Us convidem a utilitzarles per tal de millorar la nostra capacitat de plantar cara al
que pugui succeir.
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VIURE L’ENTORN

UNA NADALA QUE ET FARÀ PENSAR
ÀMBIT DE SERVEI A LES PERSONES MARIA
LLUÏSA LONGANT

Un conclave sense clau i sense porta s’ha muntat a dalt del Cel. Els 3 Reis d’Orient, el Pare Noel i Sant Nicolau discuteixen el què fer, també és convidat un
tronc tot cobert de neu que espera com cada any que els més petits l’apallissin per fer-lo cagar millor AVELLANES i TORRÓ. Els gossos de Sant Bernat , els rens i
els camells esperen asseguts, mig adormits. Què pot passar? Què es dirà?
Tots esperen l’enunciat. Se senten veus que es pregunten de dins de la cambra estant: què farem amb l’INFANTÓ? Com el podrem anar a veure? Com recollirem les cartes dels més petits de la casa? Com podrem creuar fronteres si totes estan tancades?
Com...Com...Com? Després s’ha fet el silenci, i una veu desconeguda sorgida dels sentiments s’escolta per l’orb sencer i dóna la solució apel•lant al raciocini que
dignifica als humans, tot dient:
-Accepta mortal les normes establertes i, si en arribar el Nadal no pots seure a taula a tots els que tu voldries, pensa amb els que no els hi cal
taula perquè no tenen res per menjar, i en llegir la carta als Reis , al Pare Noel i Sant Nicolau que els teus fills i néts han escrit no t’oblidis d’afegir una altra cosa pels nens/es més desfavorits.
Els Àngels els hi faran arribar- Pensa quan estiguis al llit, arraulit i abrigat amb la flassada, que altres dormen al carrer, NO reneguis per no
haver pogut fer el viatge en vaixell que tan volies, i pensa en els que creuant el mar en una pastera, cercant un món millor... molts s’ofeguen
abans de poder arribar- Pensa en els que estan al llit d’un hospital “vivint” artificialment amb l’ajuda d’un cúmul d’aparells controlats per un
gran grup de sanitaris que tampoc celebraran el Nadal en família- Pensa, tu que vius en llibertat , en els que no la tenen, i pensa també en tots
aquells que ens han deixat, amics, familiars, coneguts i desconeguts i que ho han fet sense poder donar la mà a ningú ... Pensa ... Pensa ...Pensa i
rellegeix aquesta NADALA, és diferent a totes però dóna que pensar.
És 25 de desembre i Jesús és nat : I porta en el seu bressol un esdevenidor ple d’esperances mentre PLORA i SOMRIU a la vegada.

Viure l’entorn....
....d’un etern confinament al bell
mig d’una pandèmia
ÀMBIT DE SERVEI A LES PERSONES MARIA
LLUÏSA LONGANT

25 d’agost de 2020
Surto de casa, amb el diari a la bossa i el CD que reprodueix Beethoven i la seva Para Elisa. El cel està gris, s’acosta una tronada d’estiu, vaig a visitar al Sr. Josep:
ho confesso, li tinc una certa predilecció: em recorda algú molt estimat que va patir la seva mateixa malaltia, i també les seves inclinacions culturals.
El Sr Josep pateix una degeneració de màcula que gaire bé l’ha deixat cec; ell em repeteix que sempre llegia enciclopèdies per a conèixer millor l’arrel de certs
mots. -Hola Josep,- li dic quan entro a l’habitació -avui li porto una sorpresa-, ell em mira amb la seva mirada morta, em somriu, i jo segueixo: -Porto un CD
que reprodueix la Para Elisa de Beethoven, hem de celebrar junts el 250 aniversari del seu naixement, ah!, i he portat el diari que parla sobre el canvi climàtic,
penso que li pot interessar;- ell somriu, em mira sense veurem i respon: -Més que el canvi climàtic haurien de canviar les actituds dels homes, és clar que això
són figues d’un altre paner, posa’m el Sord Insigne- va reclamar. -Espera, no l’engeguis encara: t’ensenyaré una cosa-.
Va allargar el braç i continuà: -Obre el moble-bar on guardo els medicaments i treu una ampolla de vidre negre tapada amb un suro, i porta-me-la-. Així ho vaig fer i
quan ell la va tenir a la mà digué: -Dins d’aquesta ampolla hi ha una còpia de la partitura de la Novena Simfonia , i quan jo mori vull que la llencin al mar a una platja
del Maresme on jo recordo el blau o el gris de les seves aigües segons fos estiu o tardor, com bé va dir Frederic Marés, ah!, i no vull que em cremin, a Beethoven tampoc
el varen cremar-.
En sortir de la casa em va córrer un calfred per tot el cos; les seves paraules eren com un mal presagi al meu cervell. Dos dies després vaig saber que havien estat premonitòries. Va morir mentre dormia a l’hora nona. Es van complir els seus desitjos perquè havia nomenat un familiar molt proper perquè es fes responsable del seu
darrer encàrrec. El familiar en qüestió va portar l’ampolla fosca i la partitura a la platja del Maresme, i la va llençar al mar.
La trobarà un pescador ? Xocarà amb una pastera? Arribarà a una altra platja on un nen descalç l’enterrarà a la sorra?
Senyor Josep , no l’oblidaré mai...descansi en Pau, Beethoven continuarà vivint...vostè també.
NOTA: L’hora nona segons l’horari marcat pels Romans era considerada des de les 3 de la tarda fins les 6.
Nona: Segons el diccionari castellà, com adjectiu es considera novena.
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VIURE L’ENTORN

....gira-sol
ÀMBIT DE SERVEI A LES PERSONES
MARIA LLUÏSA LONGANT

19 setembre 2020
Avui he anat a fer una visita
a la Sra. L......a, és dissabte , i
la seva senyora de companyia
és el dia que lliura. La senyora
L......a té allò que se’n diu llacunes mentals, és a dir que no hi
és del tot, però viu feliç amb tot
allò que emmagatzema al seu
cervell de 92 anys, de manera
selectiva. Freud tindria feina!
Nosaltres, els que ens dediquem a aquestes tasques solidàries, en sortim mestres en
gai saber. Avui l’he trobat asseguda al seu balancí, hereu ja
de la seva jovenesa, acaronant
com té per costum el seu petit
ós de peluix, la televisió està
engegada amb poc volum i sintonitzada en el canal preferit
de la L......a. Ella no te accés al
comandament per no desgavellar-lo, mentre mira de manera
sistemàtica per la finestra que

dóna al carrer protegida per
una reixa.
La Sra. L......a té un fill molt bo
que, per raons de feina, és economista, treballa a Londres.
Fins que la pandèmia del Covid-19 no va aparèixer, venia a
Barcelona dos cops al mes els
caps de setmana i li feia companyia. Ara, atesos els confinaments i controls obligats no
la pot venir a visitar. La Sra.
L......a té la sort de viure en una
escala molt, molt antiga, on encara hi ha veïns que les estones
que l’ajudanta ha de sortir a fer
gestions al carrer, li fan la vigilància necessària perquè mai
estigui sola (el bon veí).
La Sra. L......a fa tres mesos que
viu com sempre, però millor.
Per raons de la pandèmia, una
botiga de betes i fils dels baixos
de la escala va plegar, i amb la
negociació deguda amb els propietaris, ara la Sra. L......a viu
a la antiga botiga, ah perquè

m’oblidava, abans vivia en un
segon pis d’una escala estreta,
sense ascensor que l’impedia
feia més de 6 anys baixar al
carrer. Tothom no té un fill responsable per poder estar tant a
la guaita de les necessitats de la
mare i poder fer-ne front crematísticament parlant.
Mentre ella em mira sense mirar, jo miro, en silenci, l’entorn:
Menjador amb mobles centenaris amb algun senyal de corcs,
cortinetes de ganxet que, temps
era temps, havia teixit i, al moble de la tele, un banderí del
Barça “guarnit” amb un llaç negre; vaig pensar que ella l’havia
fet posar en un moment de lluïdesa després del desastre europeu; després vaig saber, m’ho va
explicar el seu fill, que, en ocasió de l’aniversari del naixement
del seu pare, acèrrim culer, afegia un llaç negre el banderí; després el guardava en un calaix....
i fins l’any que ve.
Vaig tornar a la realitat quan
em va dir, -Mª Lluïsa, em dona
aquella pilota de tenis que hi ha
a la tauleta?-.

Li vaig donar i, aleshores, una
altra vegada en silenci i mecànicament, va començar a fer
exercicis per educar una mica la
seva ja més que evident artrosi.
De sobte em mira i diu:
- Que se’n sap de la Rosa? Quan
es pugui anar a veure-la jo hi
vull anar. Ara ja puc sortir al
carrer sense baixar escales...
Vaig reaccionar ràpid i li vaig
contestar:
- Tan bon punt es pugui així ho
farem!
- Encara viu, oi?, -va continuar- es molt bona però una
mica pesada.
No vaig poder respondre-li
amb algun invent del meu cervell, la seva amiga havia mort
per culpa del Coronavirus, una
més!
Vàrem restar en silenci, llàgrimes
amagades m’ofegaven el cor.
La vaig mirar, s’havia adormit,
vaig sentir el soroll de la clau
en obrir-se la porta del carrer.
la noia que li feia companyia
havia arribat. Parlant, parlant,

es van fer les 9 del vespre ella
va anar a preparar el sopar i jo
me’n vaig tornar a casa.
En arribar, vaig anar a canviarme de roba per la desinfecció
obligada i instintivament vaig
mirar el meu gira-sol, que ja
dormia.
Segur que la Sra. L......a també ,
jo vaig trigar a fer-ho, envejant
això si les seves puntuals llacunes mentals que li deixaven fer
una tria per recordar només les
coses bones, i també vaig envejar el meu gira-sol que pel fet de
ser “irracional “ dormia com feia
sempre esperant l’albada sense
pensar en res, i és que les experiències viscudes darrerament em
colpien massa els sentiments.
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Manel Collado, in memòriam
JUNTA DE L’AVV SAGRADA
FAMÍLIA

Aquest mes d’octubre en Manel Collado ens ha deixat just
quan es compleixen els cinquanta anys de l’Associació de
Veïns Sagrada Família que ell
va ajudar a néixer i va fer créixer. L’Associació es va crear
l’any 1970 i en Manel no en va
ser president fins l’any 1977,
però des del començament en
va ser membre molt actiu, sobretot a partir de la creació de
la Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona on ell
hi representava l’Associació.
L’any 1974 era el vocal de trànsit de la FAVB, una anècdota
que ens mostra la simpatia i
bonhomia d’en Manel és la següent: La Junta de la FAVB va
convidar l’alcalde Socías a una
costellada, en Manel havia fet
l’allioli i va voler demostrar
que havia quedat molt ben
lligat, va girar el morter amb
tan mala fortuna que va caure
tot el contingut sobre el vestit
de l’alcalde, i ningú es va enfadar!
I és que en Manel era a més de
simpàtic un bon negociador,
sabia convèncer i escoltar i
tenia idees a dojo tant a nivell
de ciutat com de barri. Va ser

un dels impulsors de la campanya “El poble ho ha decidit,
III cinturó gratuït”, va formar
part de la terna que la FAVB va
presentar a l’Ajuntament per
representar els veïns a la Junta de l’Hospital de Sant Pau,
va signar com a representant
de l’Associació la petició de
permís per a la manifestació
per l’amnistia de l’1 de febrer
de 1976 que va demanar la
FAVB (permís que va ser denegat, però hi va haver manifestació) i com a representant
de l’Associació a l’Assemblea
de Catalunya va participar en
la convocatòria de la gran manifestació del 8 de febrer, la de
“Llibertat, Amnistia i Estatut
d’Autonomia”.
A nivell de barri va impulsar
les campanyes per a la recuperació de molts espais per a
zones verdes o equipaments:
Plaça Gaudí, La Sedeta, SAESA, SAFA, etc., i va recuperar
la celebració de la Festa Major.
Les campanyes, victòries, iniciatives i en general totes les
activitats de l’Associació han
sigut i són producte de la feina i dedicació de molta gent,
en Manel n’ha estat un més,
però molt important. Descansi en pau.

VIURE L’ENTORN
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