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GAUDÍ NO ERA UN ESPECULADOR INMOBILIARI
Un fet insòlit en el cas del Temple de la Sagrada Família és que la Junta Constructora ha tingut més de 130 anys de temps
per comprar els solars que hi ha a sota de la Basílica, i més en concret el solar de Núñez i Navarro, la peça fonamental
que ara reclama; és de pura lògica pensar que si NiN va poder comprar la finca als anys 70, la Junta del Temple hauria
pogut fer el mateix.
Ja sabem que l’Església és molt hàbil en la immatriculació “perquè vull” de solars que no són seus i en quedar-se amb les
propietats dels altres però, en el cas que ens ocupa, el front del carrer Mallorca, entre Marina i el Passatge Font, seria un
episodi més que ni l’Administració ni els veïns podem permetre.
En una clara actuació d’abús de poder, la Junta del Temple considera que, si Gaudí va projectar els entorns de La Sagrada Família, ja té dret a reclamar l’expropiació dels solars de la façana de la Glòria, perquè la voluntat divina així ho vol.
Per molt que estimem Gaudí, és del tot ridícul intentar atorgar-li uns poders que queden fora del seu àmbit, i fins i tot de
la seva voluntat; nosaltres creiem que l’insigne arquitecte no toleraria deixar gairebé 3.000 persones a l’estacada per a
que els turistes poguessin fer unes fotos mostrant una obra monumental que, a més a més, no és del tot seva.
El Temple hauria d’oblidar els deliris de grandesa, i vestir-se i actuar amb la humilitat que caracteritzava en Gaudí, i
respectar els veïns del barri que el va acollir per fer l’obra magna de la seva vida.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.

Nadal al Recinte
Modernista
Visita familiar
“Llum, colors i natura”
Recomanada per a infants
de 5 a 10 anys
11 i 18 de desembre;
1 i 8 de gener, 11.30 h

Visita teatralitzada
12, 19 i 26 de desembre;
2 i 9 de gener, 10.30 h

Espectacle infantil
“Una de pastorets”
19 de desembre, 10.30 i 12 h

Més informació:
www.santpau.barcelona/nadal
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L’ASSOCIACIÓ INFORMA

ASSEMBLEA DE SOCIS del dia 28 d’octubre
de 2021 corresponent a l’exercici 2020
A les 19.00 comença l’Assemblea.
Assisteixen: vint-i-vuit sòcies/s; havien estat convocats totes/s les sòcies/s
mitjançant correu, pàgina web i Butlletí.
1.Salutació de la Presidenta
Marina dona la benvinguda a l’Assemblea.
D’una banda fem avinent el perquè de
la tardança en la convocatòria i la pròrroga necessària en funció del tema de la
pandèmia; al mateix temps expressem el
nostre condol per les pèrdues que s’haguessin pogut produir.

Mentrestant, l’Associació s’ha esforçar per iniciar o millorar els mitjans
digitals de relació entre l’entitat i les
socis/s, e-mails, pàgina web i videoconferències.
La pandèmia va forçar la pròrroga de la
Junta i del pressupost vigents, que es va
comunicar i produir de manera legal i totalment satisfactòria.
4. Memòria de l’exercici 2020

En aquest temps, l’Associació ha canviat
de local: enguany s’ubica a l’Ateneu El
Poblet, on les/els veïnes/s es poden dirigir per a fer suggeriments i expressar
queixes.
La Presidenta es plany de no haver pogut celebrar el 50 Aniversari de l’entitat de forma presencial i en companyia
de totes/s les veïnes/s; tanmateix, l’Associació va organitzar una exposició al
respecte que va exposar-se en diferents
espais del barri, i es proposa fer arribar a
les/els sòcies/s un obsequi com a recordatori de l’esdeveniment.
2. Lectura i aprovació de l’Acta de
l’Assemblea anterior
S’aprova per unanimitat l’Acta de l’Assemblea anterior.

S’havia ja tramès per correu el resum de
les activitats que s’han anat fent, malgrat
la COVID, i els responsables de cada àmbit s’ofereixen per explicar els dubtes al
respecte.

Seguirem amb l’atenció continuada en
els temes de l’àmbit de la Sanitat, i recuperarem la que ja havíem tingut en els
temes d’Ensenyament.
Lògicament, continuarem insistint en la
resolució correcta de l’assumpte de l’encaix del Temple de la Sagrada Família al
barri.
Altrament, en Joan presenta el pressupost per al 2021, que també havia estat
enviat i s’aprova igualment per unanimitat.
7. Elecció de la nova Junta de l’Associació

Intervé n’Abel Marull per demanar
precisions sobre el desnonament produït al passatge Bofill que enregistra el
document; en Joan Itxaso li aclareix el
tema i n’Abel es dona per satisfet.

Hom presenta una candidatura unitària
formada per 11 membres, que ningú discuteix i accepta per unanimitat.
8.Precs i preguntes

5. Balanç i compte d’explotació de
l’exercici 2020
En Joan Itxaso presenta l’estat de comptes del 2020, recalcant que l’Associació
està del tot sanejada; els documents havien estat enviats anteriorment per correu i s’aproven per unanimitat dels presents.

3.Explicacions sobre l’exercici 2020
6. Projecte i pressupost de l’exercici 2021
La situació plantejada per la COVID va
dificultar, que no anul·lar, la vida pròpia
de l’Associació; com a mínim de mode
virtual les reunions i participacions, potser no els actes, varen seguir.

ges socials i Centre residencial per a la
Gent Gran.

En Joan Itxaso centra el projecte per a
l’any vinent en la defensa i recuperació
de l’espai públic i en la proposta i consecució d’equipaments pel barri, habitat-

Diferents sòcies/s presents demanen informació sobre un conjunt de temes sobre els que en Joan Itxaso els informa:
Terrasses, ús i abús.
Habitatge social al Jardins de la Indústria i a Glòries.
Illa Damm com a àrea d’equipaments.
Obres al Mercat, Centre Cívic, Biblioteca
i Espai Gent Gran.
Vehicles de mobilitat personal, patinets,
bicicletes i altres; carrils bici.
Brutícia als carrers.
Il·luminació de les places.
Es dona per acabada l’Assemblea a les
20:45.

COMPOSICIÓ DE LA
JUNTA ELECTA
Joan Itxaso i Paternain
Presidència; Urbanisme, Habitatge i
Mobilitat.
Marina Comelles i Fernàndez:Secretaria;
Entitats
Gabriel Mercadal i Prats
Tresoreria;
Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
Corina Albir i Sànchez
Sanitat i Salut; FAVB
Marta Carrera i Plan
Sanitat i Salut; Dones; FAVB
Ma Lluïsa Longan i Aniés
Servei a les Persones, Gent Gran;
Cultura
Sergi Gòmez i Planella
Urbanisme (Amiant),
Habitatge i Mobilitat
Enric Miret i López
Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
Núria Prat i Fornells
Ensenyament
Hèctor Claudio Silveira i Gorski
Consell de Barri
Ma José Valdemoro i Fernàndez
Entitats

HORARI D’ATENCIÓ
TARDA DILLUNS:

Ensenyament; Entitats
TARDA DIMARTS:

Sanitat i Salut; Dones
TARDA DIMECRES:

Servei a les Persones
TARDA DIJOUS:

Urbanisme, Habitatge i Mobilitat
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TEMA DE PORTADA

EL TEMPLE HA DE FER ELS DEURES:
PROPOSTES PER A ARRIBAR A UN ACORD
Àmbit urbanisme, habitatge i mobilitat

PREÀMBUL
El juliol del 2014, en el mandat
de Xavier Trias com a batlle de la
ciutat, la Comissió de Seguiment,
recolzada pel Plenari de l’Ajuntament, va aprovar uns criteris que
haurien de regir la modificació
del Pla General Metropolità de
l’entorn del Temple; aquests criteris foren:
- Afectacions mínimes: enguany,
els veïns estan treballant una
proposta de l’ordre de 150.
- En el cas d’haver-hi afectacions,
reubicar els veïns en el mateix
entorn, incorporant a l’àmbit
l’illa de les Aigües, entre Mallorca, València, Marina i Lepant.
- Cost zero per als veïns; tot el
trasllat l´hauria de pagar íntegrament el Temple.
- Millora de la dotació d’equipaments al Barri.
- Millora de la mobilitat.

legacions corresponents.
El març del 2020, l’Ajuntament
convoca un acte de constitució
d’una Comissió mixta de Treball
per encarrilar novament el tema;
l’acte, amb participació de la Junta de Temple, acorda uns principis bàsics de respecte al dret al
habitatge, equipaments, mobilitat i finalització de les obres de
la Basílica; tot i la insistència de
l’Associació de Veïns, fins ara no
s’ha convocat cap nova reunió...
Amb aquestes premisses, l’arquitecte de l’Associació, Salvador
Matas, amb una visió global del
barri, havia ja elaborat unes propostes que tenien i tenen com a
objectiu que els diferents membres del Grup de Treball facin la
seva aportació i, sobretot, que
l’Ajuntament faci la seva.

3. Criteris.
PROPOSTES DE MODIFICACIÓ
DE PGM EN L’ENTORN DE LA
SAGRADA FAMÍLIA
1. Objecte.

Aquesta proposta fracassà perquè el Temple, que no participava
directament a la Comissió, no va
acceptar-la.
Les eleccions municipals obren
un nou cicle, ja que es produí un
relleu de govern a l’Ajuntament
de Barcelona. El nou consistori triga més d’un any a rebre els
veïns i manifesta que volen prioritzar l’atorgament de la llicència
d’obres, mentre pacten en solitari
amb la Junta del Temple els continguts bàsics del PGM i del Pla
Especial de Millora urbana (PEIMU). El Temple ho veu com una
victòria, tot i que accepta que el
futur de las façana de la Glòria,
amb la famosa escalinata, el decidirà un grup de treball amb la
participació dels veïns i la Junta;
amb la complicitat de L’Ajuntament, fa veure que aportarà a les
arques municipals 36 milions per
voluntat pròpia, quan en realitat
és el que l’hi pertoca pagar en
funció del que estableix la Llei de
la Mobilitat dictada per la Generalitat. Totes aquestes decisions
urbanístiques van ser rebutjades pels veïns mitjançant les al·

Té una superfície de 13.127 m2.
3. Solar “Aigües”, ocupats pels
antics magatzems de la companyia d’aigües i que, recentment, ha adquirit la Diòcesi de
Barcelona, situada dins la illa
delimitada pels carrers Mallorca, Lepant, València i Marina.
Té una superfície de 5.854 m2.
4. Illa “Damm”, situada entre els
carrers Còrsega, Dos de Maig,
Rosselló i Cartagena. Segons el
PEM està afectada de sistema
d’espais lliures (clau 17/6). Té
una superfície de 12.801 m2.
5. Illetes centrals de la Diagonal,
entre els carrers Marina i Castillejos.
Els sub-àmbits descrits, busquen
resoldre altres problemàtiques i
necessitats del barri, com el desbloqueig de sòl d’equipaments
públics i de zones verdes.

A petició de la FAVB i concretament de l’AVV Sagrada Família,
s’elabora el present document
que té per objecte proposar alternatives d’ordenació al PGM
en l’entorn del temple de la Sagrada Família. Es tracta de trobar
un millor encaix urbanístic a les
afectacions per sistema d’Espais
lliures i Zona de remodelació de
les dues illes situades entre els
carrers Mallorca i Aragó, i Marina i Sardenya que actualment
preveu el PGM.
2. Àmbit.
Per tal de compensar les superfícies d’espais lliures que el PGM
preveu en les dues illes esmentades, es proposa delimitar un
àmbit discontinu format per els
següents sub-àmbits:
1. Illa “Afectats S.F.”, costat N-O,
delimitada pels carrers Mallorca, Marina, València i Sardenya. Té una superfície de
14.477 m2.
2. Illa “Afectats S.F.”, costat S-E,
delimitada pels carrers València, Marina, Aragó i Sardenya.

El present document elabora
dues propostes que segueixen els
següents criteris:
- Proposar noves ordenacions
urbanístiques que millorin les
necessitats del barri respecte
el seu espai públic i el dèficit
d’equipaments de proximitat.
Un espai públic, basat en la
millora de recorreguts a escala
del barri, alliberant espais interiors d’illa amb punts d’estada
pels veïns. Facilitar la gestió i
desenvolupament de les poques reserves d’equipaments
que queden dins del barri, com
la necessitat d’una residència
de gent gran i una escola.
- Afectació del mínim nombre
d’habitatges existents, atesa la
seva problemàtica i el gran dèficit d’habitatge a Barcelona, i
reubicar els que s’hagin d’afectar en un nou edifici situat el
més a prop possible, sense cap
cost i amb iguals condicions als
que tenen ara.
- Desafectar la resta dels habitatges que es proposi mantenir
dins dels sub-àmbits proposats, qualificant-los de zona de
densificació urbana Eixample
(clau 13E). Inclou l’edifici situat en el xamfrà Mallorca amb
Marina dins la illa del solar
“Aigües”, actualment qualificat

per equipaments, clau 17/7.
- Compensar amb indemnització
econòmica les superfícies dels
locals comercials i d’oficines
que no puguin ser ressituades
en la nova ordenació, als preus
reals del mercat immobiliari
actual, així com la indemnització per cessar les activitat
- Compensar les superfícies de sòl
d’espais lliures i d’equipaments
que afecta el PGM vigent.
- Reservar una part de la superfície del sòl d’equipaments per a
ús privat de l’empresa Damm,
com a museu, oficines, espais
culturals i d’oci, dins dels edificis amb més valor patrimonial
de l’antiga indústria cervesera.
4. PGM.
En la Illa “Afectats S.F.”, costat
N-O, preveu una afectació per
espais lliures en una franja de 60
m d’amplada, centrats en la façana de sud-est del temple, deixant
dues bandes a cada costat, d’un
35 m d’amplada, com a Zona de
remodelació (clau 14a), que queda subjecta a un futur PMU que
definirà la seva ordenació i usos.
En la Illa “Afectats S.F.”, costat
S-E, el PGM preveu la mateixa afectació a l’espai central i la
Zona de remodelació en les laterals. S’hi afegeix l’afectació per
eixamplament del carrer Aragó,
que preveu recular les edificacions en aquest front uns 9 m.
En el solar “Aigües”, el PGM
qualifica d’equipaments (clau
17/7) l’antiga propietat d’Aigües
de Barcelona i l’edifici situat al

xamfrà entre Mallorca i Marina.
Aquest edifici, de PB+3, té 9 habitatges i 3 locals comercials.
En la Illa “Damm”, el PGM afecta
de sistema d’espais lliures (clau
17/6) tota la illa. Dins de la illa
hi havia hagut l’antiga indústria
Damm i es mantenen algunes
edificacions en molt bon estat i
amb interès arquitectònic, que
actualment s’ha reconvertit en
centre cultural on hi ha una exposició permanent que explica la
seva història.
Les illetes centrals de l’avinguda
Diagonal, abasten un recorregut d’uns 420 m de llarg per una
amplada de 17m i formarien part
de l’itinerari de connexió entre la
sagrada Família i el parc de les
Glòries. El PGM les qualifica de
sistema viari (clau5).
5. Propostes.
Les denominades Proposta 1 i
Proposta 2, es localitzen en el mateix àmbit d’actuació i mantenen
els mateixos criteris d’ordenació.
La principal diferència està en
l’afectació, o no, dels edificis situats davant de la façana sud-est
del temple, promoguts majoritàriament per Núñez i Navarro.
La superfície total de l’àmbit és
de 52.199 m2.
Proposta 1:
No afecta els edificis situats davant de la façana sud-est del temple (edificis NN). Afecta 41 habitatges en total.
Es disminueix l’afectació per

continua pàgina següent
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espais lliures en les dues illes
“Afectats S.F.”, obrint un recorregut per els interiors d’illa que
connecti el carrer Mallorca amb
Aragó. El seu traçat busca afectar
les edificacions amb menys habitatges i els locals en planta baixa
que permetin donar continuïtat a
un recorregut pels interiors de les
dues illes. El passatge Font no es
modifica.
En la illa de sota es proposa afectar l’edifici del carrer Aragó 423,
amb 21 habitatges per augmentar
l’amplada de pas en la connexió
amb Aragó. Aquests habitatges es
reubicarien just a la parcel·la del
costat, en l’actual número 421,
construint un edifici reculat en la
nova alineació d’Aragó i en una
alçada de PB+7 (tenim en compte que l’edifici del costat situat al
xamfrà Sardenya amb Aragó és
de PB+7+At+SAt). La present
proposta exclou la part dels edificis afectats per l’eixamplament
del carrer Aragó ( núms. 427,
229,431, 433 i 435) que mantindrien l’afectació del PGM.
Els 20 habitatges restants afectats en els edificis situats al carrer València, es reubicarien en
un nou edifici dins del solar del
carrer Mallorca 406 (actual botiga del Barça), que amb PB+5 i 22
m de fons permetrien reubicar el
sostre necessari.
A la illa de “les Aigües”, es proposa desafectar el bloc d’habitatges
del xamfrà Mallorca amb Marina
per qualificar-lo de 13E i modificar la qualificació d’equipaments
del PGM per espais lliures en el
solar de l’antiga propietat de la
companyia. Aquest sòl d’equipaments es desplaçaria cap a la “Illa
Damm”.
A la “Illa Damm” es trasllada el
sòl d’equipaments i es manté la
resta com a espais lliures. L’espai
lliure tindria continuïtat pel pas
existent que hi ha per sota l’edificació central. Part de la

qualificació d’equipaments coincideix amb les edificacions de
l’antiga fàbrica Damm i que es
consideren més representatives
i de més interès patrimonial. En
front al carrer Cartagena es
proposa una reserva de sòl per
equipaments de nova construcció, com podria ser per la llargament reivindicada residència de
gent gran del barri.
Finalment, es proposa qualificar
d’espais lliures la illetes centrals
de la Diagonal, entre Marina i
Castillejos, actualment qualificats de sistema viari.
Proposta 2:
Afecta els edificis situats davant
de la façana sud-est del temple
(edificis NN). Afecta 122 habitatges en total.
A la illa “Afectats S.F.” costat
N-O, és on hi ha la principal diferència amb la proposta 1.
S’incrementa la superfície d’espais lliures davant la façana sudest del temple, amb l’afectació de
3 edificis més, que són el de Mallorca 410-414, Ptge. Font 14-20
i Ptge. Font 12. Els dos primers
corresponen a l’antiga promoció
de Núñez i Navarro, amb un total de 79 habitatges, més oficines
i locals comercials i un pàrquing
soterrani de tres plantes; i el tercer es tracta d’un edifici amb 2
habitatges i 1 local comercial.
Aquesta proposta manté la mateixa ordenació que l’anterior en
la resta d’aspectes de les dues
illes d’ ”Afectats S.F.”.
El re-allotjament dels nous 81
habitatges afectats es proposa
reubicar-los en un nou edifici que
es situaria en la illa del “solar de
les Aigües”, alineat amb al carrer Mallorca, de PB+6 i 22 m de
fondària edificable. Aquest edifici
alliberaria bona part de la planta
baixa i entresol, en una amplada
de 24 m, per poder tenir una amplia connexió de l’interior d’illa,
qualificada d’espais lliures, amb

la plaça Gaudí situada al davant.
L’edifici situat en el xamfrà Mallorca amb Marina d’aquesta illa,
es desafectaria, igual que la proposta anterior.
A la Illa “Damm” es manté la mateixa proposta, ampliant lleugerament la superfície de la reserva
de sòl per equipaments de nova
construcció.
També es manté igual la modificació de les illetes centrals de la
Diagonal.
6. Equipaments.
A la Illa “Damm” es proposa deixar 3.640 m2 de sòl qualificats
d’equipament privat- amb les
principals edificacions de l’antiga
indústria Damm, per a que l’empresa mantingui i consolidi les
activitats culturals i d’exposició.
Per altra part,
es destinen
2.190 m2 de sòl (s/ Proposta 1)
o
2.530 m2 (s/ Proposta 2), per a
equipament públic.
D’aquesta darrera part, pública,
1.265 m2 de sòl, es situen on hi
ha l’edificació existent en el xamfrà dels carrers Rosselló i Cartagena, amb un cos de PB+1 i un
altra de PB+3, i que es podrien
reconvertir en un equipament
escolar (possible ubicació de l’escola Gaia), amb una superfície de
sostre de 4.800 m2 (3.700 m2
st. actuals, més una ampliació de
1.100 m2).
La resta, de 925 m2 (s/ Proposta 1) o 1.265 m2 (s/ Proposta
2), situats en el front del carrer
Cartagena, es reservarien per la
construcció d’una Residència de
gent gran, que podria tenir una
alçada de fins a PB+5 i que correspondrien a una superfície de
sostre entre 6.475 m2 i 8.855 m2,
segons sigui la Proposta 1 o 2.
7. Afectacions.
A partir de les dades de Cadastre

de les dues illes “Afectats S.F.”
N-O i S-E, es quantifiquen les superfícies i número d’entitats (habitatges, locals, despatxos, places
de pàrquing,...) que s’afecten en
les Propostes 1 i 2.
A la Proposta 1, s’afecten un total
de 41 habitatges, amb una superfície de sostre de 3.194 m2, el que
representa una mitja de 79 m2
de sostre per habitatge. També
s’afecten 16 locals i una part de 6
més, amb una superfície total de
sostre de 4.525 m2. Finalment,
s’afecta un garatge de 2.646 m2
de sostre en planta baixa.
8. Reallotjaments.
Es compleix el criteri que totes les
afectacions en habitatge, tant en
número com en superfície, són
compensades dins dels àmbits de
les propostes.
Es proposen 3 solars (Proposta 2)
per la construcció dels nous edificis d’habitatges. Són:
- Edifici solar “Barça”, situat al
c/ Mallorca 406, actualment hi
ha la botiga-museu del Barça. Té
la qualificació de 14a. Es proposa una nova edificació de PB+5,
amb 22 habitatges de 79 m2 de
superfície mitja.

- Edifici solar “Aragó 421”, actualment és una nau en planta baixa,
amb un comerç del concessionari de vehicles KIA. Està afectada
per l’eixamplament del carrer
Aragó i qualificada de clau 17/6.
Es proposa una nova edificació
de PB+7, igual que la veïna que fa
xamfrà amb Sardenya, i que podria allotjar fins a 28 habitatges,
de 77 m2 de superfície mitja.
- Edifici solar “Aigües”, situat al
carrer Mallorca 424-432, a la illa
entre els carrers Mallorca, Padilla, València i Marina, fins fa poc
propietat d’Aigües de Barcelona.
Ara hi ha magatzems en planta
baixa i patis sense edificar. Està
qualificat de 17/7, Equipaments.
A la Proposta 2 es planteja ubicar
un nou edifici, de PB+6 i 22 m de
fondària, que tindria un pas en
PB i entresol, de 25 m d’amplada que connectaria amb la zona
d’Espais lliures de
l’interior d’illa. Permet allotjar
79 habitatges, de 102 m2 de superfície mitja (equivalent als dels
blocs de la promoció Núñez i Navarro.
Barcelona, novembre de 2019
Salvador Matas i Dalmases,
Arquitecte
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URBANISME

L’amiant: Un tema recurrent, una eradicació urgent
Àmbit urbanisme, habitatge i
mobilitat

Les malalties de l’amiant: Com
afecta la salut?
A Espanya es detecten cada any
1.500 nous casos de malalties relacionades amb aquest material.
L’amiant és un mineral prohibit
des del 2002 a l’estat espanyol.
Ara bé, què és l’amiant concretament? De quin tipus de material
es tracta? Quines malalties i perills pot comportar l’amiant?
Amiant. Què és?
L’amiant era molt utilitzat per
algunes empreses constructores
durant els anys 60, 70, 80 i part
dels 90. La seva manipulació és
molt perillosa i ha provocat milers de morts a tot el món. A Espanya es detecten cada any 1.500
nous casos de malalties relacionades amb l’amiant.
L’amiant és una fibra natural
molt utilitzada en els àmbits de la
construcció, la indústria i els productes de gran consum durant la
segona meitat del segle XX. Es
caracteritza per:
• baix cost
• de difícil inflamabilitat

• bona resistència tèrmica i mecànica, als àcids, al pas de l’electricitat i als microorganismes
Els perills de l’amiant
Una vegada l’amiant s’inhala, va
cap al pulmó i s’hi queda retingut.
Són fibres que tenen una mida
adequada perquè puguin unir-se
al teixit pulmonar. Un cop allà
fan un dany continu a aquest òrgan. Amb el transcurs del temps,
aquestes fibres d’amiant malmeten l’ADN de les cèl·lules i aquest
fet provoca que es desenvolupin
diverses malalties.
Malalties de l’amiant
Les malalties relacionades amb
l’amiant tenen un període de latència llarg. Això vol dir que des
que la persona ha estat exposada
a aquest mineral fins que desenvolupa la malaltia poden passar
molts anys.
Respirar les fibres d’amiant pot
provocar principalment aquestes malalties: càncer de pulmó,
asbestosi i meso-telioma. Totes
necessiten tractament mèdic.
És habitual que els símptomes
apareguin entre 10 o 20 anys
després de la inhalació d’aquesta
matèria. Tot i això, s’ha trobat ca-

L’amiant a glòries i les escoles
Últimament, a diversos barris de
la ciutat, diferents escoles han
exigit l’eradicació immediata i
total de l’amiant que es localitza
sobretot a les cobertes dels edificis propers; les de l’entorn de
Glòries s’han sumat enèrgicament a la iniciativa.
L’Associació de Veïns Sagrada
Família vol expressar en aquest
article el seu total recolzament...
Diu el Comunicat de la FAVB al
respecte:
L’encapsulament de l’amiant
no serveix per eliminar els ris-

cos de contaminació a causa de
les fibres que desprèn aquest
material. Els pares i mares
de l’escoles Encants, Gaia
i EBM Leonor Serrano de
l’entorn de Glòries així ho han
comprovat després de conèixer
l’estudi encarregat pel Consorci d’Educació de Barcelona en
el qual s’informa que han detectat fibres d’amiant després de l’encapsulament.
És quelcom que els especialistes
en aquesta qüestió ens estaven
dient des de fa temps. L’única
solució per evitar que respirem

sos en què els afectats han patit
les patologies abans o inclús fins
a 40 anys després. Això sovint fa
difícil atribuir la malaltia a l’exposició d’aquesta substàn-cia, ja
que els pacients poden no recordar que havien manipulat aquest
material.
Els afectats per l’amiant arribaran al punt àlgid el 2024. [1]
L’Hospital Vall d’Hebron és
l’únic centre hospitalari de l’estat
espanyol que fa proves per detectar nivells d’amiant als pulmons.
Aquestes proves permeten als pacients saber si les patologies provenen de la inhalació de l’amiant
i també tenir una prova mèdica
per demanar una indemnització
a l’empresa constructo-ra. [2]

vestimentes ignífugues de pilots
i bombers.
Aquest mineral es pot trobar en
alguns edificis de Barcelona construïts durant els anys 60, 70 i 80.

On hi ha amiant a Barcelona
L’amiant és un material que es
va utilitzar molt durant la segona
meitat del segle XX per a la construcció d’automòbils i estructures ferroviàries i navals. Amb
aquest mineral s’han fet vies de
tren, embragatges i frens d’automòbils, escales mecàniques,
reco-briment de sostres, rajoles,
productes de ciment… També
es va utilitzar l’amiant per a les

La prohibició de l’amiant
Als anys 90 es declara l’amiant
com una substància cancerígena i causant de malalties com el
càncer de pulmó, l’asbestosi o el
mesotelioma. Des del 2005 està
prohibit utilitzar l’amiant en cap
cas a la Unió Europea.
A l’estat espanyol, la prohibició
va arribar abans. Les varietats
d’aquest mineral més perjudicials per a la salut es van prohibir
a finals del segle XX. No va ser

aquestes fibres és l’eradicació
de l’amiant.
L’alarma que tenen aquestes famílies està totalment justificada.
Tot l’amiant de Catalunya ha superat la seva vida útil. Per tant,
seguint les directrius de la Unió
Europea s’ha d’eliminar de tots
els espais de concurrència abans
del 2028. El nombre de víctimes mortals per l’amiant
s’està accelerant a casa nostra i augmentarà a causa de la
llarga latència entre el moment
de la contaminació i l’aparició
d’aquest càncer de primer grau.
Per aquest motiu la Comissió Contra l’Amiant de la
Favb recolza plenament la

convocatòria de les famílies d’aquests centres escolars d’una manifestació
per demà divendres. De la
mateixa manera que ho ha fet
en el passat donant suport a altres escoles (9 Graons, escola A.
Balmanya, Fluvià, Prosperitat,
Galileo Galilei...).
Som conscients que mentre no
hi hagi la Llei per a l’Erradicació de l’Amiant no tindrem
totes les eines legals per aquesta
fita, però això no és excusa perquè mentrestant es faci prevaldre el dret a la salut per sobre
de qualsevol altra consideració.
I si hi ha voluntat política és
possible, tal com ho demostra

fins al 2001 que es prohibir la
fabricació i la comercialització
de la resta de tipus d’amiant. El
2002, la prohibició és total: no es
pot produir, ni comercialitzar ni
instal·lar cap element que contingui amiant. [1]

FONTS:
[1]: https://beteve.cat/societat/efectesamiant-salut/?utm_medium=social&utm_
source=whatsapp&utm_campaign=beteve
BTV, SERGIO SEGURA, 10-01-2019
[2]: https://beteve.cat/societat/afectatsper-amiant-salut-mort/
BTV, SERGIO SEGURA, 06-10-2018;
és possible que la situació hagi canviat a
millor…

la recent victòria del veïnat
del Baix Guinardó que després del molt mesos de lluita ha
aconseguit paralitzar l’intent de
la cadena de supermercats Aldi
de mantenir la teulada d’amiant. Ahir la regidora d’HortaGuinardó Rosa Alarcón es va
comprometre davant els membres de la coordinadora contra
l’amiant d’aquest districte a negar la llicència d’obres que necessita aquest establiment si no
treuen l’amiant.
La Favb considera fonamental que el Consorci d’Educació
de Barcelona i el Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya facin públic sense
demora el cens de les escoles
amb amiant i que despleguin
una política activa per la seva
eradicació en els centres escolars i els seus entorns.
Comissió Contra
l’Amiant de la Favb

Aquí teniu unes quantes
imatges il·lustratives de l’acte
organitzat per la plataforma
Glòries:
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El Comerç Associat et desitja
Bon Nadal i Bones Festes

Monk Station - Padilla, 260 - 651351392 10
Vinos.com - Provença, 474 - 938098583
Wines And Copas - València, 438, Local 2 936699766

Centres d’odontologia

Espai Dental SF - Sardenya, 298 Local 2932451224
Unidental Sagrada Família - Provença, 490 934463946

Cursos d’informàtica

Barnaclic - Sardenya, 259 Entl. 4ª - 932505737

Llar

Òptica Arense - Provença, 470 - 932451001
Vision Center - Provença, 397 - 934570934

Packaging

Salut

Menjar preparat

A Mà - Castillejos, 280 - 653520473
Veganashi - Rosselló, 448 - 623437385

Moda i complements

Ametller Origen - Padilla, 230 - 673279126
Ametller Origen - Sicília, 255 – 654815049
Molsa - Padilla, 264 - 933479399
Ven Vegano - Padilla, 266 Botiga 2 - 658536444
Veritas - Passeig Sant Joan, 144 - 934588907

Milar Electrodomèstics - València, 493 932473549

Armaris de lloguer

Farmàcia Provença - Provença, 506 - 934537385
Farmàcia Serra Saval - València, 470 - 932312706

Barça Store - Mallorca, 406 - 932695793
Blazer - Sicilia, 245 - 934578882
Carali - Sardenya, 336 - 934360455
Corkland - València, 465 - 630679560
Lizbeth - Padilla, 251 - 655610970
MeGustasXL - Padilla, 275 - 931099192
Mercè Castañé - Padilla, 254 - 667986808
Novetats Padilla - Mallorca, 437 - 934568667
Ulu Watu - Passeig Sant Joan, 114 932073802
Wet Dreams Surf Shop - Nàpols, 280 tienda 2
- 930251445

Fisioteràpia

Motor

www.eixsagradafamilia.com

Ecologia a Granel

Administració de loteria

Trio d’Oro - Castillejos, 268 - 934363419

Bio Pompas Sagrada Família - Padilla, 246 934507274 - 696918692
Sabó Sabó - Castillejos, 275 - 693007074

Alimentació

Electrodomèstics

Lock and be Free - Còrsega, 562 - 666774846

Banca i serveis financers

MoneyGram - Marina, 235 - 65742442

Lloguer vehicles

Dachs Limousines - València, 455 - 932314507

Assegurances, assessories, finques i
gestories

Balsells Zaragoza Gestió - Cartagena, 243 934504143
Gem Assessors 2014 SL - Rosselló, 430, Entlo
4ª - 934463397
Irisarri Prieto Correduría de Seguros - Sardenya,
292 - 932651492

Articles per festes

Welcome Fiestas - València,508 - 932459985

Centres esportius

Centre Esportiu Municipal Claror - Cartagena,
231-239 - 934761398

Carnisseria - Xarcuteria

Farmàcies

Bioki - Castillejos, 307 bajos - 931623781

Fleca i Pastisseries

BriaVen - Rosselló, 413 - 722362787
CroisSants - Provença, 478 - 935105887
Forn Franquesa - Coques de Perafita - Av. Gaudí,
45-47 - 934366450
Llisó Lis - Rosselló, 436 - 934565549
Paníssim - Padilla, 240 - 934364875
Pastisseria Lepanto - Mallorca, 436 - 932325866
Pittier Pa i Café - Castillejos, 252 - 678055250

Floristeríes

Bouquets & Co - Castillejos, 250 - 930426483
- 688920985

Immobiliaria

Ducati Barcelona - Passeig Sant Joan, 150 931855000
Vehicles Uveene - Passeig Sant Joan, 157 934593008

Parcs infantils

Planeta Magic - Castillejos, 302-304 934350591

Òptiques

Adnasa - Rosselló, 384 - 934554100

Papereria i Material d’Oficina

Hooli Home - Lepant, 255 - 937818758
Remax Inmobiliaria - Nàpols, 282 4º3ª 649442444
Tecnocasa - Mallorca, 436 local 2 - 932450141

Bureau Vallée - Provença, 504 - 936339432
Valtis - Nàpols, 258 baixos 2 - 931067307

Impremta i Copisteria

Perruqueries i estètica

Fotocòpies València - València, 446 932463843

Perfumeries i Cosmètica

Carol’s - Padilla, 220 - 932451001

Joieria

Azalea Estètica - València, 419 - 932325615
Cebado - Padilla, 273 - 934351323
Marandbels - Castillejos, 273 - 934363993
Idunn Bienestar y Belleza - Castillejos, 244 936767352 - 680489949

Labors i Manualitats

Quiosc

Cigarretes electròniques

Llenceria

Residència Gent Gran

Centre de Rehabilitació

Llibreria

Reformes i construcció

Carnisseria Canals - Passeig Sant Joan, 114,
tda. 1- 934577436
Delicatessen Argentina - Lepant, 269 934363129
L’Avi David - Rosselló, 306 tda. - 934576652
Tot Ibèrics - Padilla, 244 - 931424372
Xarcuteria J. Mir - València, 441 - 932451032
Xarcuteria Simón - València, 392- 934582390
Freesmoke e-cigarettes - Mallorca, 376 934764135
Crot - Castillejos, 286 - 933472477

Celler i vins

Km 0 by Unió - Marina, 239 bis - 937305840

Joieria-Rellotgeria Ribera - Padilla, 258 934556627
Colors de Patch - Padilla, 279 - 934463484
Knit In Barcelona - Rosselló, 442 - 633039126
Corseteria Magda - Lepant, 279 - 934502934
Llibre Solidari - Passeig Sant Joan, 161 933308743
Re-Read Llibreria Lowcost - Passeig Sant Joan,
152 - 931411953

Restaurants i bars

Art i Tapes - Mallorca, 450 Local 2 - 932315134
Bar El Cafete - Castillejos, 246 - 932470148
Bar Provença - Provença, 341- 934571266
Bar Restaurante Andris - València, 505 697668336
Bar Restaurant El Raconet - València, 409 934591036
Brunch & Tablas - Castillejos, 308-310 - 644208984
Cal Màrius - Mallorca, 449 - 674910670
Casa Díaz - Castillejos, 285 - 930077760
Copitas - Rosselló, 473 - 9300760
Da Emanuele Pizza-Bar - Cartagena, 234 938327596 - 611226349
El Pocavergonyas - Padilla, 255 (dins el mercat)
- 934507783
El Rincón de la Abuela Venezolana - Mallorca,
470 - 935185643
Hasta Los Andares - Provença, 471 - 473 936015517
L’Empanadité - Castillejos, 263 - 934351310
L’Encant Vegetarià - Castillejos, 210 932440016
Lucus Bar - Provença, 379 - 938328891
Miss Simona - Mallorca,438 - 935256862
Pizzeria Bar Ottantotto - Passatge d’Utset, 2 930381911
Pizzeria Don Vitto - Mallorca, 466 - 932323696
Restaurant Els Porxos - Mallorca, 410 932319990
Restaurante La Moreneta - Cartagena, 234 934552969
Restaurant Tio Papelon - Sicilia, 247 931428011
Tropicalissima - València, 444 - 932321067

Maxim Regal - Rosselló, 495 - 934364407
Mister Colchón - Lepant, 289 - 934350220
Nook - Mallorca, 476 baixos 4 - 628941219
Teixidó Tot Per La Llar - Provença, 474 934504664

Quiosc Premsa - Metro Mallorca / Marina 691199511
Bon Repòs - Passeig Sant Joan, 156 - 932073002
Home Homing - Padilla, 243 - 938817706
Reformas y Diseño Cobos - València, 426 931821940

Arké Esencias Florales - València, 445 932656559
Terapies naturals i quiromassatge - Rosselló,
308, local 2 - 699155885
Neurocoach Ancestral - Castillejos, 228 Local
2 - 934462936
Clínica Dorsia Sagrada Família - València, 494
- 937375685
Gertrudis Latorre Nutricionista - Nàpols, 290 640278158
Escuela de Cábala Ramsés - Rosselló, 372 1º 1ª 669885017

Telefonia i Informática

Change Telecentro Forex - València, 425 936242211
Om Sai Ram - Lepant, 292 - 934363970
C J Serveis - Padilla, 277 - 934356182

Tintoreria

Tintoreria - Provença, 469 - 934553899

Xurreria

La Xurreria De Maria - Provença, 449 610674542
Xurreria Sagrada Familia - Plaça Sagrada
Família, 26 - 934582560
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ENSENYAMENT

Obrim comunicació amb els centres escolars del barri
Missatge dirigit a:
AFAs, DIRECCIÓ
CENTRES, CONSELLS
ESCOLARS
Benvolgudes famílies,
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família ens posem en contacte
amb vostès per donar-nos
a conèixer i oferir-los el
nostre suport.
Com a entitat que ja ha
complert 50 anys, defensem els drets socials de la
ciutadania i debatem les
qüestions que afecten el
barri, algunes de les quals
tenen relació amb les escoles, com per exemple:
• Els centres escolars
afectats per la presència
d’amiant al seu entorn
• L’ampliació dels entorns
escolars pacificats
Altrament, agrairíem la
seva col•laboració per
portar a terme projectes
sobre la memòria històrica del nostre barri., El
Poblet. Considerem que
és molt important que
les seves filles/s coneguin la història per poder conservar i millorar
el lloc on viuen.

CODI CENTRE

DENOMINACIÓ COMPLETA

NOM TITULARITAT

ADREÇA

08001777

Escola Ramon Llull

08005436

Dominiques Barcelona

08077496

Institut Escola Sicília

08005485

Marillac

Departament d'Educació
Fundacions
Departament d’Educació
Fundacions

av. Diagonal, 275
c. Mallorca, 349
c. Sicília, 249
C Provença 389

08005564

Maristes La Immaculada

08010341

Vedruna Immaculada Barcelona

08041842

Granja-Escola Sinaí

Fundacions
Fundacions
Associacions

c. València, 370
c. Dos de Maig, 247-251
c. Indústria, 137-141

08043024

Esc. de Música Aula de Música 7

08043024

Esc. de Música Aula de Música 7

08043292

Escola Tabor

08043814

Escola Carlit

08046323

Escola Bressol Barrufets

08049798

Pandy de Sant Marc

08049889

Rosetó

08055415

Escola Municipal de Música Eixample

08057217

Esc. de Música de Barcelona

08063072

Escola Fructuós Gelabert

08065846

FEDA Formación Empresarial Dual Alemana

08066462

Escola dels Encants

08070957

Escola Bressol La Fassina

08071354

Gremial d'Electricitat i Fontaneria de

Persones Físiques
Persones Físiques
Departament d'Educació
Departament d'Educació
Corporacions Locals
Societats Mercantils
Societats Mercantils
Corporacions Locals
Societats Mercantils
Departament d'Educació
Associacions
Departament d'Educació
Corporacions Locals
Societats Mercantils

av. Diagonal, 327
av. Diagonal, 327
c. Cartagena, 231-239
c. Roger de Flor, 162
c. de la Marina, 356, interior
c. Provença, 525
c. Mallorca, 337
c. Sardenya, 368-378
c. Mallorca, 330
c. Sardenya, 368
c. Provença, 533-535, dreta, baixos
c. Consell de Cent, 556-560
c. Nàpols, 244
c. Mallorca, 462

Corporacions Locals
Fundacions
Departament d'Educació
Societats Mercantils
Departament d'Educació

c. de la Marina, 347
c. Còrsega, 409
c. Roger de Flor, 217-219
c. València, 500
c. Sardenya, 339-345
Viladomat 244 (provisional)

Barcelona
08072942

Escola Bressol Municipal Marina

08075487

ESART

08075608

Escola 9 GRAONS

08076753

Llar d'infants La Granota

08043887

Escola Sagrada Família

8064192

Institut Angeleta Ferrer

DENOMINACIÓ COMPLETA

LLOC WEB

Escola Ramon Llull

https://agora.xtec.cat/escolaramonllullbcn/
https://dominiquesbarcelona.com/
https://agora.xtec.cat/iessicilia/institut-escola/on-som/
http://www.escola-marillac.net/
https://www.immaculada.maristes.cat/
https://vedrunaimmaculada.cat/
https://escolasinai.com/
https://www.aulademusica7.com/
https://www.tabor.cat/
https://agora.xtec.cat/esc-carlit/
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ca/ebmbarrufets
https://www.escolainfantilpandy.com/
http://llardinfantsroseto.blogspot.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesmusica/es/emmeixample
https://www.escolamusicabarcelona.com/
https://agora.xtec.cat/ceipfg/
https://fedaedu.com/
https://www.escoladelsencants.cat/
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmlafassina/
http://egibcn.net/
https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/ebmmarina
https://esart.stucom.com/
https://www.escola9graons.com/
https://www.granota.cat/ca/
https://www.ceipsagradafamilia.com/
https://agora.xtec.cat/insaferrer/linstitut/on-som/

Dominiques Barcelona
Institut Escola Sicília
Marillac
Maristes La Immaculada

Vostès es poden posar
en contacte amb l’Associació, presencialment, a:

Vedruna Immaculada Barcelona

Associació de Veïns i
Veïnes Sagrada Família Ateneu El Poblet
Carrer Nàpols, 268270, els dilluns de
18:00 a 20:00 hores.

Escola Carlit

O a través de la nostra
web:

Escola Fructuós Gelabert

https://www.avvsagradafamilia.net/contacte
Salutacions cordials.

Granja-Escola Sinaí
Esc. de Música Aula de Música 7
Escola Tabor

Escola Bressol Barrufets
Pandy de Sant Marc
Rosetó
Escola Municipal de Música Eixample
Esc. de Música de Barcelona

FEDA Formación Empresarial Dual Alemana
Escola dels Encants
Escola Bressol La Fassina
Gremial d'Electricitat i Fontaneria de Barcelona
Escola Bressol Municipal Marina
ESART
Escola 9 GRAONS
Llar d'infants La Granota
Escola Sagrada Família
Institut Angeleta Ferrer

ENSENYAMENT

Associació de Veïns i Veïnes | Sagrada Família 9

A la ciutat de Nadal
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SANITAT I SALUT

Reclamar, proposar i participar
Per a millorar l’atenció sanitària pública
Àmbit sanitat i salut

AREA INTEGRAL DE SALUT BARCELONA DRETA Atenció Primària

Poc a poc creix la sensació d’anar perdent la possibilitat de rebre una atenció
d’acord a les necessitats de la nostra salut.
Hem conegut recentment, per exemple,
el retard que s’ha produït en els darrers
mesos tocant a la detecció de moltes patologies greus. Davant aquesta dificultat en
l’accessibilitat i resolució dels problemes
de salut, com és possible que, després de
decidir que caldrà accedir al certificat COVID per la mateixa via que s’utilitza per
demanar cita, e-consulta o el pla de medicació, l’obtenció de l’esmentat certificat
acabi per col•lapsar l’atenció als CAPs?
La vacunació massiva per la COVID-19
i les seves derivades només és una nova
raó circumstancial, afegida a moltes d’altres, que l’Atenció Primària arrossega
des d’abans de la pandèmia, i que fan
que la solució dels problemes habituals
de salut de la població corri perill al mateix temps que perilla la pròpia Atenció
Primària. Cap altre sistema d’atenció pot
arribar a l’eficiència que aporten l’accessibilitat, la universalitat, i sobretot la
longitudinalitat, entesa aquesta com el
coneixement mèdic del pacient pel mateix professional al llarg dels anys.
Així, l’Atenció Primària de Salut, tot i ser
reconeguda com el nivell d’atenció més
eficient, corre el risc de ser progressivament abandonada per la població, començant per la més benestant, com veiem en l’augment de les afiliacions a les
Mútues. Aquest increment i les mesures
empobridores dels serveis públics, com
les desgravacions fiscals pel fet de subscriure assegurances privades, fan que en
conjunt gastem més diners de la nostra
butxaca en salut, al mateix temps que
disminueixen els ingressos impositius
d’on depèn, entre d’altres, el pressupost
de la Atenció Sanitària Pública.

Resum gràfic dels centres d’Atenció Primària de l’Àrea Integral de Salut (AIS) a la que correspon el nostre barri.
Abans de buscar solucions individuals,
perquè no tractar de millorar l’Atenció
Sanitària Pública? Hi ha, naturalment, la
possibilitat d’activar la nostra participació
individual i col•lectiva en diversos camps
per tal d’obtenir canvis substancials en la
millora de l’atenció sanitària del dia a dia.
Convé recordar i difondre que, quan experimentem l’incompliment de les expectatives d’atenció, tan individualment com
en grup, tenim la possibilitat d’exercir el
nostre dret a demanar explicacions. Com
tota administració pública el Departament de Salut té l’obligació de respondre
en virtut del Dret de Petició que reconeix
la nostra Constitució (art 29), regulat per

una Llei estatal de 2001 (4/2001) i referendada per la llei catalana de 26/2010.
El mateix CatSalut ofereix a la seva web
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneixcatsalut/acces-sistema-salut/reclamacions-i-suggeriments/ un formulari per a la
recollida de reclamacions i suggeriments,
i el departament d’atenció a l’usuari de
cada centre sanitari disposa de formularis
en paper on escriure la motivació particular la qual, d’acord amb el Dret de Petició,
ha d’obtenir una resposta.
Pot representar un esforç extra per la persona malalta escriure una queixa o una valoració crítica de l’atenció rebuda però no fa
falta que la faci ella mateixa: la comunicació

la pot fer qualsevol persona o col•lectiu que
estigui al corrent del problema, sigui familiar o amic. Es tracta d’una forma de participació que interessa als mateixos gestors i
professionals; no va contra ells sinó a propiciar millores concretes per als usuaris i,
també, a proporcionar experiència i coneixement de mancances als gestors.
A l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada
Família, a l’Àmbit de Salut, ens oferim per
ajudar a aquells que creguin necessitar més
informació per a fer una reclamació. Ens trobareu els dimarts de 7 a 8 de la tarda a l’Ateneu El Poblet, carrer Nàpols, 268-270.
Això també és participar

FE D’ERRATA:
Agraïm a col·laboració de Natalia Rosetti, Doctora en Ciències Polítiques, la
preparació de la xerrada i, concretament, l’article del passat Butlletí sota el títol
“Com volem envellir: un debat imprescindible” que, malgrat la revisió, es va
publicar erròniament sense el nom de l’autora.
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ENTITATS

Mercat de pagès a la sagrada família
Àmbit entitats

Qui hi ha al darrere del
projecte?
Des del grup de consum ecològic El Guaret i d’altres entitats
del barri de la Sagrada Família
(Cuchara, Pla comunitari, Espai ambiental) ens hem adonat
que, a la fira artesana que es fa
cada dos diumenges al matí al
final de l’avinguda Gaudí, no
hi ha venda de productes frescos. Ara mateix la venda es limita a embotits, formatge, mel
i melmelades. Els artesans i
artesanes de la fira veuen amb
bons ulls l’arribada de més parades amb productes frescos i
de temporada, per tal de donar
més vida a la fira i augmentar el
ventall de producte. Al mateix
temps, pensem que és important lluitar per ocupar i consolidar aquest espai que es veu
amenaçat a causa de la ocupació de les terrasses i el turisme.
Qui ho gestionarà?
Es proposa a la Xarxa de Consum Solidari, que ja gestiona
els 2 mercats de pagès de l'Eixample (Germanetes y Fort Pienc), d’entrar a formar part del
projecte. La Xarxa de Consum
Solidari (XCS) és una associació que des de l’any 1996 treballa a Catalunya en l’àmbit del
comerç just, el dret a l’alimentació i el consum responsable.
La XCS facilita i dona suport a
l’organització dels Mercats de
Pagès. S’encarrega del contacte
amb productors i productores,
de tota la logística pròpia del
mercat i dels temes administratius, incloent la gestió dels
impostos municipals. Dinamit-

za els mercats de pagès amb
activitats que promouen una
cultura alimentaria respectuosa amb la terra.
Col•labora amb les entitats del
barri donant suport a les activitats que proposen.
Per què donar suport a la proposta?
Accedim a una alimentació de
qualitat i proximitat . Comprar
a pagès es apostar per productes frescos i de temporada,
gaudir de queviures saludables,
amb gust i enfortir la pagesia
del nostre entorn més pròxim.
Aquesta manera “d’omplir la
nevera”, és una alternativa de
consum que s’ofereix als veïns
i veïnes del barri, per tal que,
en uns espais molt pròxims a
casa nostra, es pugui practicar
de manera regular la Sobirania
Alimentària. L’objectiu és fer
créixer la consciència agroecològica i el suport a projectes
amb menys petjada ecològica i
que fomentin l’equilibri territorial. Construïm un espai associatiu i de trobada veïnal El
mercat de pagès fomenta la interrelació veïnal i la recuperació de l’espai públic com espai
de trobada, generant un espai
nou en el que organitzacions i
col•lectius del barri poden fer
escoltar la seva veu i proposar
activitats.
Plànol d’emplaçament i
distribució
El Districte de l’Eixample, juntament amb les entitats Fira
Artesana, Xarxa de Consum
Solidari, el Guaret i activistes
del barri de la Sagrada Família

hem treballat per a buscar el
millor emplaçament, que permetria ampliar la fira artesanal
al nou mercat de pagès.
● Les parades de la fira artesanal es queden on han estat
sempre, al final de l’Avinguda Gaudí.
● Les noves parades de pagès
(se’n preveuen al voltant
de 8) se situen al carrer de
Provença, entre l’Avinguda
Gaudí i el carrer de Lepant.
També hi haurà una “parada”
per a les entitats i una d’ús de
bar/restauració.
● L’ampliació de la fira es fa
sobre el carril bici i l’espai de
vorera entre l’arbrat.
● Les parades s’obren cap a la
vorera. Els veïns i veïnes que
volen comprar accedeixen
per la vorera.
● La calçada és compartida per
bicis i per l’accés motoritzat
dels veïns o d’urgència.
● La cruïlla Avinguda Gaudí /
Provença / Marina permet
fer activitats de format més

gran, proposades per les entitats del barri o per la XCS.
Gràcies pel suport que heu donat per iniciar un mercat de
pagès al barri!
Actualment som 14 entitats del
barri que vam firmar la carta de
suport (veure llistat a baix).
Ens proposem demanar el
permís a Districte per poder començar el diumenge
23 de gener 2022 amb 7 noves parades pageses, ocupant Provença entre Lepant i Marina i seguint el
calendari de la fira tradicional de l’Avinguda Gaudí,
un cop cada dos setmanes.
A part del permís per les paradetes dels productors/es,
la Xarxa de Consum Solidari
(associació que gestionarà el
mercat) demanarà també un
permís d’ús de via pública per
a que les entitats del barri puguin fer activitats al voltant del

mercat.
Entitats de la Sagrada Família
que han signat la carta de suport:
- CAP Sagrada Família
- ASSOCIACIÓ XARXA DOS
DEU
- AFA Encants
- La Comuna d’Aliments
- Associació de consum responsable de les famílies de
l’Escola dels Encants
- Castellers Sagrada Família
- AVV Sagrada Família
- Associació gastronòmica El
Guaret
- Associació de Consum Responsable La Garangola
- Banc del Temps de la Sagrada Família
- Cuchara Associació d’Emancipació Alimentaria
- Fundació Enllaç
- Espai Ambiental Cooperativa
(gestiona l’Aula Ambiental
de la Sagrada Família i el
PDC)
-Cooperativa de Botigues Molsa

ATENCIÓ ALS SOCIS/ES, VEÏNS I VEÏNES
SECRETARIA (tasques administratives):
Dilluns i dimecres de 10 a 13 h
(preguntar per Marina Comellas)
•

•

ATENCIÓ GENERAL (recepció):

Cada dia de dilluns a dijous de 18.15 a 20.30 h.
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VIURE L’ENTORN

Acte d’homenatge i entrega de reconeixements
especials a veïns/es distingits per la seva tasca
en els diferents àmbits comunitaris
ÀMBIT SERVEI A LES PERSONES

• Srs. Antoni Almasqué i Montserrat Porta : escollit matrimoni d’honor del barri (54 anys de noces) per la seva ininterrompuda col.laboració en els camps Socials i
Culturals del barri.
Escollits/des Voluntaris d’Honor de l’Associació en la qual i durant més de 20 anys han desenvolupat tasques solidàries en favor de les persones més vulnerables oferint a
tothom ajuda física i moral constant.

• Sr. Miquel Berdié (92 anys)
• Sra. Maria Escorsell (93 anys)
• Sra. Núria Guimerà (94 anys)

ÀVIA D’HONOR DEL BARRI:
•Sra. Angelita Torres en complir 108 anys d’edat i com a reconeixement pels seus grans fets morals, familiars i comunitaris, a imitar.

ENTITAT D’HONOR:
• CENTRE PSICOTERÀPIA BARCELONA entitat que gestiona Serveis de Salut Mental al Barri i a la DRETA DE L’EIXAMPLE.
Reconeixement destacat per la seva entrega ininterrompuda al barri i en el qual ha fet arrels, i treballat en favor de totes aquelles persones patidores d’alguna patologia mental,
donant-los constantment AMOR, MOTIVACIÓ SOCIAL I ESPERANÇA DE VIDA D’UN FUTUR FELIÇ
NOTA: Aquests reconeixements estaven previstos per ser lliurats el mes d’abril del passat 2020 tanmateix, per raons de la pandèmia viscuda, no es van poder dur a terme.
També remarcar que els noms de tots els guardonats i participants en l’acte han estat autoritzats per ser publicats pels propis homenatjats, seguint les normes establertes en
la Llei de Protecció de Dades.

Homenatges duts a terme a la Sala d’actes del Centre Cívic.
L’acte va finalitzar amb l’actuació de la Sra. Hermínia Carbó al piano.
I la Sra Núria Carmona en l’apartat de Dansa.
Barcelona, a 27 d’octubre de 2021

Nadala

US DESITJA A
TOTES/S, VEÏNES/S,
SÒCIES/S O NO, DEL
ANTIC BARRI DEL
POBLET, ENGUANY
SAGRADA FAMÍLIA, LA
VOSTRA ASSOCIACIÓ
AVV. SAGRADA FAMÍLIA

AUTORA DEL DIBUIX: AINA MERCADAL i IGUAL, DESEMBRE 2021
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VIURE L’ENTORN

Viure l’entorn
Crònica de l’acte que es va dur a terme el passat dia 27 d’octubre per tal de fer un reconeixement públic a
totes aquelles entitats i particulars que, la majoria en l’anonimat, han estat fent el bo i millor pels que més ho
necessitaven.
M.LL.LONGAN
ÀMBIT SERVEI A LES
PERSONES

Com acostumo a fer en qualsevol acte a presentar, porto un
guió de suport per expressar
en directe tot allò que el moment requereix, em dona confiança, poques vegades el llegeixo; les paraules, tan escrites
com espontànies, són tot allò
que repeteixo, i que el cervell
li transmet al cor: aleshores,
verbalitzar es fàcil.
Seria tan fàcil expressar-se
generalitzant uns fets contrastats!!
Resumiré, sí, però remarcaré
més d’un fet que ha quedat en
l’anonimat popular, tot i que a
la voluntat no li calen catifes
vermelles ni música de fons.
Gràcies, doncs, a tots aquells
que a partir del 14 de març de
l’any 2020 van començar una
tasca solidària difícil d’imitar.
No calien títols ni força física,
només esperit d’ajuda al proïsme més vulnerable, en qualsevol camp. I així va néixer un fet
grupal sense cap norma establerta, només la del sentiment,
i que serà difícil de superar.
Gràcies siguin donades, doncs,
a tots aquells conductors par-

ticulars, i també taxistes, que
portaven els malalts a urgències sense por a un possible
contagi.
Gràcies a tots els que a les 8
del vespre sortien als balcons
i les finestres per aplaudir els
conductors d’ambulàncies, i
als sanitaris de Primària i dels
grans Hospitals, i als camillers, per la seva entrega sense
mirar horari de feina, oblidant
el propi cansament.
La ciutat s’havia convertit en
un “camp de batalla” sense
trets, però amb un enemic desconegut que calia combatre…
amb què? I així mentre en els
laboratoris s’investigava per
trobar la vacuna a administrar, els demés, emparellant
ànima i cor, lluitaven sense
desmai.
I que no dir dels bons veïns que,
durant el confinament extrem,
deixaven al llindar de la porta
de la gent més vulnerable els
aliments necessaris, els buidaven les bústies per a entregarlos les cartes, i obrien la porta a
les infermeres o al personal de
servei del PADES si la persona
necessitava algun tractament
a seguir...I aquells bons veïns
que gaudien de mòbils d’última generació o tauleta tàctil
i facilitaven, des del replà de
l’escala, a la persona confinada
d’edat avançada el poder comu-

nicar-se “in situ” amb els familiars més estimats, escoltant la
seva veu i mirant el seu rostre:
els ulls que il•luminaven la petita pantalla eren com estrelles
de vida per a les seves marcides
pupil.les...
I els restaurants que facilitaven aliments ja cuinats i també
els dels Hospitals.

la majoria gairebé en estat
terminal...I gràcies també a totes aquelles entitats religioses i
seglars per ajudar a bon morir
als que començaven un viatge
sense retorn, entre tubs, vials i
controladors de constants, gràcies per donar-los la mà sense
importar raça ni creença, facilitant-los un últim escalf i el
desig de morir en pau.

I el personal de Serveis Socials, i els Mossos i la Guàrdia
Urbana...

Avui dia 4 de desembre una
nova onada de COVID ens visita…per quedar-se, fins quan?

I els treballadors de les residències i centres que servaven el dia a dia dels residents,

Fem-li cara, no defallim, en
front de la seva imparable malvestat, estant per una banda

els laboratoris, per l’altra totes
aquelles entitats contrastades
i professionals incansables,
corrent més que caminant pels
passadissos dels centres hospitalaris…
I també, sense saber qui
són, ens creuarem amb algú
d’aquells que no surten als diaris ni a cap mitjà de comunicació, però hi són, i solament
esperen poder seguir ajudant
els que més ho necessiten, a
canvi d’un somriure i una mirada que els transmeti AMOR.

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 )

Barcelona, a 6 de
desembre de 2021
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