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TOTHOM A VACUNAR-SE
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família hem decidit prendre una posició activa envers la necessitat de la vacunació massiva de la població, com a forma més eficaç per a superar la pandèmia de la COVID 19.
La higiene, las mascaretes, el distanciament social i la ventilació són mesures necessàries però insuficients.
En canvi, les vacunes protegeixen, contribueixen a evitar el contagi i la gravetat de la malaltia, i suposen una
fórmula universal per a tota la població.
Tota la població hauria de vacunar-se per tal de protegir-nos i protegir els altres. Fins i tot grups específics com
ara les embarassades i altres col·lectius aparentment de risc és, d’entrada, recomanable que ho facin; davant de
qualsevol dubte podem recórrer al metge d’atenció primària. Totes les vacunes són efectives, i les raons que explicarien perquè s’ha trobat tan de pressa el producte que immunitza es podrien resumir de la manera següent:
1- No comencem des de zero, existeix una llarga i dilatada experiència al món.
2.- S’ha treballat en xarxa, les fases s´han solapat però no se n’ha estalviat cap.
3.- S’han optimitzat etapes; així, les primeres vacunes van ser etiquetades en anglès.
4.- Els laboratoris han estat produint vacunes a risc, abans dels assaigs, segurs com estaven de la seva validesa.
5.- La Unió Europea ha adaptat les seves normes a la urgència actual.
No hem de confondre la validesa de la vacuna amb les errades en la seva contractació y distribució, que en
el cas d’Europa ha presentat deficiències importants: el medicament es bo, malgrat que la logística per fer-lo
arribar als destinataris finals ha estat dolenta.
Una altra crítica que fem a l’actitud dels governs, i encara més a la comunitat internacional, rau sens dubte en
el sistema de patents: creiem que, per a guanyar eficàcia en la lluita de tots els països contra la pandèmia, les
vacunes haurien de ser quasi gratuïtes per a tot el món; no hi ha dret a que les grans farmacèutiques facin les
Amèriques, mentre la gent va morint.
Vacunar-se és definitivament una decisió intel·ligent i solidària.
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La revolta escolar de les famílies del barri
Per una major pacificació i seguretat als entorns escolars, menys contaminació i menys soroll. Perquè davant de cada escola hi
hagi un únic carril de circulació de cotxes. Per una ciutat on deixi d’haver-hi autopistes urbanes i torni a haver-hi carrers segurs!
Cada dues setmanes, les famílies de les escoles Fructuós
Gelabert, Sagrada Família,
i Tabor tallem el carrer de l’escola per reclamar entorns més
segurs i saludables.
Formem part de la Revolta
Escolar, moviment iniciat
des de la plataforma Eixample
Respira per exigir accions immediates per reduir la contaminació del districte més contaminat de la ciutat.
A què s’enfronten cada dia
els nens i nenes a les escoles del nostre barri i de la
ciutat?
D’una banda, pateixen contaminació ambiental i acústica: Els nivells de contaminació i soroll al barri
estan per sobre dels límits
que marca la legislació europea i l’Organització Mundial
de la Salut.
Aquesta exposició es veu agreujada aquest curs escolar per la
necessitat d’obrir les finestres de les aules per evitar contagis del virus covid19.
A curt termini, el contacte
dels infants amb les partícules contaminants afecta el seu
desenvolupament
cognitiu,
disminueix la seva capacitat
de concentració i genera problemes respiratoris i al·lèrgies.
A llarg termini, pot provocar
greus complicacions:

De fet, segons l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, la contaminació va provocar al 2019
unes 1300 morts prematures a Barcelona. Les partícules de PM2.5 i NO2 van provocar el 7% de les morts naturals,
així com 1 de cada 3 casos d’asma infantil i 1 de cada 9 casos de
càncer de pulmó. (1)
Encara més preocupant és que
segons l’estudi de ISGlobal
publicat el gener d’aquest any,
Barcelona es situa com la 6a
ciutat europea en contaminació. (2)
D’altra banda, els nostres petits
i petites viuen una manca de
seguretat. La quitxalla, durant el camí cap a les escoles,
i a les entrades i sortides, s’ha
d’enfrontar al tràfic de cotxes i
motos que van a alta velocitat,
situació que pot provocar accidents. De fet, aquests últims 2
anys, hem hagut de lamentar la
mort d’un infant davant l’escola
Grèvol i un greu accident d’un
altre infant davant de l’escola de
les Aigües. L’Ajuntament ha fet
accions contundents per pacificar l’entorn d’aquestes escoles.
La resta, hem d’esperar que
passi una desgràcia perquè
es prenguin mesures?
Per últim, els nens i nenes suporten la carència d’espais
per a l’escola i per jugar.
La Societat Catalana Pediatria s’ha sumat a la preocupació sobre la relació entre conta-

minació i problemes de salut de
la canalla. I hi afegeix un altre
punt:
Els nostres nens i nenes juguen
poc a l’aire lliure i passen molt
temps a casa. Això està fent pujar l’obesitat infantil i les malalties que se’n deriven (cardiovasculars, diabetis, etc.). No
disposen d’un entorn adequat
per jugar i els parcs no poden
absorbir el volum de petits que
tenim al barri. La pacificació
dels voltants de l’escola permetria guanyar espais de joc,
millorar la qualitat de l’aire,
reduir el soroll, i fins i tot, les
escoles se’n podrien beneficiar
comptant amb més espai per
realitzar activitats a l’aire lliure!
Revolta Escolar: més salut i
menys contaminació!
Per les raons anteriors , ja som
més de 100 escoles adherides al manifest d’Eixample
Respira per reivindicar que
davant de les escoles hi hagi:
- fase semafòrica que permeti
creuar el carrer amb seguretat
- un sol carril de circulació (sense comptar carrils bus o bici)
- màxim 20 km/h al voltant de
l’escola
- radars i elements reductors de
velocitat
- més espai pels vianants i el
verd
- control dels nivells de contaminació i soroll
- carrils bici segurs

- ventilació mecànica dins les
aules per garantir l’aire net

Nous, l’AAVV Sagrada Família i
l’Ateneu El Poblet.

També som més de 60 escoles realitzant talls de carrer de manera simultània a diferents ciutats
(Sabadell, Badalona, Sant Cugat,
Olot, Girona, Madrid, València,
Guadalajara, Melilla i Bilbao) i
seguim sumant. I ho fem amb
el suport d’entitats com l’aFFac,
Ecologistes en acció, Mares pel
clima, Fridays for future.(3)

Tots sumem! Us convidem a
participar a la següent #RevoltaEscolar el 9 d’abril a qualsevol de les concentracions que
tindran lloc al barri. Recordeu:
sempre respectant la distància
de seguretat i portant la mascareta.

Els talls convocats per les
AFAs cada 2 divendres, de
16.30 a 17 h, busquen beneficiar tot el veïnat, ja que
tothom necessita un aire net
que respirar, però busca protegir especialment els col·lectius
més vulnerables, com ara la infància, les persones amb mobilitat reduïda i la gent gran. Per
això, al barri, comptem amb el
recolzament dels poliesportius
Claror, l’agrupament escolta Antoni Gaudí, l’eix Encants

Larraitz (Comissió reivindicativa, AFA
Escola Tabor) reivindicativa.tabor@
gmail.com
Elisabet Gonzalez (Comissió Escola i
Barri, AFA Fructuós Gelabert)
escolaibarri@fructuosgelabert.cat
(1)Font: https://cat.elpais.
com/cat/2020/10/19/catalunya/1603104102_977445.html
(2)Font: https://www.europapress.es/
sociedad/noticia-madrid-barcelonaciudades-europeas-mas-mortalidadasociada-contaminacion-isglobal-20210120080345.html
(3)Font: www.revoltaescolar.cat
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Resum del projecte per a l’exercici 2021
Hàbitat urbà
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT I MEDI
AMBIENT

Malgrat la incertesa que genera
la Covid 19 en relació amb les activitats que podran fer-se efectives l’any 2021, considerem que,
atès el procés de vacunació que
s’ha iniciat al conjunt de l’Estat i
que permetran presumiblement
la immunització massiva de la
població, les expectatives són
millors que en el passat exercici.
La nostra hipòtesi és que l’any
2021 permetrà fer més activitats
col·lectives i començar a tornar
progressivament a la normalitat.
En qualsevol cas, continuarem el
procés de digitalització i de millora de la comunicació a totes
les àrees iniciat l’any 2020.
Sota aquest enfocament, el pla
de treball per aquest exercici de
l’Associació pel que fa a l´àmbit
de l’Urbanisme la Mobilitat i el
Medi Ambient, s’ha estructurat
al voltant dels eixos següents:
- Modificació del Pla General
Metropolità dels entorns del
Temple:

Les actuacions pivotaran al voltant de la proposta que l’Associació va elaborar amb l’arquitecte Salvador Matas la qual
contempla una visió global que
enquadra el dret a l’habitatge
dels afectats, un model de turisme més sostenible des del punt
de vista social i econòmic, i la
millora dels equipaments i les
zones verdes del barri, incloenthi la reserva d’espai d’equipaments per a la Gent Gran a la
illa Damm.
Ens proposem revifar el Grup
de Treball que es va crear a
l’Ajuntament, el març de 2020,
amb la participació de 9 entitats
de ciutat per tal que formuli, tocant a la modificació del PGM,
una proposta al mateix temps
de barri i de ciutat.
Per tal que el procés, a mesura
que el tema es desenvolupi, sigui
transparent tant globalment com
en els detalls concrets d’aplicació, caldrà mantenir i millorar
els canals de comunicació amb
els afectats; així, el projecte es
percebrà sens dubte com a més
realista, atractiu i participatiu.

LLUITES VEÏNALS

- Transformació de les Glòries:
Continuar la nostra tasca en la
Comissió de Treball del Compromís per Glòries, junt amb les
Associacions de Veïns del Clot,
Poble Nou i Fort Pienc; les prioritats per aquest mandat seran:
• Finalització dels túnels de
connexió entre Castillejos i la
Rambla de Poble Nou.
• Realització de la primera fase
del Tram per la Diagonal, de
Castillejos a Verdaguer
• Atenció als equipaments projectats: CAP Nàpols-Gran Via,
escola Gaia, Equipament de
Joves a la Sucrera.
• Construcció d’Habitatge Social de lloguer: 230 habitatges
davant dels Nous Encants.
• Elaboració del Pla de Millora
Urbana a la peça de l’ONA-SÒCOL, contemplant el Centre de
FP previst al Compromís.
• Urbanització de la Gran Via,
costat Besòs
- Superilla Barcelona:
• Incorporar a la pacificació
del carrer Consell de Cent, el

tram comprès entre el Passeig
de Sant Joan i la Meridiana,
que incomprensiblement ha
quedat fora de les actuacions
d’aquest mandat.
• Participar en el grup de treball
de la Superilla de l’Eixample i
coordinar les actuacions previstes als entorns del Temple.
- Seguiment del Pla de Actuació
del Districte (PAD 2020-23)
A través de la Comissió de Seguiment del Consell del Districte, prioritzant les actuacions
de transformació del Mercat i

millora dels equipaments del
Centre Cívic i de l’espai de Gent
Gran, i traslladant els Serveis
Socials a l’illa de la Myrurgia.
- Proposta d’Habitatge Social
als Jardins de la Indústria, amb la reubicaciò de
l’Escola Bressol i la pista de
bàsquet.
- Atenció al tema de l’amiant i
la seva retirada, elaborant un
mapa de la presència d’amiant al barri.
- Millora dels equipaments socioculturals: Ateneu del Poblet i Espai 210.
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Assemblea general del compromís
per glòries
El 25 de març, a les 18’30 hores, es va reunir la 14a Assemblea Anual de veïns i veïnes de Glòries, enguany per via
telemàtica amb motiu de la pandèmia. Cal recordar que l’any passat la Covid-19 no ens van permetre fer l’assemblea,
que any rere any havíem celebrat a l’auditori de la Farinera del Clot.
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT
I MEDI AMBIENT

Després d’un període tan llarg
de temps, eren moltes les coses a parlar, i els organitzadors
ens van preparar aquest ordre
del dia:
• Sobre la participació.
• Explicació del PMU del sector
2.
• Equipaments.
• Habitatge social.
• Mobilitat
• Torn obert de paraules.
Sobre Participació
En Joan Itxaso de l’AAVV Sagrada Família fa una reflexió
sobre la degradació del procés
participatiu en els últims anys,
ja que considera preocupant
la manera com s’està portant
aquesta qüestió, i vol alertar
els veïns per a que estiguin
preparats per esdeveniments
no desitjats.
En Joan fa un repàs pels diferents mandats des que es va signar el Compromís:
- El mandat d’en Jordi Hereu va
ser el de la signatura del pacte
i aleshores l’esperit de participació estava a flor de pell.
En qualsevol cas, els socialistes van prioritzar els equipaments de ciutat, el Museu
del Disseny (la Grapadora)
i els nous Encants, que van
suposar, entre tots dos, una
inversió de 160 milions d’euros, més del doble que els 15
equipaments de barri pactats.
- En el mandat d’en Xavier Trias encara es va mantenir un
nivell acceptable de participació, tot i que s’apreciava
una decadència important.
En aquest mandat es va voler
traslladar la edificabilitat de
Castillejos-Cartagena-Diagonal i Consell de Cent al front
de Consell de Cent amb una

disminució notable del verd
i amb una finalitat clarament
especulativa.
- A l’inici del primer mandat
d’Ada Colau semblava que la
cosa millorava, però va resultar ser un miratge i la participació va tornar-se a degradar.
La meitat del mandat vàrem
estar discutint sobre el traçat
del túnel, ja que Barcelona En
Comú volia escurçar-lo a la
meitat, eliminant el tram direcció Besòs. Amb la crisi del
3% que va paralitzar les obres,
el govern va rectificar i recuperar al compromís de construir el túnel entre Castillejos
i la Rambla del Poble Nou.
Com sempre hem defensat les
Associacions de l’entorn, les
modificacions o millores dels
acords del Compromís s’han de
fer per ampli consens dels signants: participar significa
intervenir en les decisions
i disposar de la documentació abans de les reunions; molt sovint això no ha
estat així.
Aprovació del PMU del Sector 2
En Salvador Matas, arquitecte
assessor de les Associacions,
explica com quedarà definitivament el Pla de Millora Urbana
del sector 2 que ha sofert modificacions les quals ha costat
aprovar per la manca de diàleg
al que ens referíem al final del
punt anterior.
Les Associacions van presentar
tot un seguit d’al·legacions a
l’aprovació provisional. Feien
referència a l’alçada dels edificis , a la necessitat de destinar a
lloguer social tot l’aprofitament
urbanístic, a prohibir l’ús turístic del habitatges, entre les més
importants.
La resposta en la majoria de
casos va ser negativa, i va trigar uns quants mesos, ja que

l’Ajuntament va negociar amb
les escoles Gaia i Encants una
modificació del PGM per tal
d’incrementar la superfície
d’equipament, disminuint la
d’edificació. Paral·lelament, van
negociar unilateralment amb la
Gaia, sense la participació dels
signants del Compromís, destinant, com a ubicació definitiva
d’aquest escola la Fàbrica de Paraigües, i eliminant així el futur
equipament de FP, pactat en el
Compromís del 2007.

- A la peça ONA-SÓCOL s’aixecarà un edifici de 7 plantes
per traslladar l’edificació sobrant a Castillejos-CartagenaDiagonal.
- En aquesta peça es contemplarà també la ubicació del Centre de FP.

Les Associacions ens vàrem negar a aquesta solució i ara exigim que el centre d’FP es contempli com a opció de futur en
la peça d’equipament de l’ONASÒCOL.

Equipaments

Així doncs el planejament definitiu d’aquesta zona queda
redactat i aprovat de la manera
següent:
- Disminuir l’alçada del gratacels en 4 plantes, reduint en
7000 m2 la superfície construïda, que es trasllada a la
peça d’equipaments ONASÒCOL; i d’aquesta peça es
transfereixen 900 m2 de sòl
d’equipaments per millorar
l’espai dels patis de les escoles
Encants i Gaia.

Per raons que no han estat explicades, i en contra del criteri
del veïns, l’Ajuntament autoritzarà una planta àtic reculada, al
front de Consell de Cent.

En Jaume Bàdenas de l’AAVV
del Poble Nou fa un repàs a la
situació dels equipaments, caracteritzada per un endarreriment
crònic. El balanç, 14 anys desprès
de la signatura del compromís, és
que s’han realitzat 3 equipaments
i mig dels 15 pactats.
A la majoria dels que no s’han
fet manca el projecte executiu
i la licitació per poder tirar endavant. El CAP de Nàpols-Gran
Via s’està executant, i han calgut mobilitzacions dels veïns
de l’entorn per a que s’instal·lés
provisionalment. La Sucrera del
carrer Cartagena, el poliesportiu del Poble Nou i el Fort Pienc,
i els equipaments de barri del

Clot haurien de tenir aprovats
els projectes executius en aquet
mandat per tal de poder iniciar
les obres al començament del
proper.
Cal que l’Ajuntament adopti un
compromís ferm de calendari
d’execució per als equipaments
de barri.
Habitatge
En Miquel Catasús, de l’AAVV
del Clot-Camp de l’Arpa, fa la
presentació de la situació remarcant que la prioritat de les
Associacions és la construcció
d’habitatge social de lloguer. El
Compromís per Glòries establia
que a l’entorn de la plaça se’n
construirien al voltant de 1000,
la meitat de renda lliure i l’altra
meitat protegits.
Fent un repàs de les promocions de Meridiana Sud es veu
que en vàries s’està primant el
dret de superfície en comptes
del lloguer social.
En el cas de la promoció més
gran, davant dels Encants
Nous, en terrenys municipals es
construiran 228 habitatges dels
continua pàgina següent

L’ASSOCIACIÓ INFORMA
quals el 53% seran de lloguer i
el 47% de dret de superfície. En
aquesta promoció els veïns reclamem que el 80% siguin de
lloguer social.
Pel que fa a l’aprofitament urbanístic de la peça de CastillejosCartagena i Consell de Cent, li
corresponen a prop de 200 habitatges socials que també reivindiquem siguin de lloguer.
Mobilitat i altres
En Jordi Casanovas de l’AAVV
del Fort Pienc fa el resum de
mobilitat amb relatives bones
notícies:
- Els túnels estaran finalitzats
aquesta tardor.
- També a la tardor s’iniciarà la
urbanització del Tram per la
Diagonal fins a Verdaguer i a
l’àmbit de la Canòpia.
- S’està renovant el vestíbul de
la línia 1 del Metro de Glòries.
- S’està discutint el traçat del
tram a la zona de l’intercanviador; tenim propostes de
millora sobre l’últim esquema
que ens va passar l’Ajuntament per tal d’evitar creua-

ments en punts conflictius per
als vianants.
- Finalment, hem començat el
debat sobre la urbanització de
la llosa de la Gran Via, entre
Glòries i la Rambla de Poble
Nou, la coberta del túnel. Sobre aquest punt, l’Ajuntament
parla d’una primera fase provisional paral·lela a l’elaboració de la proposta definitiva,
que es vol fer amb un procés
participatiu amb els veïns de
l’entorn. Les Associacions no
som gaire partidàries de fases
provisionals i volem que la
urbanització definitiva sigui a
continuació de la finalització
de la coberta.
Torn obert de paraules
En el torn obert de paraules es
van demanar per part dels assistents aclariments a les intervencions, i va expressar-se una preocupació força generalitzada en
relació al carrer Consell de Cent
que l’Ajuntament vol convertir
en via verda només fins al Passeig de Sant Joan; la reivindicació va ser unànime en el sentit de
demanar que arribi fins al final,
al carrer Independència.
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TEMA DE PORTADA

El tramvia per la diagonal (primera fase)
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT I MEDI
AMBIENT

INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Barcelona
ha aprovat la realització de la
primera fase del tramvia en
superfície per la Diagonal que
enllaçarà el Trambaix i el Trambesòs, amb un acord inicial entre l’equip de govern (Comuns i
PSC) i Esquerra Republicana de
Catalunya.
Les fites bàsiques d’aquest
acord són les següents:
- Traçat de les Glòries a Verdaguer (carrer Girona)
- Arranjament del col·lector
d’aigües de la Diagonal.
- Urbanització del tram comprès
entre Castillejos i Girona.
Paral·lelament, la Generalitat
ha sancionat el finançament
d’aquesta infraestructura i el
material mòbil necessari, de
manera que aquest primer tram
estigui enllestit al final d’aquest
mandat municipal.
Així doncs ha sortit a exposició
pública quelcom tan important
com la urbanització de l’àrea
implicada entre els carrers Castillejos i Girona.
PROJECTE DE’URBANITZACIÓ –
1a FASE
Antecedents
- Al 1987, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) es
plantejà recuperar el Tramvia.
- Al 1997, l’agència Barcelona
Regional, amb el suport de
TMB, fa una prova pilot en un
tram de 650 metres de l’avinguda Diagonal, entre la plaça
Maria Cristina i la plaça Francesc Macià, que finalitza al segon semestre de 1997.
- El Pla Director d’Infraestructures 2001-2010 de l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM) introdueix en la planificació un tramvia pel mig de
la Diagonal, entre Francesc
Macià i les Glòries, sense especificar-hi cap traçat.
- Al mateix temps, ATM inicia
els estudis d’implantació d’un

Fig. 1: ESQUEMA DE CONNEXIONS

tramvia al Barcelonès Nord,
connectant la part nord de la
Diagonal amb Sant Adrià del
Besòs i Badalona; aquesta
línia s’inaugura el 2004, entre Glòries i l’estació de Sant
Adrià.
- L’Ajuntament de Barcelona redacta l’any 2007 el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona
2006-2012, que es converteix en l’instrument bàsic de
planificació per a configurar
les estratègies de Mobilitat
Sostenible; es proposen actuacions ambicioses per reduir
substancialment les emissions que generen la contaminació de l’aire.
- El 2008 Barcelona Regional
comença a estudiar la possibilitat de connectar el Trambaix
i el Trambesòs.
- El 2015 s’aprova el Pla de
Mobilitat Urbana (PMU),
actualment vigent, que proposa intensificar la política de mobilitat aplicada a
Barcelona des dels anys 80,
consistent en anar reduint
l’espai dedicat al trànsit motoritzat per tal d’ampliarne el reservat al transport
públic, als ciclistes i als vianants. Aquest mateix any
l’Ajuntament encarrega els
estudis per a fer una primecontinua pàgina següent

Fig.2: SECCIÓ CASTILLEJOS-MARINA

Fig.3: SECCIÓ MARINA-PASSEIG DE SANT JOAN
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TEMA DE PORTADA
ra anàlisi de les diferents
alternatives de connexió
de les 2 xarxes actuals, així
com de les implicacions que
comportaria des del punt de
vista social, econòmic i mediambiental.
- L’1 d’agost de 2016 s’anuncia la
convocatòria de licitació per a
la connexió del Trambaix i el
Trambesòs, que acaba adjudicant-se a les empreses UTE
GPO Ingeniería i Arquitectura
SLU, Sener Ingeniería, Sistemas y Proyectos SA.
- Finalment, el 14 de desembre
de 2020, l’Ajuntament aprova
inicialment el Projecte d’Urbanització del Tramvia, entre
Girona i Castillejos. En aquesta primera fase es connectarà
Glòries amb l’estació de metro de Verdaguer. En una segona fase s’executarà el tram
entre Verdaguer i la plaça de
Francesc Macià.
PROJECTE D’URBANITZACIÓ
El Projecte d’urbanització de la
Diagonal s’ordena en 2 trams
diferents: de Castillejos a Marina, i de Marina a passeig de
Sant Joan.
S’han de tenir presents els
condicionants que afecten les
obres:
- Conservar les voreres recentment executades.
- Les noves voreres de 7,5 metres d’amplada.
- La existència d’arbrat, que es
manté.
- El col·lector d’aigües pluvials
de la Diagonal, que s’ha d’engrandir.
- El túnel ferroviari, entre Castillejos i Marina.

Tram CASTILLEJOS/MARINA
La secció s’estructura de la
manera següent:
- Vorera de 7,5 metres d’amplada.
- Vial, zona 20, de 5 metres
d’amplada.
- Vorada separadora de 0,45
metres.
- Plataforma tramviària de
3,70 metres d’amplada, enjardinada.
- Parterre de 3,60 metres amb
arbrat.
- Plataforma tramviària de
3,70 metres d’amplada, amb
gespa.
- Vorada separadora de 0,45
metres.
- Calçada lateral d’un sol carril de 3,20 metres d’amplada.
- Parterre de 2,40 metres amb
arbrat.
- Vorera de 7’5 metres d’amplada.
Tram MARINA/PASSEIG
DE SANT JOAN
En aquest tram, els trens circularien pel mig de la Diagonal.
Aquí, la secció s’ordena, de
muntanya a mar, de la manera
següent:
- Vorera de 7,25 metres d’amplada.
- Franja de 2,2 metres amb
arbrat, zona d’aparcament
de motos i zona de serveis.
- Calçada sentit Llobregat de
5,5 metres, per a 2 carrils de
circulació.
- Parterre de 2,80 metres amb
arbrat.

- Plataforma tramviària de
7,32 metres d’amplada, amb
gespa.
- Parterre de 3,30 metres amb
arbrat.
- Calçada sentit Besòs de 5’25
metres, per a 2 carrils de circulació
Parades del Tram a la Diagonal
Les parades previstes en la primera fase són:
1.- Glòries, davant del Museu
del Disseny.
2.- Monumental.
3.- Sicília.
4.- Verdaguer-Girona.
Revitalitzar el sud del barri
Històricament el sud del barri
de la Sagrada Família ha estat
una de les zones degradades
de la ciutat, ja que sempre ha
estat supeditada a projectes de
ciutat, com ara el ferrocarril, o,
encara pitjor, tractada com a

zona de pas, farcida de carrers
percebuts com a autovia per a
cotxes, envaint així un espai
en detriment de la població, i
d’una mobilitat que pogués ser
qualificada de sostenible.

d’extenses zones de verd per
a vianants, zones que podran
gaudir, sens dubte, totes les
persones, grans i petites, que
viuen als barris de la Sagrada
Família i el Fort-Pienc.

Entre el Rec Comtal i les vies
del tren, les Glòries visqueren
el barraquisme o la Fira del
Bellcaire (els Encants), enmig
d’anelles aèries de formigó que
conformaren el Tortell, l’enderroc del qual els veïns no varen trigar gaire en reivindicar,
enderroc que finalment va arribar de la mà del Compromís
per Glòries.

Les connexions del nou tramvia

La regeneració del sud del barri havia de venir de la mà del
tramvia. Benvingut sigui, ja
que, a més de ser un mitjà de
transport no contaminant en
una zona molt contaminada,
serà un element que permetrà
la renovació a fons d’una nova
façana, i que donarà una nova
perspectiva, amb la creació

Simultàniament amb l’exposició pública del projecte inicial
del tramvia per la Diagonal,
s’ha obert també el projecte per
a urbanitzar la zona de la Canòpia, que creua la plaça de connexió, de Badajoz a Castillejos.
Es pretén doncs desenvolupar
la urbanització projectada de
la Canòpia, concretant les dues
peces fonamentals: l’intercanviador de Glòries i la nova
Rambla del carrer Cartagena.
L’intercanviador, situat davant
del Museu del Disseny, connectarà també amb tota la xarxa del
Metro, amb15 línies de busos
urbans, i amb els busos interurbans del Maresme i del Vallès.
A la parada de la Monumental,
entre Padilla i Lepant, el nou
Tram connectarà amb la línia 2
del metro i amb els busos V21 i 62.
A la parada de Sicília, connectarà amb els busos H10, 50 i 51.
Finalment, a la parada de Verdaguer, el tramvia connectarà
amb les línies 4 i 5 del metro i
amb els busos 6, 33, 34 i 55.
Amb la connexió de les dues
xarxes de tramvies enllaçarem
Barcelona amb el Baix Llobregat i el Besòs, obrint l’horitzó a
noves rutes cap al Maresme i al
Vallès, i afavorint així una mobilitat molt millor i més sostenible entre les ciutats de l’àrea
metropolitana.
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MOBILITAT

La superilla de l’eixample,
per una mobilitat sostenible
ÀMBIT D’URBANISME, MOBILITAT I MEDI
AMBIENT

El concepte de superilla, com
a forma d’enfocar la mobilitat
donant prioritat als vianants i
al transport no contaminant,
resulta d’aplicació especialment urgent en grans ciutats
amb nivells de contaminació
que ultrapassin els permesos
per al manteniment d’una vida
saludable.
Barcelona i la seva àrea metropolitana es troba en aquesta situació, i es calcula que cada any
perden la vida més de 3.500
persones per aquest motiu.
Les mesures preses fins ara
havien sigut clarament insuficients, i aquesta qüestió anava
de mal en pitjor, fins que els
joves s’han implicat a fons i els
polítics han començat a moure
el cul.
Encara que a nivell tècnic ja
fa molts anys que s’havia estat
treballant i analitzant la qüestió, sembla que és ara quan
veiem les primeres propostes
serioses que ens diuen que són
mes importants les persones
que els cotxes en l’ús de l’espai
públic.
L’estructura ortogonal de la
ciutat de Barcelona, seguint el

pla Cerdà, afavoreix crear una
cèl·lula bàsica de 3x3 illes, a la
que anomenem superilla, de
forma tal que cada carrer té
una funció diferent: els carrers
de la xarxa bàsica, els de la xarxa local, i els eixos verds, en direcció mar/muntanya i Besòs/
Llobregat. Això va permetre fer
dues actuacions pioneres, al
Poble Nou i a l’entorn del Mercat de Sant Antoni.
En base a aquestes premisses
es va crear el grup de treball de
la superilla de l’Eixample que,
ara en els seus inicis, està treballant en aquest Districte en
una prova inicial que servirà
per pilotar les actuacions a tota
la ciutat.
El compromís adquirit contempla, en aquest moment i fins a
la finalització del mandat a
l’any 2023, treballar en 4 carrers: Girona, Enric Granados,
Comte Borrell i Rocafort, i a les
4 places que formaran al intersecar amb Consell de Cent.
En un programa a 10 anys vista, la idea és eliminar 45 carrils
de trànsit, i a l’Eixample deixar
21 carrers, 21 places i 21 eixos
verds. Les places sortiran de
la intersecció dels eixos verds
verticals i horitzontals, tindran
una extensió de 2.000 m2, i
aniran acompanyades de plans

de usos que permetin gaudir a
la ciutadania de l’espai públic
recuperat, es calcula que a prop
de 4 hectàrees a tot el Districte.
Les entitats que formem part
d’aquest procés participatiu
som critiques amb la decisió
municipal d’excloure la part
del carrer Consell de Cent més
enllà del Passeig de Sant Joan,
fins a Independència, deixant
així sense connexió el Fort-Pienc i la Sagrada Família.
En relació amb les actuacions
previstes en aquest mandat,
fins al 2023, l’Ajuntament ha

convocat un concurs per a
l’execució de les 4 vies verdes
que hauran de ser de plataforma única (sense vorera), construïda amb material permeable
reciclat, definint zona d’estada
i jocs infantils. Els 4 projectes
escollits, per als 4 carrers, són
els següents:

• Giraverd de la UTE Cava y
Cabrera Arquitectura, Urbanismo y Paisaje SL + Fabric
Office SCCLP.
• Galeria de Vida de la UTE
GPO Ingeniería y Arquitectura SLU + Agence TER
SARL + Ana Coello de Llobet SLP.

• Caminar des del Centre,
de la UTE B67 Palomeras Arquitectos SLP + Cierto Estudio SCCLP.
• De Sol a Sol, de la UTE
Esteyco-Caceres Arquitectos
+ Estudi Martí Franch Arquitectura + NablaBCNStudio.

Una crítica a la manera com
s’està comunicant aquest projecte a la gent: la ciutadania
no ho entén, i és una pena
que una iniciativa positiva de
millora de l’espai públic acabi
fracassant per una exposició
dolenta.

NOTA ALS SOCIS
Si no esteu segur de que l’Associació disposi del vostre e-mail per tal de
rebre regularment comunicats i teniu interès en que hagi sigui, feu el favor
de remetre’ns un e-mail a avvsagrada@gmail.com, on figuri únicament el
vostre nom i cognoms; gràcies.
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DRET A L’HABITATGE

LLEI DE L’HABITATGE

Comunicat del sindicat de llogaters
El passat dissabte 20 de març, el moviment per l’habitatge a Catalunya va sortir al carrer per exigir una llei d’habitatge estatal
que inclogui la regulació de lloguers, aturar tots els desnonaments i obligui a grans tenidors a fer lloguers socials.

(INFO: SINDICAT DE LLOGATERS)

Vivim moments clau pel dret a
l’habitatge. La sagnia de desnonaments i abusos immobiliaris no s’ha aturat en cap moment
de la pandèmia, com tampoc
ho han fet els milers de persones que lluiten contra aquests
mateixos abusos des del moviment per l’habitatge. Més enllà
del drama dels desnonaments,
el problema de l’habitatge afecta
a la majoria de sectors socials ja
que les persones treballadores paguen per viure en el seu
habitatge un percentatge molt
alt dels seus ingressos, sent una
de les principals causes d’empobriment. Cada dia que passa
es fa més evident que el sistema
immobiliari és absurdament
injust, fins al punt que avui ja
ningú pot evitar el debat sobre el
dret a l’habitatge: jutges, governs
i rendistes s’han vist obligats a
moure fitxa. Aquesta situació no
és cap novetat per a molts barris
i pobles, on des de fa molts anys
les associacions veïnals, els
sindicats i les PAHs asseguren
amb els seus cossos el dret a l’habitatge aturant desnonaments a
diari. Tanmateix, en els darrers
anys aquesta lluita ha portat
també a victòries importants al
Parlament, on s’han aprovat
lleis que per fi situaven les vides
de les persones per damunt dels
beneficis d’uns pocs. És el cas

de la 24/2015, que obligava als
grans tenidors a fer lloguers socials en cas de vulnerabilitat, i evitava així molts desnonaments. I
també és el cas de la regulació
dels lloguers, que prohibia les
pujades injustificades de preus
que porten anys escanyant a les
persones llogateres. En definitiva, la societat catalana ja ha
decidit que vol avançar cap a un
habitatge digne. Davant d’això, el
Tribunal Constitucional ha
llançat una ofensiva de la mà dels
interessos dels bancs i els fons
voltor. Tot ignorant la voluntat
popular, el TC suspèn i anul·la
qualsevol millora que protegeixi
la majoria social dels abusos immobiliaris.

A l’Estat espanyol, s’està negociant una llei que marcarà la
propera dècada en habitatge. I
volem recordar que la voluntat
popular també ho ha deixat clar:
Pedro Sánchez no seria president sense l’acord de govern
en què es comprometia a regular
els lloguers. I el Govern espanyol no tindria pressupostos si
no s’hagués tornat a comprometre a incloure la mateixa mesura
a la propera Ley de Vivienda.
Davant d’això, la voluntat d’una
part del PSOE d’ignorar els
acords i sotmetre’s a les pressions del lobby immobiliari no són
només un atac al dret a l’habitatge: són també un frau democràtic en tota regla.

Malgrat tot, la voluntat d’avançar cap al dret a l’habitatge s’ha
tornat a fer explícita quan s’han
fet eleccions. Les forces que van
aprovar la 24/2015 i la regulació
dels lloguers han ampliat darrerament la seva majoria absoluta
al Parlament. El passat 14 de febrer és, doncs, un nou recordatori de la ciutadania cap als partits
que van aprovar aquestes lleis:
teniu el mandat democràtic
de blindar les lleis que defensen
el dret a l’habitatge. No valen excuses: enviar la BRIMO i l’ARRO als desnonaments o permetre a les immobiliàries incomplir
repetidament la regulació de
preus és ser part del problema.

Després d’haver entregat mes
de 60.000 milions de diners públics al rescat bancari que no
han estat retornats, és de justícia que la nova Llei faci front a
l’emergència habitacional
que patim. Cal una llei que obligui els responsables financers de
la crisi immobiliària i els grans
tenidors d’habitatges a assumir
la seva responsabilitat i que eviti
noves bombolles especulatives.
Per aquest motiu el moviment
per l’habitatge català exigim la
incorporació de les 8 mesures
impulsades per la Iniciativa Ley
Vivienda per aconseguir una arquitectura legal que garanteixi el
dret a l’habitatge:

1. Garantia del dret efectiu a un
habitatge digne.
2. Cap desnonament de persones
vulnerables sense alternativa.
3. Ampliació del parc públic de
lloguer social fins al 20% del
conjunt d’habitatges.
4. Regulació estatal de lloguers a
preus adequats als salaris.
5. Garantia de subministraments bàsics d’aigua, llum,
gas i telecomunicacions.
6. Garantia d’una segona
oportunitat efectiva per a
les llars amb deutes hipotecaris.
7. Ampliació pressupostària per a habitatge social fins
almenys el 2% del pressupost
estatal.
8. Participació activa de la població en tota la política d’habitatge i urbanisme.

Som plenament conscients que
aquestes lleis aprovades fins ara
són insuficients davant l’emergència habitacional que vivim,
però davant d’aquest triple front
que intenta fer descarrilar qualsevol millora volem remarcar
que la societat catalana ja ha demostrat repetides vegades què
vol. Als barris i pobles, al Parlament i a la porta de cada desnonament, hem decidit sotmetre
els fons voltors. Hem decidit regular els lloguers. Hem decidit
aturar els desnonaments. I no
acceptem que vulguin guanyar
als despatxos el que ja han perdut als carrers i a les urnes. Exigim una arquitectura legal que
garanteixi el dret a l’habitatge.
No acceptem cap fons voltor ni
cap polític al servei de l’especulació decideixi per nosaltres.

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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ÀMBIT SANITAT

Estallan las líneas rojas sin alterar la normalidad
ÀMBIT DE SALUT

La desinversión que afecta al
Sistema Sanitario Público, posibilitada por las políticas neoliberales y austericidas, que prefirieron, naturalmente, rescatar
a la banca hace 13 años, han
ralentizado la atención sanitaria y sobre todo se han cebado
en la Atención Primaria, que ha
cargado con la peor parte de esta
tendencia económica de recortes. Era de esperar en un sistema centrado en los hospitales e
infiltrado de entidades privadas,
más sinérgicas con la cultura
de la medicina de catálogo y los
hospitales. Cataluña ha sido el
alumno adelantado en esta precarización; junto con Madrid es
la autonomía más privatizada,
y también la que ha descendido
más en el ranking de eficiencia.
Se encuentra entre las cuatro
peores de España, junto con Andalucía, Murcia y Valencia (Eurostat 2019/FADSP 2018). La
cobertura sanitaria mixta (Sistema Público + Mutuas Privadas)
en la ciudad de Barcelona es de
un 35%.
Y llegó la pandemia, con las
consecuencias que todos conocemos. Una de ellas es el estado de shock que produce en la
población, al enfrentarse a algo
desconocido y peligroso y que,
posteriormente, ha sido muy
bien aprovechado para normalizar lo inaceptable. Todos hemos
conocido las cifras astronómicas
que se han derivado a entidades
privadas, mientras se evitaba a

toda costa reforzar convenientemente los recursos públicos.
El contrato de rastreo firmado
con Ferrovial, nada más y nada
menos que 18.000.000 €s, los
43.000 €s que se pagaron a las
UCIS privadas por paciente…
Otra de las consecuencias, ha
sido el empeoramiento de los
problemas de accesibilidad, ya
crónicos antes de la pandemia.
En la primera fase, fue absolutamente grave la imposibilidad de
comunicarse por medio de casi
todos los sistemas. En el caso
de la Atención Primaria, catastrófico, a pesar de los esfuerzos
de organizaciones, profesionales y ciudadanía que finalmente
consiguieron mantener abiertos estos dispositivos vitales. La
atención virtual, ha supuesto un
avance, pero ha dejado a muchas personas fuera por falta de
habilidades y recursos. No debemos descuidar este problema:
la brecha digital no es solo una
frase; muchas personas la padecen y comporta, en sentido global, un riesgo para su salud. No
obstante, no creo que debamos
rechazar esta incorporación tecnológica que puede suponer un
avance en la accesibilidad, pero
que también puede haber venido
para quedarse sin condiciones;
otra vía para seguir descapitalizando el sistema de profesionales. Las visitas presenciales no se
han recuperado todo lo que sería
deseable, y el riesgo de perder,
en parte, este aspecto esencial
es considerable y preocupante.
Las cifras totales de presenci-

alidad en la Atención Primaria
no van más allá, en el mejor de
los casos, de un 25%; es verdad
que aquí juega también el factor
de la propia contención de los
ciudadanos que, con frecuencia,
perciben riesgo en acceder a los
centros sanitarios.
Otro aspecto de la accesibilidad
son las llamadas listas de espera, que constituyen un espacio
de opacidad con criterios poco
transparentes para la ciudadanía. Las líneas rojas han saltado por los aires en el caso de
especialidades y exploraciones
diagnósticas, con compromisos
establecidos por el gobierno en
30-90 días, dependiendo de la
prioridad del problema de salud
(Ordre SLT/102/2015). Cataluña es la segunda comunidad
con mayores tiempos de espera para cirugía, 223 días, y 158
para visita de especialistas (La
Vanguardia, 12 de Diciembre de
2020/OCU Dic 2020). La propia
administración ha manifestado
que puede tardar entre 18 y 21
meses en recuperar el ritmo normal de las demoras (El País, 29
de Diciembre de 2020).
El ejemplo más sangrante de falta de accesibilidad lo tendríamos
en las residencias de mayores
donde, por medio de la adjudicación desde hace años a entidades
privadas, como Mutuam, se ha
desvinculado a las personas de
la cartera de servicios de la Atención Primaria. Añadido a esto la
mercantilización de estos centros, se ha propiciado el desastre

que todos conocemos y muchos
en primera línea de sufrimiento. Las consecuencias durante
la pandemia han sido devastadoras hasta que, finalmente, se
decidió que los equipos de primaria atendieran los restos del
naufragio.
Todo pasará su factura, y una doble factura: la salud y la normalización del sálvese quien pueda
que, en muchos casos, se expresa en un aumento de ganancias
de entidades sanitarias privadas,
las cuales han incrementado el
número de pólizas suscritas, evidentemente para los que pueden
hacerlo. Una inequidad inadmisible en un sistema que se dice
universal (El Diario.es, 29 de Diciembre de 2020).
Deberíamos preguntarnos qué
ocurrirá sin la vigilancia adecuada con todas aquellas personas que padecen enfermedades
crónicas, con aquellas a las que
se ha diagnosticado tarde, mal y
nunca. En 2020, y con respecto
al año anterior, fueron detecta-

das un 21% menos de personas
con enfermedades oncológicas
(SEOM, 2020).
La salud mental de la población
nos ha dado también un aviso
contundente. La soledad impuesta como efecto del confinamiento y las dificultades de subsistencia han generado alteraciones
en las personas más vulnerables
y empeorado a las que ya las padecían, dejando al descubierto
la precariedad de unos servicios
fraccionados, desconectados y la
mayoría en manos de organizaciones privadas.
Resulta bastante difícil abstraerse de una realidad que se muestra tozuda y persistente en el
tiempo y que nos atañe a todos
en el día a día. La solidaridad es
necesaria, pero debe convivir siempre con el compromiso moral
de cambiar un sistema que se ha
mostrado injusto e irresponsable. Sin este binomio, podemos
caer fácilmente en la beneficencia que normaliza la desigualdad.

EN RECORD DE JOSEP COLLADO I COLLADO
El nostre company Josep Collado i Collado ens va deixar el passat 9 de desembre de 2020 als 73 anys.
En Josep, el nostre “Colladín”, va entrar a l’Associació molt jove; sempre va voler que el barri fos un barri viu: després que en Manel Collado, res a veure amb
en Josep, donés vida a les primeres Festes Majors de tot el barri, en Josep va ser el que va aconseguir conferir estabilitat a la celebració. Un cop va deixar la
Junta de l’Associació, en “Colladín” no va deixar de lluitar per donar vida al barri del Poblet: gestionà la loteria de l’Associació, va ser qui va fundar i portar
la Bodega del Poblet, a Sardenya, entre València i Mallorca, des d’on va atraure la joventut del barri, sobretot al voltant del futbol. Escriví un llibre sobre el
barri per tal de recuperar la seva història i donar-li continuïtat; després, va tenir la gentilesa de cedir-lo a l’Associació per afavorir la seva distribució.
Amb un llegat com el seu, el tindrem sempre present a la nostra memòria.
Des d’aquest butlletí volem acomiadar-nos i compartir el dol amb la seva família.
JUNTA DE L´AVV SAGRADA FAMÍLIA
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ÀMBIT SANITAT

La salut sexual i reproductiva dins
de l’atenció primària orientada a la
comunitat i al dret a l’avortament
ÀMBIT DE SALUT I
FEMINISMES

Uns anys abans de les primeres Jornades Catalanes de la
Dona l’any 1976, algunes, més
compromeses, entre elles infermeres i psicòlogues, feien
xerrades als barris sobre el
coneixement del propi cos i difonien informació sobre l’anticoncepció i l’avortament entre
les veïnes. Eren uns drets que
aleshores formaven part d’una
llarga llista de discriminacions
i prohibicions, reivindicacions
allunyades de les prioritats polítiques del moment. Les vocalies de dones de les associacions veïnals van agafar aviat el
relleu de les sessions informatives en les que un grup com el
de DAIA podia atendre en un
dia fins a 200 dones que demanaven informació.
Des de la legalització dels anticonceptius l’any 76, van passar 10 anys fins que, entrat el
86, es regulà l’acreditació de
centres per a realitzar l’avortament, ja despenalitzat. Les
obligacions dels poders públics resten explicitades a la
Llei Orgànica 2/2010, del 3

de març. Actualment l’avortament voluntari segueix despenalitzat, que no és el mateix
que legalitzat; tanmateix, sí
que es reconeix com a legal
interrompre la gestació fins
a les 14 setmanes d’embaràs.
A l’avortament instrumental
s’afegeix enguany la possibilitat de realitzar-lo farmacològicament fins a les 9 setmanes.
Aquests antecedents són un
exemple del valor de la participació veïnal en els temes de
salut, participació també necessària avui tant tocant a la
Salut Sexual i Reproductiva,
com en tots els altres aspectes
que formen part de la Salut
Comunitària.
La disminució de recursos
en l’Atenció Primària, ja des
d’abans de la pandèmia, així
com l’estancament de la Salut
Comunitària a l’inici del seu
desenvolupament, es perceben
com és lògic en el camp de la
Salut sexual i Reproductiva.
No hi ha hagut prou impuls
per al desenvolupament de
les seves línies estratègiques:
educació i atenció a la sexualitat, contracepció, malalties de

transmissió sexual, i atenció
a la interrupció voluntària de
l’embaràs. No sempre és fàcil
treballar sobre sexualitat; es
requereix una formació professional que faculti entendre i
respectar les diferents formes
de pensar, afegides a la diversitat de les situacions dels joves i grans en l’actualitat.
A més del dèficit, s`ha posat de
manifest la desigualtat territorial pel que fa a la consideració
de la Salut Sexual i Reproductiva. La manca d’atenció en
algunes comarques del nostre
país, i sobretot a la província
de Lleida, fa difícil l’apropament de la dona prenyada a
un centre d’atenció a la Salut,
i fa impossible la interrupció
voluntària del embaràs en la
regió sanitària que li correspondria. De moment, la situació s’intenta pal·liar amb la
interrupció farmacològica de
l’embaràs en les 9 primeres
setmanes, tenint en compte,
òbviament, un cert grau d’urgència en l’obtenció de les citacions per a les visites.
Hi ha una mancança de campanyes institucionals d’infor-

Bàner de L’Associació Drets Sexuals i Reproductius de la Federació de Planificació Familiar

mació i sensibilització sobre el
dret a l’avortament. La desinformació pot arribar fins a que
un professional de la sanitat
pública negui el dret a l’avortament en les 14 primeres setmanes amb càrrec a aquesta,
o a negar-ne la legalitat d’un
a les 6 setmanes. No tenim
constància que es denegui
l’avortament terapèutic però
sí el voluntari. La interrupció
voluntària de l’embaràs per
aspiració no es realitza a hospitals públics sinó a clíniques
privades.
El CatSalut té contractes
amb 7 clíniques acreditades
a Barcelona, 2 a Girona, 1 a
Tarragona, i en el seu registre
no consta cap contracte amb
alguna clínica de Lleida, per
la qual cosa la queixa que les
dones d’aquesta província han
fet recentment està totalment
justificada, més quan es tracta
d’una prestació integrada en
la cartera de serveis de la Sanitat Pública, amb dret a accés
independentment del lloc de
residència.
Contribueix a la manca de
claredat l’existència de pro-

veïdors del Sistema de Salut
que semblen assumir institucionalment el dret dels professionals a l’objecció de consciència i acceptar que al seu
Centre no es practiquin avortaments. Succeeix a Barcelona
a l’Hospital de Sant Pau o al
de Sant Joan de Deu, aquest
darrer pertanyent a la mateixa
orde religiosa que nega aquesta atenció al seu hospital a
Manresa, obligant a les dones
a desplaçar-se.
Cal millorar aquest estat de
confusió i aquests errors que
reprodueixen i reforcen els estereotips de gènere i l’estigma
sobre l’avortament. En casos
de dones sense targeta sanitària, a l’exclusió sanitària se sumen la violència institucional
i episodis de racisme només
al sol·licitar informació sobre
què es pot fer per avortar.
Són situacions en que cal fer
prevaldre la universalitat del
dret a l’assistència, i les mesures de les lleis d’igualtat efectiva que han obligatòriament
de fer que siguin tinguts en
compte els drets de totes les
dones.
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VIURE L’ENTORN

Miscel·lània d’experiències
viscudes, pròpies i alienes,
que un confinament obligat
ens ajuda a recordar

ALIMENTS I JOGUINES

MARIA LLUÏSA LONGAN
ÀMBIT DE SERVEI A LES
PERSONES:
MARIA LLUÏSA LONGAN
ÀMBIT DE SERVEI A LES
PERSONES:

Maig 2020
El nen, assegut al banc, juga amb
un cotxet que fa córrer per damunt del seient. Mira l’avi mentre aquest encén la cigarreta.
-“Avi , aquest encenedor té molts
anys , oi?“
-“Més i més que tres vegades els
teus, me’l va regalar la teva àvia
abans que nasqués el teu pare.“
-“I encara el tens?”,-pregunta el
nen-, “sí que te l’estimes.“
-“Estimava molt la teva àvia,
per això d’alguna manera
sempre va amb mi.“
El nen continua jugant, mentre
l’avi mira l’infinit en silenci.
—————————
Un bon amic ens ha deixat, la
pandèmia no l’ha respectat. Voldria cridar el seu nom als quatre
vents, però la normativa existent
de protecció de dades m’impedeix de fer-ho.
Era el primer que pujava a un
escenari , amb la seva muller, i
ballava qualsevol peça de música , i tot per recollir diners per
als més desfavorits. Ha marxat
i físicament ja no està entre nosaltres, però sempre serà en el
nostre pensament.
Juliol 2020
Els bancs de l’Avinguda Gaudí
tornen a prendre vida.
És juliol, la mainada ja fa vacances i omple de soroll el passeig.
Porten mascaretes amb dibuixos
dels còmics preferits, es respira
alegria.
M’aturo un moment i saludo
dues senyores que em fan lloc al
banc. Tenen ganes de parlar, i jo
també ho necessito.

Estimats conveïns/es:

Una d’elles comenta: -“La bossa
que porta aquesta senyora que
ara passa és com una de macramé que em vaig fer jo fa la tira
d’anys. Tinc la casa plena d’andròmines , i roba, i paperassa...
Ves a saber on anirà a parar
quan jo em mori, i ja no vull
parlar de tots els discos que tinc
des d’òperes fins al Manolo Escobar, ai Senyor, Senyor”-acaba
resignada.
Em vaig sentir identificada, jo
també guardo moltes coses, coses que ajuden a viure amb el record, i és que el que per a uns són
andròmines, per a altres són objectes a servar, el que per a uns
són papers, per a nosaltres, els
més grans, poden ser els records
de tota una vida.
El primer contracte de lloguer
que vas signar al casar-te, la cartilla militar del teu pare, la targeta de racionament d’aliments
de la postguerra, la diadema que
vas lluir al fer la primera Comunió... i més i més , i tot guardat,
les més de les vegades, dins
d’una maleta de roba estampada
a quadres dels anys 40...
A punt d’acabar aquest escrit
recordo el nen i l’avi encenent la
cigarreta, i recordo l’encenedor,
un encenedor al que li faltava pedra, deia, quan després de molt
fregar la rosca no es volia encendre.
Segur que en tenia un altre de
més modern... però ell volia
aquell perquè li recordava a ella,
l’estimada ...No es difícil d’entendre.

Amb el següent escrit us
volem fer avinent el nostre agraïment per la vostra col•laboració en les següents campanyes dutes a
terme en benefici de famílies desestructurades per
motius diversos i amb problemes socials contrastats.
Quan la vida es va acabant, perquè
els anys no perdonen, el passat
pren vida entre nosaltres, perdoneu la redundància, i tot allò que
ens envolta es fa més important i
necessari.
Algú m’ho pot negar?
Són andròmines i papers que ens
ajuden a sentir el batec del cor,
encara que aquest estigui malalt,
motivant-nos òbviament a recordar tot allò que hem viscut i que
instintivament no volem oblidar.
Algú m’ho pot rebatre?
Octubre 2020
La pandèmia ha fet rebrot, escalada li diuen ara, la ciutat està esmorteïda, és a dir mig morta, no
volen ni els ocells , ni se senten rialles quan els nens surten d’escola:
vida en silenci.
La gent gran només ens podem
reunir de 6 en 6, i que siguem de
la mateixa bombolla, i si és al domicili de sempre... Bé, ens haurem
d’acostumar a emprar aquest nou
dialecte i també a llegir-lo, això o
convertir-nos en andròmines per
a la resta de la societat. Però ves
per on els discs de vinil han
tornat,...res ni ningú desapareix per sempre.
Novembre 2020.

Les entitats receptores següents van rebre aliments i
joguines:
-Casal dels Infants del Raval*
-Casal Els 4 vents**
-Fundació Salvador Gavina**
-Fundació Enriqueta Villavecchia (hospital de Sant
Pau)*
-Àrea
Materno-infantil
hospital Vall Hebron*
-Obra social Lluïsa de Marillach (Barceloneta)*
-Associació de Dones Marroquines de Catalunya
(AMICAL)**
-Institut de reinserció social**
-Església Evangèlica d’Ebenezer**
-Ràdio Barcelona (campanya cap nen sense joguina)*
-L’hora de Deu*
-Cottolengo del Padre Alegre*
-Parròquia de Sant Ignasi
de Loyola**
-Parròquia Sagrada Família**
-Comunitat de San Egidio**
-Llar de Santa Isabel**
* només joguines / ** joguines i aliments

Hi ha entitats que tenen al seu
càrrec infants i joves d’edats
compreses entre 0 i 16 anys,
i altres, com la Fundació Salvador Gavina, que ajuda nens/
es i nois/es des dels 4 fins als
22 anys; també es van facilitar,
seguint coneixences directes,
tant aliments com joguines a
persones del nostre barri en
risc d’exclusió social i que encara no havien rebut la documentació acreditativa.
No volem tancar aquest escrit
sense fer palès l’agraïment
més que merescut a tots els
voluntaris/es de la nostra Associació que durant la campanya sempre van estar presents
a la parada, ajudant a muntar i
desmuntar, empaquetar i també, si convenia, oferint el seu
cotxe. Caldria a més remarcar
la participació dels components de les Bitlles Catalanes,
amb al senyor Antonio Casado
al front, i de l’empresa immobiliària Century 21 que, com ja
és habitual, any rere any s’afegeix a la campanya.
Mereix també capítol d’especial reconeixement la actitud
de la direcció del Mercat, representada pel senyor Joan
Bonastre, com també la dels
paradistes en general, per les
facilitats donades en tot moment.
BARRI, LA VOSTRE AJUDA
ÉS A IMITAR, GRÀCIES!
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