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EDITORIAL
TORNEM-HI!!!
Després de més d’un any sense poder publicar, de nou teniu a les vostres
mans la revista del Fort Pienc.

No direm allò de “Como decíamos
ayer”, perquè pel camí hem perdut familiars, amics, companys, veïns… en
definitiva la pandèmia ens ha deixat
un desgavell que mai ens podíem haver
imaginat.

A poc a poc anem retornant a la nostra vida habitual dins de la nova normalitat que ens marquen les mesures del
Procicat.

Nosaltres, l’AVV, no hem parat. Portem des del mes de gener fent les reunions de la Junta Oberta en línia o presencials amb limitament d’aforament.
També hem fet un munt de reunions en
línia (amb no pocs problemes de connexió), que ens ha permès contactar
amb les entitats i administración per
mirar d’anar solucionant o denunciant
problemes que han anat sorgint.

Tenim algunes dades positives: ja
està obert l’annex del CAP de Passeig
de Sant Joan que funcionarà de manera
provisional al carerr d’Alí Bei, substituint el CAP de Marina i que ens donarà
servei fins que tinguem el nou CAP.

Això ha permès doblar el nombre de
consultes i anar, a poc a poc, retornant a
les visites i que els pacients puguin te-

nir un contacte més presencial amb els
professionals de la Salut Pública.

Ara estem treballant per aconseguir
modificar el recorregut de l’autobús 54
i així molts dels usuaris del Cap de Marina tinguin forma d’arribar al centre
amb transport públic.

sevol de les vacunes que subministra
Salut Pública. Només amb una vacunació generalitzada podrem controlar definitivament aquesta pandèmia.

El CAP definitiu que s’ha de construir al carrer de Nàpols/Gran Via ja
està en període de tramitació i esperem
que pròximament es pugui fer el projecte. L’edifici, actualment, té el sostre
i les parets amb amiant que s’hauria de
treure amb totes les mesures de seguretat que marca la llei. El tros de carrer
Nàpols que no será CAP també ha de
treure l’amiant i l’ajuntament està treballant perquè es faci com més aviat
posible.
També hem pogut fer una petita
Festa Major, disfressada de cicle d’activitats culturals, on les entitats del
nostre barri han pogut sortir al carrer
amb moltíssimes limitacions i dificultats però fent tota mena d’activitats de
les autoritzades pel Procicat. Malauradament, ni castellers, ni gegants, ni
correfoc han pogut participar. I no per
falta de ganes. Desitgem que el 2022
puguem tornar a sortir al carrer de nou
tots.
I ja per acabar, com Associació us
recomanem que us vacuneu, amb qual-

Des del dolor més profund, volem
transmetre el nostre condol a les famíles que van perdre algun ésser estimat a causa de la Covid-19. I, si ens ho
permeteu, un record molt especial pel
nostre estimat Joan Mestres, membre
del Secretariat d’aquesta AVV durant
molts anys, entusiasta i participatiu
en qualsevol de les nostres activitats i,
per sobre de tot, un home amb un cor
excepcional. Com et trobem a faltar,
Joan... Que la terra et sigui lleu.

Aquests són els resultats de les Eleccions Municipals 2019 i el nou Cartipàs Municipal de l’Eixample.
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EQUIPAMENTS
DE CAP A CAP
Després de moltes dificultats i lluites compartides des del tancament del CAP
Carles I, finalment el CAP Passeig de Sant Joan es va ampliar amb un nou annex
asistencial. El nou espai s’ha instal·lat al carrer d’Alí Bei de manera provisional fins
que s’inaguri el nou i esperat CAP Fort Pienc.

Varen caldre moltes discussions i
Varen caldre moltes discussions i movilitzacions dels professionals sanitaris,
usuaris i veïnes i veïns del barri i entitats (entre elles l’AVV Fort Pienc), per
tal d’instal·lar un CAP provisional que
donés servei als veïns i veïnes del barri
que fins abans de la pandèmia hi anaven al CAP Carles I. El CAP de Passeig
de Sant Joan no podia absorbir tots els
usuaris, i aquesta solució provisional
dóna almenys una sortida.

De nou ha quedat palesa la improvisació del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, que tanca serveis i colapsa l’Atenció Primària,
perjudica als usuaris i no té en compte
els professionals sanitaris, augmentant
la seva càrrega de treball de manera
desproporcionada.

El nou CAP provisional, instal•lat
a l’interior d’illa del carrer Ali Bei, 18
(entre Roger de Flor i Passeig de Sant
Joan), consta de dues plantes o mòduls
amb 9 consultes que, sumades a les 19
de què ja disposa el centre, augmenten
a 28 les consultes de l’Atenció Primària
al barri. El cost de l’equipament va ser
de 79.500 euros.
La construcció té dues plantes, totes dues amb consultes d’especialistes, un ‘office’ i dues sales d’espera. El
CAP Passeig de Sant Joan, gestionat per
l’ICS, té una població assignada de prop
de 30.000 persones. La seva cartera
de serveis inclou medicina de família,
pediatria, salut sexual i reproductiva,
infermeria, odontología, treball social i
atenció especialitzada. També gestiona
dues residències de gent gran. L’annex
complirà la seva funció fins a la posada

Anex asistencial provisional al carrer d’Alí Bei

4

Avv Fort-Pienc - Nº 49 - Estiu 2021

EQUIPAMENTS
en marxa del nou CAP Fort Pienc, que
s’ha de construir en un solar de la cruïlla entre els carrers de Nàpols i Gran
Via.

Les obres del nou CAP, pel novembre
La ubicació definitiva del CAP Fort
Pienc será el mateix espai on s’aixecarà
un edifici d’habitatges per part de l’Institut Municipal de l’Habitatge. L’Ajuntament ha cedit a CatSalut 2.600 m2 de
l’immoble i ocuparà planta, altell i una
part de la primera planta i disposarà
de 41 consultes, sala de tractament
d’emergència, boxs d’extracció i sala de

grups i educació sanitària. A les plantes
superiors de l’edifici es construiran 80
habitatges dotacionals públics a través
de BIMSA en un acord ja signat amb
CatSalut. El projecte es farà a una sola
volta per guanyar un o dos mesos de
temps si es calcula que els arquitectes
comencen a treballar al novembre de
2021. El nou CAP hauria d’estar enllestit entre 2025 i 2026.

Les obres del nou CAP arrencaran
un cop es llevi tot l’amiant que hi ha a
l’edifici que s’ha d’enderrocar i que representa un greu perill per a la salut.
Aquesta construcció es dels anys 40 i la
vida útil de l’amiant está sobrepasada

de fa molts anys.

Encara resta, doncs, una feina molt
important en els temes de Salut del
Fort Pienc:

1. Vetllar perquè les institucions
concernides compleixin amb els seus
compromisos i el CAP definitiu vegi la
llum en el temps en el qual s’han compromès (entre tres i quatre anys) i
aquest tingui les dotacions necessàries
pel barri.
2. Posar en qüestió la gestiò privada del nou CAP Fort Pienc i veure quins
són els suposats avantatges de la gestiò
privada d’un CAP públic, si és que n’hi
han.

3. Participar en la campanya de desamiantatge del barri. Convidem a veïnes i veïns a adreçar-se a l’Associació
de Veïns i Veïnes Fort Pienc si detecteu
presència d’amiant en el vostre entorn.
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LA FORTPIENENCA
ALBA MARTÍNEZ
“La Primària no es cuida perquè no dóna vots”
La Dra. Alba Martínez, metgessa de família del CAP Passeig de Sant Joan, repassa el malson de la pandèmia. Ella i les seves
companyes han fet una feina descomunal. Xerrem am ella en els mòduls provisionals instal·lat a Ali Bei. Porta bones notícies,
però no s’està de denunciar tot allò que, creu, s’ha fet malament. I parla sense embuts.2.197 metres quadrats d’equipament
públic!
- Alguna bona notícia, per començar?
I tant. La implantació d’aquest annex del CAP ubicat a Ali Bei, 18. Aquests
mòduls ens han suposat recuperar
molta presencialitat, un tipus d’atenció
primària semblant a la d’abans de la
pandèmia.
- Amb què es queda de bo, de tot
plegat?

Decididament, amb el vincle que es
va generar entre les entitats veïnals i
els professionals. Sense aquesta lluita
compartida, sense la plataforma, els
projectes i les sinèrgies nascudes arran
del tancament del CAP Carles I, ara no
tindríem aquest annex i no s’hagués
desencallat la construcció del nou CAP
a Gran Via/Nàpols.

- Tornarà a obrir el CAP de Carles I?

No. Allà no teníem ni aigua calenta.
I ens queixavem any rere any. I ningú
no feia res, perquè la construcció del
nou CAP estava aprovada en Consell
de Barri. Però és que ho estava des del
2008!!! Dotze anys sense cap reforma ni millora!!! Va haver de venir una
pandèmia perquè es possesin mans a
l’obra…

- Tot plegat ha destapat el mal
funcionament de la Sanitat a Catalunya?
Amb el model actual, que té com
a bandera el concert públic/privat,
és molt difícil que es doni a l’Atenció
Primària la importància que es mereix.
La tecnològia de l’Atenció Primària són
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LA FORTPIENENCA

les persones. Però això no ven, no omple diaris.
- Què vol dir?

Que dóna més vots un transplantament de cara que contractar cent infermeres per vacunar contra la covid.
A d’alt interessa més un model hospital-centrista que arribar a la base de la
societat a través de l’Atenció Primària.
- La Primària és el pal de paller de
la Sanitat?

Totalment!!! Quan la la teva metgessa i la teva infermera són sempre
les mateixes persones, es genera una
confiança i un coneixement mutu i
augmenta l’esperança de vida. I això és
molt gros!!! S’ha publicat a tot arreu,
aquesta relació, però no interessa, no
interessa…
- Per què?

Perquè no poden treure-li suc, ja
li he dit. Tenim una pila de serveis externalitzats que no donen la qualitat
que han de donar. Ho vam veure amb
els rastrejadors de Ferrovial, un cas
flagrant d’un servei que es va fer fatal

i que la Primària hagués fet molt millor.

- Com puntua l’actuació de les administracions en la gestió de la pandèmia?

No els puc aprovar. A la primera
onada ningú no estava preparat i tothom va fer el que va poder poder. Però
després suspenen pels missatges incoherents que van generar confussió,
per no confiar en la Primària i per fer
externalitzacions sense cap ni peus.
- Què li va semblar la gestió de la
vacunació?

Uff… Si les nostres infermeres són
les més expertes, les que fan la campanya infantil i la de la grip, si són les
que més coneixen la població i la població confia en elles, em pregunto perquè moltes persones van haver d’anar
a vacunar-se a Igualada o a L’Aldea. A
més, l’esclentxa digital ha perjudicat
a aquells que no dominen la teconologia i tenen més dificultats per a desplaçar-se. I això és molt gros.
- I l’ordre de les punxades?

S’ha vacunat amb un biaix de clas-
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se erroni. Gent amb risc baix va rebre
la vacuna abans que les caixeres dels
supermercats, els treballadors dels escorxadors, els temporers… No té ni cap
ni peus. Pensàvem que des de Primària
seriem capaços de protegir els més febles, però tot es va fer seguint un criteris que jo no entenc.
- Què passa amb els malalts amb
altres patologies?

Això és el més em preocupa, ara. Per
culpa de la burocràcia hem deixat de
fer una part importantíssima de la nostra feina. I no només d’atendre altres
malalties, sinó de fer dignòstics precoços. Les inequitats s’han accentuat i
ho patirem durant força anys.
- Desapareixerà la covid?

Personalment, crec que ens haurem
de vacunar cada any, com fem amb la
grip, i, potser, aconseguim que sigui
una malaltia molt més lleu, sense pneumònies ni complicacions severes. Tanmateix, per la meva pròpia salut mental
fa temps que em centro exclusivament
en fer bé la meva feina.
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URBANISME
EL TÚNEL DEL TEMPS
El proper mes d’agost, per primer cop en 60 anys, una part important del trànsit
que circula per la Plaça de les Glòries, la que surt de la ciutat, deixarà de passar-hi
i creuarà la plaça per sota amb un túnel de gairebé un quilòmetre. Al desembre,
ja ho farà el trànsit d’entrada. Es tracta de la quarta vegada, des del 1961, que es
modifica el pas dels cotxes per aquest punt de la ciutat, per on creuen diàriament
una mitjana de 85.000 vehicles/dia. A dalt del túnel, la ciutat guanya un parc urbà
d’espectaculars dimensions.

línia 9 del metro i enllaçar el Trambaix i
el TramBesos per la Diagonal. D’aquest
darrer objectiu n’estem més a prop,
perquè abans d’acabar l’any, començaran les obres del primer tram entre
Glòries i Verdaguer.

Hem pogut visitar els túnels i comprovar com de complexa ha estat l’obra.
Una infraestructura que se situa fins a
25 metres de profunditat, molt per sota
del nivell freàtic. Ha estat feta amb tots
els estàndards de seguretat i amb una
perspectiva de dècades de servei. El 9
de juny s’hi va fer una prova del sistema
de ventilació injectant fum amb resultat
satisfactori. De totes les obres que s’han
fet i es faran a Glòries, els túnels son
l’obra de més volum, més costosa, i que
dura més temps. Ho condicionen tot,
perquè fins que no entrin en servei, no
es podrà completar el Parc. Però de cap
manera han de continuar passant-hi la
mateixa quantitat de cotxes que hi passen ara. Aquest és un punt clau per a les

Glòries serà un lloc central de la ciutat, tal i com va dissenyar fa 162 anys
Ildefons Cerdà, però els protagonistes
en seran les persones, no els cotxes. El
lloc de pas esdevindrà lloc d’estada. El
nucli viari, que ha dominat durant dècades, deixarà l’espai a infants, joves,
i grans per jugar, passejar, xerrar, respirar. Gaudir d’una vegada d’un Parc
urbà, com fa anys que passa a tantes
ciutats europees. La profunda renovació urbana de l’entorn de Glòries va començar, en el pitjor moment de la crisi,
amb la construcció del DHUB o Museu
del Disseny, un equipament de ciutat,
que no de barri, amb unes mides i pressupost forassenyats, va continuar amb
els nous Encants Vells, i fins fa sis anys
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quatre associacions veïnals de l’entorn
de Glòries: Sagrada Família, Clot, Poble
Nou i Fort Pienc. La nostra aposta per
una ciutat sostenible, on es pugui viure
sense el protagonisme del cotxe és anterior al Pla de Mobilitat Urbana, que
estableix una reducció del vehicle privat a tota la ciutat del 25% per a l’any
2024. D’acord amb aquest objectiu, dos
dels 3 carrils en cada sentit que tindran
els túnels seran pels cotxes i l’altre es
reserva pel transport públic. I aquí cal
recordar que l’esforç de les Administracions per augmentar el transport públic, sobretot l’interurbà, és insuficient.
Calen millores urgents en el servei de
Rodalia de Renfe, més serveis en els
busos del Maresme i el Vallès, acabar la
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El somni de Cerdà

URBANISME
no va arribar l’Escola Encants, a la que
va seguir l’Escola Bressol Leonor Serrano i un primer sector del Parc. Alhora,
i durant 7 anys hem tingut les obres
de l’enderroc de l’Anella i la construcció dels túnels. I 14 anys després del
Compromís per Glòries, assolit entre
l’Ajuntament i les entitats veïnals, encara no s’ha construït ni un sol dels pisos
públics previstos, quan la manca d’habitatge és reconegut per tothom com la
primera necessitat dels ciutadans.

Per tant, l’enorme alegria per la posada en marxa dels túnels no serà completa mentre no es faci realitat allò que
veïns i Consistori hem coincidit que és
imprescindible.
LES DATES

1961 - Obertura de la Meridiana i soterrament de la línia fèrria de Vic.

1972 - Nova connexió de Gran Via i Diagonal amb l’autopista del Maresme i la Meridiana. Soterrament de la línia
fèrria de Girona amb nova estació a Clot-Aragó.

1992 - Construcció de l’anella amb doble circulació de vehicles, amb el trànsit local al voltant del tambor, destinat a aparcament, i amb l’entrada i sortida de l’autopista connectada amb la Gran Via per la calçada superior. Soterrament de la
línia fèrria procedent de l’Estació de França per connectar amb el túnel del carrer d’Aragó.
2014 - Enderroc de l’anella.

2015 - Comencen les obres dels túnels, entre Castillejos i Badajoz, l’àmbit estricte del futur Parc.

2017 - S’aturen les obres pels retards de la constructora, que exigia un augment del 40% del pressupost. Es rescindeix el
contracte, i es fa una nova adjudicació que s’aprofita per incloure la totalitat dels túnels demanats pels veïns fins a
la Rambla del Poble Nou.
2018 - Es reprenen les obres.

2021 - S’obren a la circulació els túnels.

Avv Fort-Pienc - Nº 49 - Estiu 2021

9

EQUIPAMENTS
INSTITUT ANGELETA FERRER

Som-hi!
Un quart de segle després que l’AVV
Fort Pienc en demanés la seva construcció, l’Institut Angeleta Ferrer ja és
a tocar. Començarà la seva activitat el
curs 2021-2022 i serà un referent en
les àrees STEAM: ciències, tecnología,
enginyeria, arts i matemàtiques.
L’any 1994 la Generalitat va aprovar el Pla de Reforma Educativa que incloïa la construcció de 25 nous centres
d’ensenyament. Dos d’aquests centres
corresponien al Fort Pienc: una escola
d’infantil i primària que ja es va inaugurar com a Escola Fort Pienc i un centre de secundaria i batxillerat que es va
batejar com Institut Angeleta Ferrer i
que, si tot va bé, estrenarem finalment
el proper curs 2021-2022.
Han passat més de 25 anys i l’AVV
no ha deixat mai de lluitar per la seva
construcció. Anys d’esperança, de desil·lusió, d’enrrabiades i fins i tot de sentir que picavem el cap contra una paret.
Any rera any hem seguit insistint, reclamant la seva construcció i sobretot
demostrant la necessitat que tenim de
més places de secundaria i batxillerat
al barri del Fort Pienc i també al de Sagrada Família que recordem no té cap
institut.

En el Pla d’actuació municipal
1996-1999, es va destinar una partida
pressupostaria per expropiar i enderrocar les naus del carrer de la Marina, 193-195 que s’anomenaven “de la
Talbot”. Això va permetre recuperar un
nou interior d’illa, que es va inaugurar
l’any 1997, amb el nom de Clotilde Cerdà. L’espai es va enjardinar i el lloc on
s’havia de construir l’institut, es va convertir en una plaça dura amb cistelles
per jugar a bàsquet.
Més tard l’Ajuntament va expropiar
la part del darrera d’unes finques del
carrer de la Diputació.

es va aprovar la redacció del projecte
bàsic, que és el disseny de l’edifici. En
un Consell de Barri del 2009, la Regidora de l’Eixample, Assumpta Escarp,
es va comprometre a que l’Institut
començaria a funcionar el curs 20122013. Però no va ser així, perquè amb
l’arribada de CiU a la presidència de la
Generalitat, desprès de les eleccions
de novembre de 2010, es va paralitzar
l’inici de les obres, licitades pel 15 de
gener de 2011. Tot va quedar anul·lat,
l’Institut no es va construir i a més es
va haver d’indemnitzar l’empresa que
havia guanyat la licitació de l’obra... per
no fer-la.

De nou el projecte va quedar guardat en un calaix fins que al 2018, amb
la creixent demanda d’escola pública al
Districte, es va reprendre el projecte.
Va ser setembre de 2019 que finalment
van començar les obres. El primer trimestre del curs 2021-2022 s’ubicarà de
manera provisional en uns barracons a
l’Escola Industrial, atès que les obres
no estaran finalitzades fins al gener de
2022 a causa d’un nou enderreriment
en forma de pandèmia.
Un Insititut pioner

Però no va ser fins l’any 2007 que

Un cop acabat, l’Institut comptarà
amb 3 línies d’ESO i dos de batxillerat
i tindrà uns 500 alumnes distribuïts en
6 pisos, una planta baixa pels serveis
comuns, un soterrani i un semisote-
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Espera que t’espera…

rrani on hi haurà els espais dedicats a
les activitats físiques. En total, 4.875,32
metres quadrats amb una inversió de
6.560.151,47 €. Segons la Conselleria,
el proper curs començara només amb
dos primers d’ESO i de batxillerat. El
centre tindrà adscrites dues escoles
properes: la Ramon Llull i la de Encants,
tot i que no es descarta poder-ne afegir
alguna altra de Sagrada Família.
Serà el primer centre de Catalunya
amb un projecte que vol apropar les
ciències, la teconologia, l’enginyeria, les
arts i les matemàtiques (STEAM) als estudiants per aconseguir fer créixer les
vocacions cientifiques entre els alumnes i sobretot entre les noies, per intentar reduïr les diferències de gènere dins
del món científic. Per tirar endavant
aquest projecte tan ambiciòs la Conselleria s’ha aliat amb el B.I.S.T -Barcelona
Institut of Science and Technology- amb
la idea de convertir l’Angeleta Ferrer en
un centre de referència en aquest camp
i que serveixi com a model per a la creació d’una xarxa d’instituts similars a la
resta de Catalunya.
Ens agradaria acabar celebrant
l’augment de places d’ensenyament públic en un Districte on encara són molt
deficitaries, que els plaços previstos pel
proper curs es puguin acomplir i que
ben aviat l’Angeleta Ferrer estigui funcionant amb tota normalitat.

PUBLICITAT
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ACTUALITAT
EL COMERÇ ÉS VIDA

La pandèmia ha fet estralls en molts
sectors econòmics, però especialment
en el del comerç. De la importància
d’aquest, i en especial del de proximitat, ens parlen des de l’Associació de
Comerciants Eix Fort Pienc. Un fort
teixit comercial cohesiona, vertebra
i enriqueix la ciutat. I el prec és clar:
compra al barri!!!
Barri i comerç. O comerç i barri.
Tant és l’un com l’altre. Cal recordar
que la vitalitat -i gairebé també la personalitat- d’un barri la conforma molt
especialment el seu entrallat comercial,
les seves botigues, les de tota la vida, i
les de nova implantació també, que fan
carrer, donant-li llum i color.
Però una maleïda i sobtada pandèmia va deixar el comerç de proximitat
reduït a una trista caricatura del que en
altre temps feia goig i era motiu d’orgull del barri, donant joia, alegria i xi-
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varri als carrers i places, proveint-nos
de ganes i motius per passejar-hi i, tot
comprant, entretenir-nos a fer petar la
xerrada. Dels 1.369 comerços del Fort
Pienc, la covid es va menjar 197. Entre
ells, el mític Skating.

Certament, sense les botigues, perruqueries, bars i restaurants oberts, el
barri semblava malalt i trist. I ara ens
adonem més que mai de com necessitàvem tornar a parlar amb els Tonis i les
Roses, els Jordis i les Lourdes, perquè
ens preguntessin pels nostres, i de vegades, quan calia, ens donessin aquella
empenta d’ànims o consell de què o
com fer per dinar o idees per regalar
als nostres éssers estimats!!!
El batec del barri

Pensem que cada cop que una llum
de comerç s’apaga i desapareix un aparador al nostre barri, quelcom de cadascú de nosaltres ha perdut part del
seu propi jo i identitat. Cada botiga
tancada és un batec menys del cor del
barri que se’ls emporta als més grans
una part de la seva història vital, dels
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seus records; i als joves o no tant grans,
part de la seva pròpia forma de viure i
de ser, de relacionar-se.

Hem de saber aprofitar tot allò de bo
que les noves tecnologies ens aporten,
és clar. Som un barri modern i posat al
dia, però no descuidem la nostra abans
esmentada salut. Ara més que mai convé tornar a bufar, si més no de tant en
tant, les brases del nostre comerç perquè revifi i recuperi el seu batec. I amb
ell, el del barri. Serà una bona i intel·ligent inversió per a tothom. Només així
podrem continuar presumint de barri i
dir alt i fort, amb orgull de pertinença:
Jo soc del Fort Pienc!!!
Invertim tots, i especialment el jovent, una mica del nostre preuat temps
per a gaudir del barri, patejar els nostres carrers, i dedicar una part de la
nostra economia comprant als nostres
locals per a descobrir, finalment, que
també ‘mola’!!!

Entra, aquí estàs segur!

ACTUALITAT
EL COMERÇ SALVA VIDES
Aquest és un petit
homenatge al comerç del meu barri: el Fort Pienc,
del meu districte:
l’Eixample i de la
meva ciutat: Barcelona. Us preguntareu perquè he posat aquest títol. Doncs perquè penso
que comprar al comerç de proximitat
ha salvat vides. Us explico. Ara que
sembla que per fi veiem la llum al final
del túnel, em pregunto si no ens oblidarem aviat que fa poc més d’un any
un enemic microscòpic va arribar a
trasbalsar la nostra vida i la del món
sencer. La nostra petita vida quotidiana es va veure alterada d’un dia per

l’altre. Arreglar-se per anar a treballar, portar els nens al col.legi, anar a
sopar amb les amigues... tot això va
deixar de tenir sentit. El confinament
va caure sobre nosaltres com una llosa. La normalitat de la nostra vida es
va trencar i també es va trencar alguna cosa a dins nostre. I enmig de tot
aquest desastre, sanitari i personal,
com un oasi enmig del desert, van romandre oberts els nostres comerços
essencials. Per a molta gent, el simple
fet de poder sortir per anar a buscar
el pa, era una acció alliberadora de
tota la tensió acumulada a dins de
casa. Anar a comprar al mercat, parlar una estona amb els i les paradistes
era una teràpia que curava la solitud
de les persones que resistien soles el
confinament. D’altra banda, per altres
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persones aquell moment d’anar a la
papereria per comprar els retoladors o
la cartulina per a fer treballs manuals,
era un moment alliberador de la càrrega acumulada de tenir les criatures tot
el dia a casa. Aquelles comerciantes i
comerciants van salvar la cordura i qui
sap si la vida de moltes persones. Amb
el seu somriure darrere el taulell i amb
les seves paraules amables ens alleugeraven l’ànima. Jo no ho oblidaré mai,
espero que vosaltres tampoc.
A totes elles… gràcies!

Isabel Pallejà i Milà
Consellera del Fort Pienc i consellera
de comerç de l’Eixample
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ESTÀ PASSANT
JA HI SÓN!

A CAU D’ORELLA

1.400 M² PELS GOSSOS

La Biblioteca Fort Pienc ha posat en
marxa un servei de lectura per a la gent
gran o persones amb dificultats lectores.
Aquesta iniciativa, anomenada ‘Lectures a
cau d’orella’, ofereix lectures telefòniques
setmanals amb la finalitat de que aquesta gent pugui gaudir de la lectura des de
casa. Els interessats en rebre aquest servei o ampliar la informació poden contactar amb la Biblioteca Fort Pienc trucant al
telèfon 93 265 24 35 o mitjançant el correu electrònic b.barcelona.fp@diba.cat.

El nou edifici d’Alí Bei, 100-102, una
promoció de 49 habitatges contruït per
l’Institut Municipal de l’Habitatge i la
Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), es
va ocupant. Aquesta promoció ofereix
habitatges per a la gent gran adaptats,
segurs, confortables i integrats en la
comunitat. Els serveis consisteixen en
consergeria, teleassistència i suport a
la netjea i va adreçat a persones de 65
anys o més que no tenen habitatge en
propietat i que fan les activitats del dia
a dia per si mateixes. La inversió ha estat de 4,4 milions d’eruos.

LA FESTA SEGUEIX

L’ajuntament de Barcelona va aprovar al març l’esperat espai per a gossos
al Parc de l’Estació del Nord. Amb un
pressupost d’1.1 milions d’euros i una
extensió de 1.400 m², es convertirà en
la zona més gran d’esbarjo animal de
l’Eixample. El nou espai comptarà amb
abeuradors, sorra garbellada, bancs i
talussos paisatgístics. S’obriran dues
noves entrades al Parc i es preveu que
les obres estaran enllestides el febrer
de 2022

LA LÍNIA 54

Amb el tancament definitiu del CAP
Carles I, la línia d’autobús 54 modifica
la seva ruta per facilitar el desplaçament del veïnat al CAP Passeig de Sant
Joan. L’AVV Fort Pienc va proposar la
idea i l’ajuntament en va prendre nota.
La línia tindrà origen i final a Lepant,
davant l’Auditori, i noves parades, com

En el marc de les activitats de la Festa Major del barri, una d’elles s’allarga
fins al 17 de juliol. Es tracta de l’exposició “La Central Catalana de Electricidad”, a càrrec de l’Arxiu Històric Fort
Pienc. Es fan visites guiades amb inscripció prèvia i aforament limitat. No
t’ho perdis!
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es pot veure en la imatge adjunta. Tanmateix, i a l’espera de l’arribada del
tram de la Diagonal fins a Glòries, el setembre un bus llançadora connectarà
Francesc Macià i Glòries. Farà un recorregut amb quatre parades que durarà
un màxim de 13 minuts.

ESTÀ PASSANT
HISTÒRIC CB ROSER

El 23 de maig de 2021 va passar
a la història de l’esport al Fort Pienc.
L’equip masculí del Cub Bàsquet Roser,
fundat l’any 1933, va guanyar, contra
pronòstic, la seva primera Lliga Catalana EBA en vèncer en la final l’UE Mataró per 72 a 64. Els fortpienencs, dirigits
per Joan Gavaldà, van passar a ser els

últims de la temporada 19-20 a guanyar el títol 20-21. L’MVP de la final se’l
va endur Joan Gavaldà (17 punts). Però
les bones notícies no s’acaben aquí.
L’ajuntament va acordar per aquest
mandat la construcció de mòduls per
al CB Roser als entorns del pont de Marina, amb un cost de 70.000 €.
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ENCANTATS!

L’ajuntament de Barcelona ha publicat el llibre ‘Encants i miralls de Barcelona. Memòria gràfica dels Encants Fira
de Bellcaire’. L’obra capta la història del
mercat durant el pas dels anys a través
d’imatges i reflexions. Amb fotografíes
de Rafael Vargas i textos d’Òscar Guayabero, Enric H. March, Josep Bohigas,
Victoria Bermejo i el mateix Vargas,
aquesta memòria ens endisa en allò
que ha representat i representa el mercat dels Encants al llarg dels seus 750
anys d’història.
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CARTES A L’AVV
¡Bravo por nuestra AVV!
Pascual Armero
Quiero felicitar a la Asociación de
Vecinos y Vecinas del Fort Pienc por la
labor gris pero constante e impagable
que hace por el barrio. Me consta que
son hombres y mujeres que trabajan
por un barrio mejor (y por amor al
arte), reivindicando espacios o servicios que luego disfrutamos todos. Me
vienen a la mente Transformadors, los
módulos del CAP, plazas, Institutos, etcétera. En fin, sólo quiero que conste mi
reconocimiento. ¡Bravo!
Sortida dels autocars
Francesca Arnau
Vaig celebrar que fessin un petit
tram del carrer d’Ali Bei per tal que els
autocars de l’Estació del Nord puguin
sortir per encarar directament Sardenya avall sense haver de circular per tot
el barri. Però, a l’hora de la veritat, no
veig molts autocars que en facin ús.
Crec haurien d’estar obligats a fer servir aquesta via de sortida. Els hi agrairia una resposta.
Inseguretat
Carles Raventós
Vehicles aparcats devant de l’Estació del Nord

O tots o ningú!

Bruticia

Veí del Fort Pienc

Elisabet García Pinyol

No entenc per quina raó alguns vehicles en fan un ús privat de diferents
espais públics del barri, com ara les
esplanades de l’Estació del Nord, el
SEPE, l’Arxiu de la Corona d’Aragó o el
Centre Esportiu Municipal. Si el veïnat
tenim cada cop menys zona verda per a
aparcar, no trobo just que qui no és veí
tingui places gratuites. O tots o ningú!

Potser és la reducció en les tasques
de neteja al barri a cuasa de la pandèmia o potser perquè cada cop la gent
és menys cívica, però el cert és que he
detectat molta més brutícia pels carrers de la que hi havia abans. Cal una
actuació global i sostinguda i no actuacions puntuals quan algú acaba trucant
al 010.
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Suposo que tots els barris de Barcelona pateixen situacions o sensació
d’inseguretat. Però cada cop veig més
situacions perilloses o potencialment
perilloses al Fort Pienc. Sento a parlar
de gent a qui li han pres el mòbil, establiments que es troben la persiana
trinxada quan van a obrir pel matí, gent
gran que cau per una estrabada… Antigament hi veía més policia passejant
pels carrers. Què se n’ha fet dels binomis de Mossos?

CARTES A L’AVV
Més fonts, si us plau
Veí del Fort Pienc
Algú ja n’ha parlat en aquesta secció
de la manca de fonts públiques al barri.
Jo també ho penso. A les ja demanades,
crec especialment necessària alguna en
algun punt de la zona que envolta l’Auditori, un gran espai que ha esdevingut
lloc de trobada de nens que fan activitats escolars a l’aire lliure, esportistes
o, simplement, passejants.

Explanada de l’Auditori de Catalunya

On és el verd?
Martí Graupera
Penso que la contrucció de la Plaça
d’Anna Lizaran va ser un gran guany
pel barri. Manquen, però, arbres. El pitjor, no obstant, és que allà o hi havia
petits espais verds que feien més maca
la plaça, han desaparegut. No sé qui té
la culpa, però Parcs i Jardins hauria de
prendre nota. És la meva opinió.
Plaça d’Anna Lizaran
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Si vols enviar la teva carta, fes-ho a
l’adreça avvfortpienc@yahoo.es. Mira
de no superar les cent paraules i, si
vols, afegeix una fotografia. L’AVV es
reserva el dret a publicar-la i/o escurçar la. Amb independència de com
vulguis signar-la (nom real, sigles o
pseudònim), ens has de facilitar, de
manera privada, el teu nom i cognoms,
adreça, telèfon i DNI, que no serán utilizats amb cap finalitat i que, en cap
cas, seran posats a disposició de tercers sense la teva prèvia autorització.
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EQUIPAMENTS
NOU CENTRE D’INTERVENCIÓ SOCIAL
El barri compte des de finals de maig
amb un nou equipament. Es tracte d’un
Centre d’Intervenció Social en l’Espai
Públic que s’ha acondicionat als baixos
de l’edifici del carrer de Casp, 126-128.
Dóna servei a persones en situació de
vulnerabilitat.
Abans d’inaugurar-se, els responsables del centre van explicar els objectius
del centre en presència de veïns i veïnes de l’edifici on s’ha ubicat el mateix,
mebres de la junta directiva de l’AVV i
de la consellera municipal del districte
de L’Eixample, Isabel Pallejà. El Centre
d’Intervenció Social és d’àmbit ciutat i
atén a persones i famílies amb situació
de vulnerabilitat amb trets comuns:
exclusió residencial, manc d’activitat
laboral regular, situación personal i
familiar deteriorada, manca de xarxa
familiar i relacional, problemes de salut, manca de recursos econòmics suficients, situación administrativa irregular… i que sovint tenen dificultats per
mantener el contacte i els acords de
treball amb els seus referents socials.
Persones, en definitiva, amb situacions
d’exclusió social i de vulnerabilitat extrema que precisen d’un espai d’atenció social amb unes característiques
especifiques:
1. Atendre persones que viuen al
carrer o en infrahabitatges, tipus assentaments, oferint-los un espai que
aforeixi la confiança i la vinculació amb
els professionals i fer gestions en un
marc de seguretat i intimitat.

2. Oferir espais a les persones que
viuen el carrer per a deixar els estris

personals mentre són atesos. El fet de
disposar d’un espai específic fa que les
seves pertinences no impactin al carrer
on s’han instal·lat i garanteix la seva
convivencia amb la comunitat.

3. Garantir la seguretat i la protecció de les persones ateses i dels propis
professionals. En ocasions, les persones ateses pateixen problemes de salut
o d’adiccions que dificulten l’atenció i
que poden generar problemes d’inseguretat al professional que els atén i a
la resta de persones usuàries dels serveis. Els espais, doncs, estan dissenyats
d’acord amb les normes de seguretat
d’altres equipaments similars, con són
els CSS.
4. Facilitar la intervenció a nivell
individual, familiar i grupal, totes elles
metodologies de la intervenció social i

educativa.

Amb cita prèvia

L’emplaçament, ubicat en un edifici d’habitatges, ocupa una superfície de gairebé 1.000m2 dividits en
planta baixa i altell i el pressupost de
l’obra d’acondicionament ha estat de
1.223.122 euros. El servei d’atenció
funciona, amb cita prèvia, de dilluns a
divendres, de 8 del matí a 6 de la tarda i
està atès per uns 60 professionals (després en seran entre 100 i 115) dividits
en diferents equips per a cada servei
específic.

El projecte, promogut per l’Àreaa de
Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració del Districte
de l’Eixample i altres agents del consistori, té la característica de ser d’àmbit
de ciutat, és a dir no territorialitzats, i
ha de garantir els espais d’acollida i de
proximitat per a les persones usuàries.
L’espai està dotat amb tots els serveis necessaris i es divideixen en zones
de recepció, servei higiènic amb dutxa,
bugaderia, banys, arxius, magatzems,
sales de treball, despatxos de dirección,
ales de reunions, sales d’entrevistes,
sala de descans, etcètera
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ESPAI ENTITATS
Contacta amb grups i organitzacions presents a l’Espai d’Entitats Fort-Pienc - AliBei96.
ACCEM. http://www.accem.es
Assemblea Nacional Catalana-Fort-Pienc per la Independència
Banc del Temps Dreta de l’Eixaple i Fort-Pienc. http://bancdeltemps.org/bdt4
AVV Fort-Pienc
•
Arxiu Històric Fort-Pienc. http://arxiuhistoricfortpienc.blogspot.com.es
•
Grup Pixapins. http://gcpixapins.blogspot.com.es
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SECTORIAL SALUT
SEMPRE APRENENT
Sembla que la crisi pandèmica del
coronavirus ens obliga tossudament a
repensar-nos i a prendre seriosament
el nostre comportament en el món. Per
això crec interesant aportar un personal
polsim de pensament que voldria contribuir a aquell necessari canvi. Avui és el
temps per a tres idees claus.
En primer lloc, hem de pensar que
la salut del planeta en el què vivim és
també la nostra salut particular fins al
punt que la salut del medi ambient no
és diferent de la salut de les persones.
Ambdues venen a ser les cares d’una
mateixa moneda. Així la degradació
de qualsevol entorn natural, ja sigui a
prop nostre o ben lluny de casa a l’Àsia,
a l’Àfrica o Amèrica, és rellevant per a
tots nosaltres. Tots vivim sota el mateix
sostre, respirem el mateix oxigen i nedem a les mateixes aigües. Hem de viure comprenent que la nostra salut ambiental és també la salut dels humans.

En segon lloc, una de les lliçons que
haurem d’aprendre durant i desprès de
la present pandèmia de coronavirus és
que això és el que passa quan no es fa
cas de res, ni de la ciència ni d’una visió
de polítiques públiques d’abast global.
Sovint els científics no hem aconseguit
convèncer els polítics sobre els perills
als quals s’enfronten els humans i el
medi ambient. Si bé la ciència és fonamental per desenvolupar solucions
contra el coronavirus en forma de medicaments i vacunes, no podem oblidar
que per abordar la present epidèmia,
i les següents que vindran, amb certes
garanties d’èxit ens cal pensar una millor política científica i acréixer la informació que arriba a la ciutadana pensant a nivell global i actuant localment.
L’exemple de les diferents limitacions
dels moviments que tenim ara per ara
ens pot servir per entendre l’impacte
de la nostra activitat en la salut del planeta. Al reduir el moviment els nivells
de contaminació atmosfèrica han disminuït notablement a nivell mundial.
Aquesta crisi demostra que els humans
no només sabem produir desgràcies
per l’ús i abús del medi natural sinó que
també tenim el potencial de provocar

canvis positius.

Protegir els més vulnerables

En tercer lloc, aquests temps de crisi global són també temps d’oportunitats per aprendre i a créixer en solidaritat i justícia social. La interdependència
també es tradueix en una interdependència d’àmbit social. No n’hi ha prou
amb dissenyar polítiques fortes si
aquestes no estan arrelades a la realitat
local. La gestió de la informació només
pot ser bona i eficient si s’arrela en la
realitat local. L’alentiment de la propagació del virus té importants costos
econòmics que si no anem amb molta
cura amb tota seguretat la factura final
la pagaran de manera directa les persoPROJECTE
RADARS

nes més vulnerables i les més pobres,
per a les quals caldria encara més protecció dels poders econòmics i polítics.
No em vull allargar massa més en
aquest camí de repensar-nos i de prendre’ns seriosament el nostre comportament en el món. Per això crec interesant
aportar el meu bri de polsim i aquelles
persones que tingui l’ànim disposat i
l’interès despert s’adrecin a llegir la
referència que s’ofereix a continuació.
Tot plegat ens pot ajudar a seguir aprenent: https://www.euroscientist.com/
coronavirus-covid-19-a-master-science-class/.

Dr. Rafael Abós-Herràndiz
Metge del CAP Passeig de sant Joan

(L’opinió del Dr. Abós és a títol personal,
no en representació de l’ICS)

BARCELONA.CAT/RADARS
UNA MIRADA SENSIBLE
I RESPECTUOSA

RADARS
Fem barri amb les persones grans
Vols ser un radar i contribuir al
benestar de les persones grans?
Ets una persona gran i vols enriquir
les teves relacions socials al barri?
Contacta amb nosaltres:
Centre de Serveis Socials Dreta de l’Eixample:
cssdreta@bcn.cat
Centre de Serveis Socials Fort Pienc:
cssfortpienc@bcn.cat
Telèfon Radars: 936 197 311

Gràcies!
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AVV FORT-PIENC
VISCA LA FESTA MAJOR!!!
Suspesa l’any 2020 a causa de la
pandèmia, el Fort Pienc va recuperar la
seva principal senyera: la Festa Major.
Ajustada a la situació sanitària, però
Festa al cap i a la fi, les nombroses activitats es van dur a terme entre el 3 i el
13 de juny en diferents interiors d’illa i
parcs del barri. L’AVV Fort Pienc i altres

associacions van organitzar, amb molt
d’èxit, activitats per a nens i grans, lúdiques i culturals. El pregó, al jardins
de Lina Òdena, va anar a càrrec de l’infermera del CAP P. Sant Joan, Lourdes
Castells, en representació de les seves
companyes, les grans protagonistes de
l’any més fosc.

TENIM NOVA JUNTA
El passat 18 de març de 2021 es va celebrar l’Assemblea General de l’Associó de Veïns i Veïnes Fort Pienc. Un dels punt
de l’ordre del dia va ser la proposta i elecció del nou Secretariat de l’AVV, aprovat per unanimitat i quedant configurat de la
següent manera:
President: Joaquim Mallén.
Vicepresident: Jordi Casanovas.
Secretari: Santi Trubat.
Tresorera: Gisela Boronat.
Vocalia de Salut: Estrella Portavella i Jordi Ribó.
Vocalia d’urbanisme i via pública: Jordi Casanovas i Josep Mª Farré.
Vocalia d’ensenyament: Gisela Boronat.
Vocalia d’arxiu: Albert Folch i Gisela Boronat.
Relacions amb el Districte: Enrique Costas i Ascen Mallén.
Revista: Santi Trubat, Joan Mestres, Jordi Casanovas, Teresa Sanz i Estrella Portavella.
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AVV FORT-PIENC

NOTA DE LA REDACCIÓ: En suport als comerços
del barri arran la difícil situació que han viscut durant la pandèmia, l’AVV va decidir fer costat a aquells
que regularment fan promoció dels seus negocis a la
nostra revista amb la gratuïtat dels anuncis en aquest
exemplar nº 49. Molta força, amics!!!
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