1r PREMI DEL CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR
SECCIÓ NENS I ADOLESCENTS, Nicolàs Padilla Romero (12 anys)

2n PREMI DEL CONCURS DE CARTELLS DE FESTA MAJOR
SECCIÓ NENS I ADOLESCENTS, Bruno Olivares Martínez (14 anys)
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SIGNES POSITIUS PER A FER BARRI
Malgrat la pandèmia que estem patint ja fa més de tres anys i la guerra d’Ucraïna que de sobte s’ha convertit en un problema mundial, s’albiren alguns signes al barri que ens fan ser optimistes i ens conviden a tenir esperances en el futur;
encara són, però, molt incipients, i pot ser no calgui posar-se massa contents…
Sembla que el TRAMVIA, en la seva primera fase, comença a caminar i, si tot va bé, en un parell d’anys el tram Verdaguer Girona serà una realitat, amb una transformació de la façana sud del barri necessària i molt important...
Signes positius també amb la primera pedra de l’edifici Glòries per a la construcció de 238 HABITATGES DE PROTECCIÓN OFICIAL que, tot i que arriben molt tard i només una part seran de Lloguer Social, com demanaren les
AAVV., implicarà en un demà més o menys proper l’arribada al barri de nous veïns i veïnes…
Deixant de banda les molèsties inherents, la REMODELACIÓ DELS EQUIPAMENTS DEL MERCAT formarà part
també de les bones notícies produïdes durant aquest mandat municipal.
Fins i tot hi ha signes de compromís tocant a que el GRUP DE TREBALL DEL TEMPLE QUE HA DE PILOTAR
L’ENCAIX DE LA SAGRADA FAMÍLIA EN L’URBANISME DE LA CIUTAT I DEFINIR EL QUE SERÀ LA FUTURA
FAÇANA DE LA BÀSILICA CAP AL CARRER MALLORCA es reunirà finalment aquesta primavera, començant així de
debò el debat en que la Junta del Temple mai no ha volgut entrar, ja que malauradament segueix entossudida en la idea
de l’escalinata, la qual condemna a milers de veïns a una inestabilitat i a una angoixa permanent arrel d’un projecte que
satisfà només la voluntat unilateral d l’Església.

NOTA IMPORTANT A TOTS ELS SOCIS I LES SÒCIES DE L’ASSOCIACIÓ
Per un error informàtic, el mes de desembre no vàrem passar al cobrament els rebuts de les
quotes de soci corresponents al segon semestre de 2021; ho farem doncs ara, aquest mes d’abril.
No s’estranyin si el mes de juny o juliol arriben nous rebuts: correspondran al primer semestre de 2022.
Gràcies per la seva paciència i disculpin les possibles molèsties.
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Una vegada hagis llegit aquest Diari no el llencis; dóna’l a un altre veí.

L’espai modernista
més gran de la ciutat
és a tocar de casa

Fes-te Amic del Recinte!
Accés gratuït i altres avantatges
per al veïnat de Sagrada Família

www.santpau.barcelona/amics
#SantPauBCN
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ÀMBIT URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE

Projecte 2022
Àmbit urbanisme, habitatge i
mobilitat

C

om a esforç de transparència i comunicació, en
aquest primer Butlletí
de 2022 us volem fer avinents
del PROJECTE D’ACTIVITATS
proposat per l’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES SAGRADA
FAMÍLIA, que ja hem presentat
a l’Ajuntament i enregistrat per
tal d’accedir a la Subvenció per
al Conveni de l’any en curs.
Ho farem de manera successiva
en els diversos números que aniran apareixent; en el d’enguany
incloem la part corresponent a
l’ÀMBIT D’URBANISME, HABITATGE i MOBILITAT (pàgines 3 i 4) , a l’ÀMBIT DE MEDI
AMBIENT (pàgina 10) i a l’ÀMBIT DE SERVEI A LES PERSONES i CULTURA (pàgina 20).
Esperem contribuir d’aquesta manera a que esdevingueu
conscients del que representa
la nostra entitat per al nostre
barri.

PROJECTE 2022: ÀMBIT URBANISME, HABITATGE I MOBILITAT
Tal com havíem previst,
d’acord amb les expectatives i
atès el progrés en el procés de
vacunació, la COVID ha deixat
de ser l’obstacle permanent en
el desenvolupament de les activitats previstes per al 2021.
Tot i així, el procés de recuperació ha resultat lent i ple
d’entrebancs: la majoria dels
temes no han experimentat

pas un avenç prou significatiu;
cal dir, però que en alguns aspectes la situació sembla que
es vagi desencallant els últims
mesos del 2021 i al començament del 2022.
El fet de participar com l’any
anterior en la FAVB, i en els
organismes del barri i del
Districte de l’Eixample (Comissió d’Urbanisme, Glòries,
Mobilitat, Superilla, Tramvia,
Consell de Turisme), ens ha
permès continuar fent un seguiment relativament bo dels
diferents temes.
Hem estructurat el pla de treball de l’associació, pel que fa
a l’àmbit d’Urbanisme, Habitatge i Mobilitat de la manera
següent:
Dos aspectes fonamentals:
• Modificació del Pla Ge·
neral Metropolità dels
entorns del Temple de la
Sagrada Família
Deu mesos després de les
eleccions, l’Ajuntament convocà els agents que formaran
la Comissió de Treball per
determinar la millor solució
a l’acabament de les obres
de la façana de la Glòria, i la
seva repercussió en els edificis contigus, entre els carrers
Mallorca i Aragó. El dia 5 de
març de 2020 es va fer l’Acte
de Constitució...
Els grups esmentats, 9 entitats
de la ciutat, no s’han tornat a

PROPOSTA D’ENCAIX ELABORADA
PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS/SALVADOR MATAS, arquitecte

reunir mai més, ni tan sols de
forma virtual, malgrat la nostra insistència perquè aquest
retrobament es produís.
Les actuacions pivotaran com
l’any anterior al voltant de la
proposta que l’Associació de
Veïns i Veïnes va elaborar amb
l’arquitecte Salvador Matas,
que contempla una visió global
la qual enquadra el dret a l’habitatge dels afectats, un model
de turisme més sostenible des
del punt de vista social i econòmic, i la millora dels equi-

paments i les zones verdes del
barri, incloent-hi, collita pròpia, la reserva d’espai d’equipaments per a la Gent Gran a l’illa
Damm; cal recalcar que aquest
tres aspectes, juntament amb
la finalització del Temple, varen ser els quatre punts plantejats com a ineludibles per
l’Ajuntament en l’esmentat
Acte de Constitució.
El Temple inaugura la famosa
estrella de la Torre de la Verge, el turisme torna a créixer i
els efectes negatius del seu ca-

ràcter massiu retornen, però
l’Administració no reacciona;
precisament aquest any 2021,
més tranquil, hagués estat al
nostre parer un bon moment
per abordar el problema encara que fos de forma virtual.
Ens proposem doncs rellançar el Grup de treball creat
per l’Ajuntament el març del
2020 per tractar la modificació del Pla General Metropolità (PGM) de 1976.

continua pàgina següent
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La nostra intenció és forçar
l’Ajuntament a moure fitxa i a
presentar alternatives que puguin ser contrastades amb les
nostres davant de tot el Grup,
de manera que això provoqui
el posicionament de l’Associació d’Afectats, del Temple i
de la resta d’entitats integrades al mateix.
Cap a finals de 2021, en relació amb aquest propòsit, ja
hem iniciat converses amb
diferents grups polítics del
Districte per tal de remoure les aigües; sembla ser que
comencen a albirar-se efectes
positius...
Així que el 2022 continuarem
pressionant...
• Transformació de les Glò·
ries
Continuar la nostra tasca en
la Comissió de treball del
Compromís per Glòries junt
amb les Associacions de Veïns del Clot, del Poble Nou i
del Fort Pienc.
Comencen a aparèixer indicis de canvi i transformació
que s’ajusten, si bé no del tot,
als nostres plantejaments;
seguirem doncs amb les nostres intervencions per tal que
aquests avenços arribin a bon
port.
Com a aspectes de progrés en
els que procurarem incidir esmentem:

ÀMBIT URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE
o Seguiment de la finalització
dels Túnels que connectin
Castillejos amb la Rambla
del Poble Nou; ja en funcionament el túnel de sortida
ens queda l’arrencada del
d’entrada a la ciutat.
o L’escola Gaia ja es pot considerar arrelada al barri,
si bé en un lloc diferent al
proposat inicialment, a la
fàbrica de paraigües; queda
tanmateix la reubicació dels
Joves a la Sucrera, tema que
creiem no definitivament
resolt.
o Estarem amatents a les
obres de connexió del tramvia per la Diagonal, primera
fase, entre Castillejos i Verdaguer, amb especial interès a l’àrea de Ramon Llull.
o També es preveu moviment en relació amb l’habitatge, concretament els
230 de lloguer enfront dels
Nous Encants; no oblidem
però la resta d’actuacions
a aquest respecte, el dotacional d’A PROP i els de
reallotjament de possibles
afectats urbanístics.
o Tocant al desamiantat local, en farem referència a
l’apartat de medi ambient.
Com a temes més endarrerits,
fins i tot no encetats podem
incloure:
o Pla de Millora Urbana a la
peça de l’ONA/SÒCOL,
contemplant el Centre de
FP previst en el Compromís
per Glòries.

HABITATGE PÚBLIC A GLÒRIES/AJUNTAMENT DE BARCELONA

o Seguiment de la resta dels
equipaments encara no realitzats dels 15 projectats
inicialment.
o En relació o no amb el Tram,
urbanització de la Gran Via,
costat Besòs.

trasllat del Serveis socials a
l’illa Myrurgia.

del CAP Nàpòls/Gran Via ja a
l’àrea de Fort Pienc.

• Resta encara la construcció
d’habitatge social als Jardins
de la Indústria, amb la reubicació de l’escola bressol i la
pista de bàsquet.

• Com a novetat, proposar la
denominació de l’illa del
“Niza” com a Illa de les Treballadores de la Numax; antiga fàbrica del barri, la lluita reivindicativa associada a
aquesta indústria als anys de
la transició va ser plasmada
en documentals de cinema
àmpliament reconeguts.

Altres temes pendents:
• Hem de seguir millorant i/o
arrencant de mica en mica els
Casals de Barri nous: Ateneu
del Poblet i Can Mariner.
• Supervisar la transformació del Mercat i millora dels
equipaments del Centre Cívic
i l’espai de Gent Gran; queda
pendent definir-se sobre el

• No ens oblidem de la vella reivindicació de un equipament
pendent per a la Gent Gran,
Centre de Dia, pisos tutelats o
Residència.
• Ni dels desnonament i/o assetjaments immobiliaris com
el de Sicília/València.
• També continuar amb el tema

En relació amb el nomenament, no estaria de més organitzar un acte inaugural amb
assistència d’antigues treballadores, ja contactades, així com
el fill del director i la guionista
del projecte cinematogràfic.
• I, també com a novetat, l’execució d’un mural sobre Pablo
Neruda a la paret que limita
la plaça del mateix nom, projecte recolzat pels veïns de
l’espai, amb acte inaugural
inclòs.
• I el possible canvi de nom
d’alguns carrers o passatges
del barri per tal d’evidenciar
que la denominació actual
no fa referència a altra cosa
que a dones no reconegudes
com a tals en les plaques
d’identificació.

SUPERILLA EIXAPLE/AJUNTAMENT DE BARCELONA

• Finalment, a nivell de ciutat,
continuarem participant activament tocant al tema de
la Superilla, incloent-hi Ia
demanda de pacificació del
carrer Consell de Cent entre
Passeig de Sant Joan i Meridiana.
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MOSTRA

COMERÇ AL

CARRER
Benvinguda primavera
Comerç local
Productes ecològics
Productes artesans

30 d’abril
i 1 de maig

Anuncis revista.indd 1

Carrer
Provença
Entre Marina i Castillejos

18/3/22 10:05
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ÀMBIT URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE

UN TAST DEL TRAM
ÀMBIT URBANISME, HABITATGE I MOBILITAT

Adjuntem unes quantes de les 40 diapositives del Power Point corresponent a la presentació feta per
l’Ajuntament del Projecte en execució de la primera fase de la connexió Tram, entre Glòries i Verdaguer,
centrant-nos especialment en un dels trossos més polèmics, el corresponent a l’Escola Ramon Llull, entre
Marina i Sardenya.
N’hem afegit un parell, les dues últimes, que fan referència al monument que s’aixecarà a la part elevada de la
plaça Pablo Neruda.
De moment no hi ha solució per la part enfonsada, ni tampoc data ni diners per a l’execució del mural proposat
pels veïns i l’Associació...

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL (FASE 1)

PROJECTE URBÀ
PLAÇA DE LES GLÒRIES
(Canopia àmbit tramvia)

C/BADAJOZ

C/CASTILLEJOS

C/ MARINA

C/ SARDENYA

C/ SICILIA

C/ ROGER FLOR

PSG. ST JOAN

C/ BAILÈN

C/ GIRONA

FASE 1 URBANITZACIÓ
PL. GLÒRIES - PSG. SANT JOAN (banda besòs)

FRANCESC
MACIÀ

TRAM TIPUS B

TRAM TIPUS A
ACTUACIONS PROVISIONALS
PER ADEQUACIÓ DEL TRAMVIA

C/ PADILLA

FASE 1 TRAMVIA
PL. GLÒRIES - GIRONA (VERDAGUER)

C/ NAPOLS

FASE 2
GIRONA (VERDAGUER) – PL.FRANCESC MACIÀ

C/ LEPANT

PARADES DE TRAMVIA I ENLLAÇOS TRANSPORT PÚBLIC

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

CASANOVA
BALMES

C/ PROVENÇA

C/ MALLORCA
DIAGONAL /
CINC D’OROS
C/ VALÈNCIA
VERDAGUER
C/ ARAGÓ
SICILIA

C/ CONSELL DE CENT
MONUMENTAL

6 noves parades (entre Francesc Macià i Glòries)

GLÒRIES

1 parada existent (abans de Francesc Macià)
1 parada reubicada (a la plaça de les Glòries)

C/ DIPUTACIÓ

GRAN VIA CORTS CATALANES

CONNECTIVITAT 22@

continua pàgina següent
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ÀMBIT URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

SECCIONS PROPOSTA
Tram tipus

A

SECCIONS PROPOSTA

(entre passeig Sant Joan i c/Lepant)

Tram tipus
ESTAT ACTUAL
VIANANT
CARRIL BICI

7.5m

Tram tipus

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

7.5m
segregats
1.6 + 1.6m

PROPOSTA

4m

CARRIL BICI

7.32m

TRANSPORT
PRIVAT

10 C

4C

TRANSPORT
PRIVAT

10 C

4C

2m 5.20m

PROPOSTA

Tram tipus

B

5.20m

2m

(entre c/Lepant i c/Castillejos)

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

VIANANT

18m

23.5m

VIANANT

18m

23.5m

CARRIL BICI

2.4m

5m

CARRIL BICI

2.4m

5m

TRANSPORT
PÚBLIC

0

6.50m

TRANSPORT
PÚBLIC

0

6.50m

TRANSPORT
PRIVAT

5C

2C

TRANSPORT
PRIVAT

5C

2C

3.50m

7.5m

3.50m

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

SECCIONS PROPOSTA

(entre passeig Sant Joan i c/Lepant)

Tram tipus
ESTAT ACTUAL

CARRIL BICI

7.5m
segregats
1.6 + 1.6m

PROPOSTA

A

(entre passeig Sant Joan i c/Lepant)
ESTAT ACTUAL

7.5m
junts

VIANANT

4m

CARRIL BICI

7.5m
segregats
1.6 + 1.6m

PROPOSTA
7.5m
junts
4m

TRANSPORT
PÚBLIC

0

7.32m

TRANSPORT
PÚBLIC

0

7.32m

TRANSPORT
PRIVAT

10 C

4C

TRANSPORT
PRIVAT

10 C

4C

4m

B

4m

0

VIANANT

Tram tipus

7.5m
junts

TRANSPORT
PÚBLIC

SECCIONS PROPOSTA

A

1.6 + 1.6m

PROPOSTA

7.32m

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

Tram tipus

7.5m
segregats

0

ESTAT ACTUAL

8.5m

ESTAT ACTUAL
VIANANT

TRANSPORT
PÚBLIC

(entre c/Lepant i c/Castillejos)

7.5m

(entre passeig Sant Joan i c/Lepant)

7.5m
junts

7.5m

B

A

7.32m

(entre c/Lepant i c/Castillejos)

ESTAT ACTUAL

PROPOSTA

Tram tipus

B

(entre c/Lepant i c/Castillejos)

PROPOSTA

18m

23.5m

VIANANT

18m

23.5m

CARRIL BICI

2.4m

5m

CARRIL BICI

2.4m

5m

TRANSPORT
PÚBLIC

0

6.50m

TRANSPORT
PÚBLIC

0

6.50m

TRANSPORT
PRIVAT

5C

2C

TRANSPORT
PRIVAT

5C

2C

5m

3.25m

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

PLANTA Àmbit cruïlla passeig Sant Joan - Mallorca

ESTAT ACTUAL

VIANANT

* Nova urbanització només banda Besòs

3.25m

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

PLANTA ESTAT ACTUAL Àmbit cruïlla c/Marina - c/Aragó - c/Sardenya

c/ARAGÓ

continua pàgina següent
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ÀMBIT URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

PLANTA Àmbit cruïlla amb c/Aragó i c/Sardenya

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

PLANTA PROPOSTA Àmbit cruïlla c/Marina - c/Aragó - c/Sardenya

ÀMBIT PACIFIC AT SENSE TRÀNSIT
(exclusiu vianants, tramvia i bicis)

ESCOLA RAMON LLULL

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

PLANTA PROPOSTA Àmbit cruïlla c/Marina - c/Aragó - c/Sardenya

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

PLANTA PROPOSTA Àmbit cruïlla c/Marina - c/Aragó - c/Sardenya

Trànsit privat
Tramvia
Bicis

ESCOLA RAMON LLULL

ESCOLA RAMON LLULL

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

TRANSFORMACIÓ DE L’AVINGUDA DIAGONAL i PLAÇA DE LES GLÒRIES
Connexió Trambaix i Trambesòs. Fase 1

OSCILACIÓN DE UN EXILIO de Fernando Prats.

OSCILACIÓN DE UN EXILIO de Fernando Prats.

MONUMENT A PABLO NERUDA

MONUMENT A PABLO NERUDA
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MATRÍCULA
OBERTA
CURS 22-23
LA VOSTRA ESCOLA D'ANGLÈS

De 3 mesos a 19 anys
Material Exclusiu
Metodologia pròpia
Grups reduïts
Professors Qualificats

Carrer de Roger de Flor 264-266
barcelona1@helendoron.com
T. 934.592.445 - M. 637719964
Helen Doron Sagrada Familia
us desitja una bona Festa Major

Apuntat a una
classe informativa
i emporta’t un
regal

@helendoron.barcelona
@helendoronsagradafamilia
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ÀMBIT MEDI AMBIENT

Projecte 2022: Àmbit Medi Ambient
ÀMBIT MEDI AMBIENT

Desamiantat local:

Amb el canvi de situació
que s’està produint el 2022
pel que fa a la COVID, creiem que la nostra intervenció podria estructurar-se de
la manera següent:
Tenim la intenció de continuar amb les reunions
virtuals del Consell contra
l’Amiant de la FAVB que
tenen lloc cada mes per a
programar i planificar les
denúncies i accions que es
realitzen als diferents barris, així com preparar les
intervencions als diferents
Consells i Taules de Districte; en aquestes reunions
es comuniquen també els
canvis de normativa, com
el tema dels volums discon-

formes i de les construccions afectades que ja han
permès desembussar en
part la situació.
Hom proposa també la realització d’un parell de xerrades, possiblement a l’Ateneu
El Poblet, sobre els problemes de salut provocats per
l’amiant, la sensibilització
de la gent a aquest respecte,
la legislació vigent i prevista,
i el protocol normatiu dels
desamiantat i les dificultats
derivades de la seva aplicació; correrien a càrrec d’un
pneumòleg i d’un higienista
que intentaríem contactar a
través de la FAVB.
D’altra banda, cal fer referència a la necessitat de
construir un mapa específic
relatiu a la presencia d’amiant al barri: ja hi ha un pro-

jecte virtual semielaborat
sobre la presència d’amiant
als entorns escolars del nostre barri i dels propers; tanmateix, fora convenient que
el plànol no fos únicament
zenital per tal d’incorporar
altres elements arquitectònics a més de les cobertes...
Tocant al barri de la Sagrada
Família, en la seva participació a la Taula de l’Amiant del
Districte de l’Eixample, ja es
va plantejar concretament el
control dels entorns escolars
del barri com són 9 Graons,
Encants i Gaia; a la pràctica,
ja s’ha produït el desamiantat de l’entorn de les escoles
de l’àrea de Glòries on s’ha
evidenciat la dificultat de coordinar la realització d’una
feina contractada entre propietaris privats i empreses
privades d’obres, l’aprovació

d’un Pla de Treball i la seva
pràctica, les protestes dels
veïns i la intervenció de la
Inspecció de Treball. De tota
manera el procés no s’ha
completat, resten encara
molt treball a fer; ens preocupa especialment un solar
de Dos de Maig, del Clot però
limitant amb Sagrada Família on hi ha restes trencades
de cobertes i en el que es va
produir un incendi. I queda
9 Graons...

tament el veïnat immediat
i altres escoles del barri. Hi
estarem a sobre...

Restem també amatents als
cobriments de l’illa de les
Aigües, ja resolt parcialment, i al de l’interior d’illa
Niza que, amb el canvi previst de normativa pel que
fa al volums disconformes,
sembla ser que podrà arreglar-se; i no ens oblidem del
pàrquing Manhattan que
afecta més o menys direc-

Altres temes d’interès:

Esperem que el Congrés sobre l’Amiant pugui dur-se a
terme l’ any 2022.
Reafirmem finalment la
nostra col·laboració en
l’elaboració i el manteniment de la pàgina web de
la Comissió contra l’Amiant
de la FAVB.

Restarem atents als aspectes següents:
•La neteja dels nostres carrers i places.
• La recollida de residus al
barri: protocol, elements
implicats, personal, selecció, reciclatge...
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Revolta escolar, novament
ÀMBIT MEDI AMBIENT

A

rrel de l’actuació per al
desamiantat dels entorns
de les Escoles tocant a Glòries, Encants, Gaia i Leonor Serra,
a finals del desembre passat, les
AFAs dels Centres i els veïns implicats varen apreciar una sèrie de
defectes:
Tot i que el Pla de Treball havia
estat aprovat pel Departament
de Treball de la Generalitat, cal
tenir en compte que la contractació es produeix entre uns
propietaris i unes empreses
privades; sembla ser que en
l’execució els operaris no respectaren els protocols estipulats, i els veïns varen documentar acuradament i denunciar
les irregularitats. Denúncies i
Inspeccions no serviren per a
redreçar la situació, de manera
que es varen haver d’efectuar
una sèrie de rectificacions.
Amb la intenció que no es repeteixi el mateix procés en processos futurs de desamiantat, tant
la Comissió Contra l’Amiant de
la FAVB, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, en la
que estem integrats, com força
col·lectius familiars ´d’escoles
de la ciutat han exigit mesures
més dràstiques de prevenció i
sobretot d’actuació, correcta i
com més aviat millor.
Presentem doncs un docu·
ment que fa referència a aquesta nova revolta; la Comissió
Contra l’Amiant de la FAVB va
convocar un roda de premsa
en data 9 de febrer del 2022 per
tal d’exposar-lo als mitjans, acte
al que responen les dues foto·
grafies annexes:

Glòries Lliure d'Amiant @AmiantGlories

La FAVB demana responsabilitat a
les administracions per l’amiant a
les escoles
Col·lectius familiars de diverses
escoles de Barcelona s’han mobilitzat darrerament per demanar
la retirada immediata de l’amiant dels centres escolars i el seu
entorn. I raó no els en falta.
L’any 1977, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va classificar l’amiant com a substància
cancerígena. El 2002 es va prohibir a l’Estat espanyol. I diverses directives europees insten als
seus membres a retirar-lo per
l’alta incidència letal que comporta (vegeu l’annex: “Guia breu
sobre l’amiant”).
Es calcula que els efectes nocius
de l’amiant en la salut dels infants
són cinc vegades superiors que en
la gent adulta, donada la seva estructura pulmonar, l’acceleració
de la seva respiració i que estan
més exposats a la inhalació de fibres per la proximitat al sòl.
Tenint present que la latència
de les malalties produïdes per
la contaminació d’amiant és en
alguns casos superior als trenta
anys, ens preocupa molt que la
presència d’aquest material en
els entorns escolars posi en greu
risc la salut dels nostres infants
en l’actualitat i en el futur.
Davant aquesta situació, la Comissió contra l’Amiant de la
Favb demanem que la Conselleria d’Educació de la
Generalitat, l’Ajuntament
de Barcelona i el Consorci
d’Educació de Barcelona facin pública la relació d’escoles amb presència d’amiant

i que identifiquin els casos
en què n’hi hagi en un radi
de cent metres al voltant del
centre escolar. També instem a planificar l’erradicació de l’amiant i programarla fins a la retirada total
amb criteris de priorització
objectiva (estat de l’amiant i
nombre de persones que potencialment hi estan en contacte).
Entrem ara en l’època de les portes obertes dels centres escolars
per fer les preinscripcions. L’Administració s’ha d’avançar a les
preguntes que les famílies faran
sobre la presència d’amiant en
les instal·lacions. Només amb
una informació oficial acurada,
acompanyada d’un pla de retirada, s’evitaran episodis d’alarma
social i possibles estigmatitzacions dels centres afectats.
Des de la Comissió contra l’Amiant de la Favb demanem l’acceleració de la tramitació de la futura
llei catalana per a l’erradicació
de l’amiant. Però, per responsabilitat, això no impedeix que,
mentrestant,
l’Administració,
que és coneixedora del consens
científic sobre la perillositat del
fibrociment, actuï ja amb decisió i
celeritat. Ens hi juguem la futura
salut dels ara infants.
Comissió contra l’Amiant de la
Federació d’Associacions Veïnals
de Barcelona (Favb)
Barcelona, 9 de febrer del 2022
Guia breu sobre l’amiant
Què és l’amiant?
El fibrociment amb amiant és un
material compost per un aglu-

tinant (ciment) i amiant (conegut comunament com a uralita) i ha estat utilitzat en grans
quantitats en la construcció fins
al 2002, quan es va prohibir la
seva utilització a Espanya.
Quines malalties pot ocasionar?
L’exposició a les fibres d’amiant pot afectar els pulmons i
la pleura i provocar malalties
com l’asbestosi i determinats
tipus de càncer. L’Agència Internacional de Recerca sobre
el Càncer (IARC, en anglès) ha
classificat les fibres d’amiant
com a carcinògenes del grup 1
(carcinògenes per als humans)
i estableix que poden causar
mesotelioma i càncers de pulmó, laringe i ovari.
Per què cal retirar-lo?
Els agents atmosfèrics actuen
sobre els materials que conformen el fibrociment fent que el
ciment perdi la seva capacitat

aglutinadora i es produeixi una
alliberació de fibres d’amiant al
medi ambient. El fibrociment
instal·lat a Espanya s’ha deteriorat i se situa en aquesta situació de “friable”, és a dir, en disposició de desprendre fibres que
poden ser inhalades per les persones i produir malalties molt
greus en l’aparell respiratori i
d’altres que han estat diagnosticades pels metges. Cal recordar
que no hi ha dosis mínimes perquè es pugui desenvolupar una
d’aquestes malalties.
Un últim detall: l’Associació resta amatent a la situació inexcusable del solar de Dos Maig tocant
al Parc i la Clariana, amb amiant
al descobert, destrossat, i que va
patir un incendi…
Ens estem plantejant fer una denúncia específica sobre el tema ja
que les intervencions de l’Ajuntament i les demandes fetes als
bombers no han donat de moment el resultat esperat.
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El Poblet torna a celebrar la seva Festa Major
Des del 22 d'abril fins a l'1 de maig, la Festa Major de la Sagrada Família torna a omplir de cultura popular els carrers de
l'emblemàtic barri de la ciutat.

ÀMBIT ENTITATS

D

esprés de dos anys de pandèmia i restriccions, el Poblet
tornarà celebrar els seus dies grans de forma presencial.

Com cada any, el teixit associatiu de la Sagrada Família ha programat tot un seguit d’activitats culturals, esportives, lúdiques i
festives adreçades a tots els públics. Enguany, a més a més, s’han
recuperat la tradicional tarda de foc, la Fira de Comerç al carrer, el
concert Jove i la trobada gegantera, entre moltes altres activitats
que conviden de nou a omplir els carrers de l’esperit del Poblet.

Aquest any, la Coordinadora d’Entitats Sagrada Família ha volgut
retre un homenatge als infants i joves del barri, “per la seva resi·
liència, per la capacitat de fer front a les adversitats, per il·
luminar les nostres cases cada dia de l’any. És per això que
hem triat de portada del concurs de Festa Major un cartell
de la categoria infantil del Concurs de Cartells”.

PROGRAMA
(veure detall a l’enllaç que s’annexa al final de la ressenya)

DURANT TOTA LA FESTA:
Exposició del 20è Aniversari dels Castellers de la Sagrada Família.
Del 21 d’abril al 13 de maig
Acte inaugural: 23 d’abril, d’11 a 13.30 h Lloc: Ateneu el Poblet.
Horari de visita: de dilluns a divendres, de 17 a 21:30 h.

Divendres, 22 d’abril
18:00 hores - Cercavila del Pregó.
Cercavila amb les colles de cultura popular del barri.
Sortida: Aragó – Dos de Maig; itinerari: Aragó – Cartagena – Mallorca –
Padilla – Provença – Marina.
19:30 hores - Pregó de Festa Major.
Pregó acompanyat d’una activitat familiar amb «minidisco».
Lloc: Marina, Mallorca i Provença; organitza: Coordinadora d’Entitats
Sagrada Família.
20 a 02:00 hores - Sopar Jove.
Jove, vine a recuperar les places del barri amb nosaltres i gaudir de les
festes!; hi haurà punt lila.
Lloc: plaça Sagrada Família; organitza: Joves del Poblet.

Dissabte, 23 d’abril
21:00 hores - Sopar i Ball de Festa Major.
Venda de tiquets per al sopar: fins al 7 d’abril, als Casals de Barri,
Espai 210 i Ateneu El Poblet; preu del tiquet: 12 € (hi ha menú vegà).
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença; organitza: Coordinadora
d’Entitats Sagrada Família.
Durant l’acte es farà el lliurament de premis del Concurs de Cartells de
Festa Major; durant el ball hi haurà punt lila.

Diumenge, 24 d’abril
Aquí al costat: la Il·lustració guanyadora del primer premi i que esdevé la portada del programa
és de Nicolàs Padilla Romero (12 anys).
Bruno Olivares Martínez (14 anys) ha guanyat el segon premi concurs de dibuix i la seva imatge també
apareixerà a les pàgines interiors del programa de
la Festa Major; aquí l’incloem més endavant.

12 a 15:00 hores - Diada castellera, amb la participació de les colles
de la Sagrada Família, Tirallongues de Manresa i Sagals d’Osona.
Lloc: Marina, entre Mallorca i Provença; organitza: Castellers de la
Sagrada Família.
continua pàgina següent
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Dissabte, 30 d’abril
20:30 a 22:30 hores - Correfoc de Festa Major.
Per fi! Vine al correfoc! Sota una pluja d’espurnes, gaudeix d’un
recorregut pel barri amb els diables i la Farfolla!.
Viu el correfoc de ben a prop i gaudeix de l’espectacle final!
Recorregut: Jardins de la Indústria – Indústria – Lepant – Mallorca –
Marina – Façana del Naixement; organitzen: Bestialots Espurnats/
Farfolla Sagrada Família/Beirão Percussió.

Diumenge, 1 de maig
9 a 14:00 hores -XXXIII Trobada Gegantera
Acompanyeu els gegants del barri, el Pere i la Pepa, i les més de 15
colles convidades a la Cercavila de la Festa Major.
Cercavila: Fàbrica Damm – Rosselló – Dos de Maig – Provença –
Padilla – Còrsega – Gaudí – Marina; organitza: Associació Fal·lera
Gegantera Sagrada Família.

Col·labora:
Descarrega’t el programa digital en el següent enllaç:
https://ja.cat/FMElPoblet22
Allà trobareu també ALTRES ACTIVITATS així com la llista
completa de les ENTITATS QUE FAN LA FESTA MAJOR
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ÀMBIT SALUT/SANITAT

Mercats de pagès i soberania alimentària, fragments
ÀMBIT SALUT

Autora: Francesca Borghesi

F

rancesca Borghesi, estudiant de la Universitat
d’Amsterdam, es l’autora
de la investigació “Intersecció de
discursos y pràctiques en el barri: els Mercats de Pa¬gès com a
llocs de trobada per la sobirania
alimentaria a la ciutat” (Intersecting discourse and practices
in the neighbourhood: farmers’
markets as places for food sovereignty in the city). La investigació
es va fer sobre 4 Mercats de Pagès
que or¬ganitza la Xarxa de Consum Solidari amb més entitats i
productors en quatre barris de
Barcelona cada dissabte. El treball
de camp va durar 6 mesos en els
que es va realitzar una enquesta
a consumidors i una altra a productors en el transcurs dels propis
mercats. La recollida de informació es va completar amb cinc entrevistes a productors i cinc més a
persones consumidores.
Els “Mercats de Pagès” i la contribució a la sobirania alimentaria
L’actual sistema alimentari
globalitzat ha desafiat cada vegada més la sostenibilitat del
nostre planeta, i ha alterat el
cor mateix del sistema alimentari, la nostra connexió i la cura
del que mengem i de qui ho ha
produït. Des d’un punt de vista
ambiental, la producció agroindustrial basada en l’ús massiu
de combustibles fòssils, pesticides i fertilitzants contribueix
a la degradació i contaminació
del medi ambient, a més de ser
nociva per a la salut de les persones consumidores.
Des d’un punt de vista social,
tant el consumidor com el productor han estat afectats. Amb la
globalització del sistema alimentari la traçabilitat que va de des
del camp al plat, segueix essent
oculta pel consumidor final que
no sap ni on, ni com, ni per qui
ha estat produït el seu menjar.
Les conseqüències d’aquest sisAutora:
Francesca Borghesi
Traducció:
Alba Tomasa
Maquetació:
Josep Garriga

editat per:

tema són que, per una banda, el
consumidor no disposa de la informació sobre els productes necessària per a prendre decisions
conscients sobre la seva alimentació, i per altra banda, se l’incentiva a la compra de productes
que afecten la salut, i contribueix
a dietes insostenibles tant en
l’àmbit global com local amb el
seu impacte social, mediambiental i cultural. Al mateix temps,
els petits productors dedicats a
produir menjar per a la població
local amb mètodes de producció
sostenibles, com l’agricultura
ecològica i agroecològica, tenen
dificultats per aguantar comercialitzant els seus productes en el
mercat local en sofrir una competència amb productes de preus
baixos importats de llocs amb
formes de producció i condicions
ecològiques i socials opaques.
El menjar s’ha convertit en una
mercaderia on la relació amb el
producte es realitza exclusivament a través d’un pagament.
Tanmateix, el contingut social i
cultural que tenia en la vida quotidiana es perd i s’invisibilitza.
Mercats camperols com els
Mercats de Pagès a Barcelona
emergeixen amb l’objectiu de
relocalitzar i resocialitzar les
relacions de producció i consum, responent així a les conseqüències adverses en termes
socials, ambientals i culturals
creades pel sistema alimentari global imperant. De fet, els
Mercats de Pagès neixen per
“apropar el productor al consumidor” dins l’entorn urbà. Són
mercats no-sedentaris basats
en circuits curts de distribució,
que tenen lloc cada dissabte a
quatre barris de Barcelona: la
Nova Esquerra de l’Eixample,
Sants – Les Corts, Fort Pienc i
el Guinardó. A més a més, els
mercats són espais d’economia
social i solidària on coopera tota
una xarxa de productors locals
agroecològics; una organització
de consum solidari compromesa amb la sobirania alimentària
(Xarxa de Consum Solidari);
i associacions i col·lectius de

amb el suport:

barris involucrats en diferents
projectes. En ells, els ciutadans
poden trobar productes de proximitat, de temporada, ecològics
i directament del productor.
Els productors, dels quals el 90
per cent empreses familiars, tenen empleades entre dues i nou
persones, i s’ubiquen en diferents llocs de Catalunya. Cada
dissabte marxen des de l’entorn
rural per oferir una àmplia varietat de productes als consumidors urbans. Els consumidors
afirmen que compren al mercat
sobretot verdures, i el 82% afirma comprar-les cada setmana
al mercat. També, els consumidors compren fruita (63%),
formatge (30%), pa (16%) i carn
(14%). Tot i que aquests són els
productes més comprats, hi ha
productors que també ofereixen
mel, oli, begudes, xocolata, entre d’altres. Llavors, els Mercats
de Pagès no només permeten
als consumidors urbans accedir
a productes de qualitat i transparents en relació amb l’origen
i mètodes de producció; també
creen espais d’educació on es
practica el consum responsable,
i on els consumidors i productors poden intercanviar informacions sobre els productes.
Els mercats permeten relocalitzar el sistema d’alimentació,
reconnectar els consumidors on
adquireixen el seu menjar quotidià i accedir a menjar de qualitat
basada en recursos locals.

Els nostres Mercats i el seu calendari
FORT PIENC
Mercat setmanal
Tots els dissabtes no festius a la
Pl. André Malraux. De 10h a 14.30h.

MIRASOL (SANT CUGAT)
Mercat setmanal
Tots els dissabtes no festius davant
del Casal Mira-sol. De 9h a 14h.

L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Mercat setmanal
Tots els dissabtes no festius a l’espai
“Germanetes” (Viladomat/Consell
de Cent). De 10h a 14.30h.

FORMAT REDUÏT DEL
MERCAT DE PAGÈS

SANTS/LES CORTS
Mercat setmanal
Tots els dissabtes no festius a la
AV.de Madrid/ Rambla del Brasil.
De 10h a 14.30h.
GUINARDÓ
Mercat setmanal Tots els dissabtes
no festius a la Pl. Maragall. De 10h
a 14.30h.

SANT ANTON (DIMARTS)
AV.Mistral/ Vilamarí, de 17,30 h a
20h.
CIUTAT VELLA (DIJOUS)
Pl.Sant Agustí Vell, de 17h a
20:30h.
L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
(DIJOUS) Casal Queix, c/Rocafort
236, de 17,30 a 20 h.

I EL NOSTRE, EL DE LA SAGRADA FAMNÌLIA, a Av. GAUDÍ/
PROVENÇA, AMB EL SEU CALENDARI, de 10:00 a 14:30 h.

Conclusions
Els Mercats de Pagès reflecteixen l’experiència pràctica
d’involucrar-se tant en la resistència com en una construcció
d’alternatives per a la sobirania
alimentària. En primer lloc, els
Mercats de Pagès contribueixen en la sobirania alimentària,
ja que proporcionen menjar
produït localment, fresc i “ecofriendly” pel consum local. Els
consumidors coneixen qui ha
produït el seu menjar, que ha estat obtingut a través de respectar
els cicles naturals. En segon lloc,

gràcies a la renovada relació directa entre el consumidor i productor es permet sostenir la vida
de petits productors agroecològics. Aquestes relacions es basen
en la confiança, el compromís i
promouen una educació pragmàtica pels consumidors mentre
avancen una sobirania alimentària local, complint amb els drets
dels consumidors i productors de
definir el seu sistema alimentari.
A més a més, la promoció de la
sobirania alimentària es desplaça i s’enforteix cap a les relacions
socials dins del context de barri.
El mercat, en confluir lluites per
diferents objectius de transformació social d’una manera harmoniosa, pot generar pràctiques
que reconfortin la lluita per la
sobirania alimentària. La forma

diversa d’involucrar als consumidors urbans en discursos, idees i implementacions pràctiques
de la sobirania alimentària en el
Mercat de Pagès pot veure’s com
un exemple positiu de com promoure la sobirania alimentària
a la ciutat. Més mercats seran
creats el 2021, amb l’objectiu
d’involucrar a més gent, proporcionar menjar saludable i local a
més consumidors, sostenir a més
productors locals i afavorir un
desenvolupament econòmic, social i mediambiental sostenible.
Com a consumidor, participar
en els Mercats de Pagès significa
contribuir amb pràctiques quotidianes a una vida més sostenible
i sana per ambdós productors i
consumidors. Significa contribuir a la sobirania alimentària.
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ÀMBITS SALUT/SANITAT i DONES

ATENCIÓ PRIMÀRIA - Les 7 mesures
immediates que reclama la FAVB
ÀMBIT SALUT

D

esprés que la pandèmia del COVID 19 hagi
demostrat la necessitat d’un sistema sanitari fort i
al servei de tota la comunitat,
la FAVB manifesta que no podem permetre que continuï el
desmantellament i la pèrdua
de prestigi del sistema sanitari públic del que els ciutadans
som titulars; per això exigeix
un conjunt de 7 mesures concretes per dur a terme de forma
immediata:
1. Augment del pressupost
destinat a sanitat i dedicar
un 25% a l’Atenció Primària
acompanyat d’un pla d’enfortiment i consolidació de
l’AP amb criteris integradors
de les seves funcions per tal
de poder revertir al màxim el
fraccionament de serveis que,
depenent de múltiples gestors
i institucions, dificulten la coordinació i allarguen la resolució dels problemes.
2. Increment de les plantilles de
totes les categories professionals per poder atendre a la

població assignada en tot el
que especifica la cartera de
serveis, incloent pediatria,
atenció al domicili i residències, tant en moments puntuals
com al final de la vida.
3. Garantir espais físics adequats a les noves necessitats
en els centres de salut; és necessària una revisió per millorar-los i accelerar la construcció de nous centres de salut
on hagin quedat obsolets, planificant-los atenent aquestes
noves necessitats.
4. Millora de l’accessibilitat
i presencialitat als centres
per permetre desenvolupar
l’atenció comunitària i la prevenció, i restablir urgentment
la relació professional-usuari.
5. Fer ús racional de les noves
tecnologies: s’està fent un ús
excessiu d’atenció telefònica
i telemàtica que s’ha de reservar per casos puntuals,
prioritzant la relació personal i l’empatia entre usuaris
i serveis; és imprescindible,
al mateix temps, treballar
per minimitzar l’escletxa di-

gital que afecta els més vulnerables.
6. S’ha d’acabar amb la fragmentació i la disgregació de
la cartera de serveis d’atenció
primària (pediatria, ASSIR,
PADES, EAR, ESIC, odontologia, podologia, etc.) que
els fa poc accessibles i, juntament amb les llistes d’espera,
promouen indirectament l’assegurament privat.
7. Creació de Consells de participació en tots els centres de Salut per incidir i col·laborar en la
millora del seu funcionament.
El sistema públic de salut ha de
continuar servint per millorar
la vida de les persones.
Cap d’aquestes mesures
pot quedar relegada per·
què una Primària feble
no pot arribar a jugar el
seu paper. L’aprofitament
de tot el sistema sanitari
depèn en gran mesura de
l’Atenció Primària com a
detectora dels problemes
al lloc on apareixen. Una
de les virtuts de la Primà·
ria, que tan important s’ha

demostrat en la pandèmia,
és el valor del coneixement
longitudinal de la població
al llarg del temps i l’expe·
riència dels determinants
socials de cada lloc con·
cret. Donar importància a
aquest aspecte, tan valuós
per la cura individual i per
les intervencions del siste·
ma de Salut, dotant l’Aten·
ció Primària dels mitjans
necessaris, és el que ens
cal ara per a no fer passos
enrere en l’aprofitament
de tots els avenços i recur·
sos de l’atenció sanitària
pública.
Un sistema sanitari pú·
blic es l´únic que pot ga·
rantir l´accés igualitari i
l´Atenció Primària n’és el
centre. Malauradament, hi
ha molts elements paral·

lels al sistema públic que
han influenciat d´una ma·
nera perversa la cultura
sanitària de la població,
com ara les mutualitats
funcionarials,
estructu·
res que aboquen una gran
part del pressupost sani·
tari a proveïdors privats
i fomenten una deman·
da
absolutament
con·
trària al que és l´atenció
longitudinal, amb un alt
consum d´atenció espe·
cialitzada,
hospitalària,
d´exploracions diagnòsti·
ques i sobre prescripció.
No podem renunciar al
nostre dret a la salut per a
totes les persones.
https://focap.wordpress.
com/2017/01/19/la-longitudinalitat-ha-de-ser-una-prioritat/

D’on venen les roses de Sant Jordi?
ÀMBIT DONES

A

rriba la diada de Sant
Jordi a casa nostra, el
dia de la rosa i el llibre,
el dia de la cultura. L’any 2017
es van vendre, a Catalunya, sis
milions de roses, segons el Gremi de Floristes de Catalunya,
però, d’on provenen aquestes
roses? El 90% no estan cultivades a casa nostra1.
Només el 10% de les roses que
es venen durant una diada normal són plantades, produïdes
i cuidades per productors i
productores catalanes, principalment del Maresme. El 35%
provenen d’Holanda, el major
receptor i distribuïdor de flors
de la Unió Europea (UE), i Colòmbia (35%), a més d’Equador
(20%); Holanda, per la seva

part, rep i distribueix la majoria de flors importades al conjunt de la Unió.
Les condicions de producció de
les flors a molts països del sud
s’acosten a l’esclavitud. Salaris
ínfims, llargues jornades laborals i intoxicacions per productes químics són algunes de
les condicions habituals2 Llocs
on els salaris puguin ser baixos
i les jornades laborals durin
entre 10 i 15 hores, que poden
augmentar en períodes d’alta
producció i casos d’explotació
infantil com a l’Equador.
Les dones són les que surten
més mal parades ja que el sector està molt feminitzat com a
Colòmbia on es denuncia que
algunes empreses demanen un
certificat de lligament de trom-

pes per assegurar-se que no
quedaran embarassades i un
83% de les empreses demanen
testos d’embaràs.
Aquestes monocultius extensius posen en perill els ecosistemes per problemes d’escassetat d’aigua i canvis en la fauna i
flora on estan situats. A tot això
cal afegir l’impacte ambiental
pel transport.
Hi ha algunes iniciatives per
a un comerç just i solidari de
flors. És el cas de la iniciativa Fairtrade Flowers al Regne
Unit que vol potenciar la producció de flors a empreses locals on les condicions laborals
siguin respectades Consideren
que és la millor forma de contribuir a crear unes relacions
comercials sostenibles.

Foto lafede.cat Roses Solidàries fetes amb altres materials

Sant Jordi és una celebració
central al nostre país i esdevé
un bon dia per qüestionar el
model de consum. Atesa la inexistència de roses de comerç just
produïdes al nostre país, petites accions com preguntar a la
floristeria d’on ve la rosa que es
ven, o optar per roses solidàries
d’altres materials, poden ajudar a conscienciar-nos sobre el
nostre propi consum quotidià i

les dinàmiques que amb aquest
model de consum generem en el
manteniment del nostre planeta.
1https://www.lafede.cat/ca/
don-ve-la-teva-rosa-de-santjordi/
2https://www.carrodecombate.
com/2013/02/11/san-valentnde-dnde-proceden-las-floresvas-regalar/
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ÀMBIT EDUCACIÓ/ENSENYAMENT

L’Institut ANGELETA FERRER, el primer centre creat per
impulsar les vocacions científiques a Catalunya
ÀMBIT EDUCACIÓ

L

’institut començarà la seva
activitat el curs 2021-2022
amb ensenyaments d’ESO
i batxillerat i serà un espai referent per a la formació docent i la
recerca educativa, i un model en
la cerca de l’equitat de gènere.
Estarà vinculat al Barcelona Institute of Science and Technology,
que vetllarà entre d’altres qüestions per la formació i el reciclatge
del professorat.
L’Institut Angeleta Ferrer serà el
primer centre creat per impulsar
les vocacions científiques a Catalunya. L’objectiu és que esdevingui un referent en tot el territori
que serveixi per impulsar les vocacions de l’alumnat en les àrees
STEAM: ciències, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques.
També serà un espai referent
per la formació docent i la recerca educativa en aquests àmbits i transferirà el seu model
educatiu a la resta de centres. El
Departament d’Educació ha impulsat aquest projecte amb la col·
laboració del Barcelona Institute
of Science and Technology (BIST)
i la participació del Consorci
d’Educació de Barcelona.
El centre iniciarà la seva activitat com a centre especialitzat
STEAM el curs 2021-2022, amb
ensenyaments d’educació secundària obligatòria i de batxillerat,
que començaran a primer curs i
s’aniran implementant progressivament. Actualment té dues escola adscrites: l’Escola Ramon Llull

i l’Escola dels Encants. Un cop
estigui funcionant a ple rendiment, amb tots els nivells d’ESO
i de batxillerat, acollirà a uns 500
alumnes aproximadament.
Comptarà amb un nou edifici,
situat al districte de l’Eixample,
amb una superfície construïda
de 4.875,32 m2 i una inversió de
6.560.151,47 €s. El primer trimestre però s’ubicarà de manera provisional en uns mòduls ubicats al
recinte de l’Escola Industrial, atès
que les obres del nou institut no
estaran finalitzades fins al gener
de 2022 a causa d’un endarreriment per l’aturada que ha generat
la pandèmia. El nou equipament
comptarà amb un soterrani, un semisoterrani, una planta baixa, un
altell, una primera planta i una segona planta. Disposarà d’una pista
poliesportiva, d’un pati gimnàs, i
d’un porxo i terrassa.
Centre singular STEAM
L’Angeleta Ferrer serà un espai
de referència per a la formació i
el desenvolupament professional
dels docents, que comptarà amb
la col·laboració de professionals
provinents del món de la recerca.
Amb aquesta iniciativa es vol donar impuls al desenvolupament
de les competències professionals
dels docents i a l’aplicació de metodologies que promoguin una
millora de la comprensió del món
digital, així com aprofundir en els
aprenentatges competencials.
També esdevindrà un centre de
recerca, orientat a la investigació
i l’experimentació educatives, més

enllà d’un centre centrat únicament a desenvolupar vocacions
científiques. És per això, que serà
el punt de referència en formació i
recerca educativa, amb el propòsit
de generar models que es puguin
aplicar a la resta de centres educatius i esdevenir així un referent en
metodologies d’aprenentatge.
Model en l’equitat de gènere
Un dels eixos que potenciarà
aquest nou centre serà la cerca de
l’equitat de gènere amb una especial atenció a la promoció de les
nenes i les noies en els aprenentatges dels àmbits STEAM. Per tant,
vol ser un centre de referència en
la integració de la perspectiva de
gènere en els àmbits científicotecnològics per augmentar la visibilitat de la dona en aquest àmbit.
Es cuidarà el disseny dels espais
per a què siguin coeducatius i
s’evitaran els estereotips, a través
de llenguatge i material didàctic
no sexista i rols professionals. Es
fomentarà la didàctica centrada en
models de coeducació i models de
referència a femenins.
Dos eixos més seran vetllar per
l’equitat socioeconòmica de
l’alumnat i la creació d’una xarxa de centres. Pel que fa al primer, es promourà la creació de
programes específics adreçats a
l’alumnat d’entorns socials més
desfavorits. Pel que fa al segon, el
centre vol esdevenir el node central d’una xarxa de centres educatius especialitzats en les àrees
STEAM per impulsar un model
que serveixi de connexió entre
l’àmbit de la recerca i la didàctica.

En aquest sentit, treballarà per
adoptar, generar i difondre bones
pràctiques d’ensenyament i aprenentatge de les àrees STEAM al
conjunt del sistema educatiu.
Centre vinculat al BIST
El BIST és un institut de recerca
multidisciplinària que vol promoure l’educació científica de la
societat. Està constituït per set
centres d’excel·lència científica de
Catalunya: Centre de Regulació
Genòmica (CRG), Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC),
Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO), Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), Institut
Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), Institut de Física
d’Altes Energies (IFAE), Institut de Recerca Biomèdica (IRB
Barcelona). A través d’aquests, ha
desenvolupat una sèrie d’activitats que fomenten l’aprenentatge
de la ciència basada en l’experi-

mentació, la indagació i el seguiment del mètode científic.
Pla STEAMcat
Aquesta actuació s’emmarca en el
desplegament d’actuacions del Pla
interdepartamental
STEAMcat,
aprovat pel Govern al setembre
de 2019, per l’impuls de les vocacions científiques, tecnològiques,
en enginyeria i en matemàtiques
i, concretament, en el programa
d’innovació pedagògica STEAMcat
que desenvolupa el Departament
d’Educació en un conjunt de centres
de primària i secundària. Les línies
d’actuació del programa contemplen la formació del professorat en
els àmbits científics, tecnològics,
artístic i matemàtic, el treball de
les competències STEAM entre
l’alumnat de l’educació obligatòria i
desenvolupar procediments per ferne l’avaluació, la participació de les
empreses del sector a l’escola, i promoure aquests àmbits en la societat.

FE D’ERRATA:
Ens hem adonat que en la relació de Centres Escolars del
barri publicats al número anterior en l’article de l’Àmbit
Educació en mancaven, de cap
manera intencionadament,
uns quants; els afegim doncs
ara, tot i demanant excuses si
s’han sentit exclosos, sobretot
si es tracta d’escoles que ja hagin col·laborat anteriorment
amb la nostra entitat.

DENOMINACIÓ COMPLETA

ADREÇA

TELÈFON

LLOC WEB

Escola Gaia

C.Consell de Cent, 231

677455339

https://www.escolagaia.cat/

Escola Bressol Municipal Leonor Serrano

C. Cartagena, 159

937060459

https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/
ca/ebmleonorserrano

Escola de Música Accent

C. Castillejos, 265, baixos

934567792

http://escolademusicaaccent.cat/

C. Còrsega, 531 bis, local

932075196/
932072133
605594439
658813126

Escola de Música Sagrada Família
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ÀMBITS SERVEI A LES PERSONES I CULTURA

Projecte 2022: Àmbits Servei a les persones i cultura
ÀMBITS SERVEI A LES
PERSONES I CULTURA

Seguint amb les pautes establertes:
Visites domiciliàries a persones
que viuen soles i amb alguna limitació física que els resta poder
fer alguna activitat quotidiana.
Treure a passejar persones que
viuen en Residències i acompanyament puntual al metge.
Proporcionar si fa el cas alguna
entrevista amb les treballadores
socials per situacions molt concretes de problemes que requereixen un seguiment més proper
i acurat. Si es el cas i fins que
l’administració no hagi valorat
el fet, aportar ajuda domèstica
puntual i acompanyament a fer
la compra diària.
Contacte sempre amb l’Administració (llegeixis Treballadores Socials), fent de baula d’enllaç informatiu.
Dues recollides a l’any d’aliments solidaris (estiu-hivern)
per ajudar a famílies vulnerables

, algunes en situació de pobresa
contrastada. Després, per llur
distribució, es reparteixen entre
les Entitats ja dedicades de ple al
tema. Per més informació de les
Entitats esmentades us adrecem
a la web de l’Associació i al Butlletí, també de l’Associació. Amb
la mateixa finalitat solidària es
recullen joguines com a Campanya de Reis, i també flassades
per repartir entre Entitats que es
preocupen per la gent sense sostre , programa ABRIGA’L QUE
NO PASSI FRED!
CULTURA
Taller de Gimnàstica dolça i de
manteniment amb l’afegit en
cada sessió de un joc de paraules
per moure també la part cognitiva de les gimnastes (petit taller
de memòria); es durà a terme
dos cops a la setmana , dues hores repartides en dos grups , deu
persones per grup (dones).
TALLER DE CULTURA
Un cop cada setmana (dues hores). Es tracta de impartir Cultura d’ Història.-.Literatura..Música.-.Art, en general.

Projecció d’alguna pel·lícula que
motivi a un debat posterior.

Totes les xerrades seran impartides per ponents qualificats.

XXI CERTAMEN LITERARI EN
LLENGUA CATALANA

Puntualment es pensa fer alguna visita a algun lloc de la
Ciutat o localitats properes per
després comentar allò visitat;
sempre es faran amb un guia
local de suport.

FESTA MAJOR

Preveiem, un cop superada la
pandèmia, recuperar aquesta
activitat en la qual participen
gent d’arreu dels Països Catalans i que atorga uns reconeixements i guardons especials
als participants segons criteri
del Jurat Qualificador.

TRADICIONS I COSTUMS, I ARC
DE SANT MARTÍ
D’entrada, 3 sessions durant
l’any que, com el seu nom indica, es tracta de conèixer l’origen
de les tradicions i costums del
nostre país i emparellar-les amb
les d’altres països amb el suport
de persones que conviuen amb
nosaltres, programa ARC DE
SANT MARTÍ.
NOTA: Assistència 25 o 30 persones per cada sessió segons
permeti l’aforament a ocupar.
Xerrades previstes , “Riscos a
la llar”. Xerrada sobre la Gent
Sense Sostre a càrrec de la Co·
munitat de Sant Egidio.
Dues Xerrades sobre Egipte ,
des-de Ramsés als nostres dies…

Acte d’homenatge a l’Entitat
del Barri escollida per la seva
implicació en la activitat veïnal, matrimoni d’honor i avi/
àvia de més edat.
Desfilada Solidària.
Acte destinat a recollir ajuda per
persones en situació de vulnerabilitat manifesta.
Conferència, tema a decidir
que majoritàriament es de caràcter socio-sanitari; lloc: Audi·
tori de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.
Responsabilitat del muntatge i
Servei de Vigilància en l’exposició de la Mostra d’Art i Artesania
del Barri.

L’acte de l’esmentat lliurament
es duria a terme a l’Auditori
de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau.
NOTA FINAL: Durant l’any
(data a confirmar), si la COVID ho permet, es faran també dues xerrades relacionades
amb patologies diverses a càrrec de Doctors/es del CAP i de
components del Servei d’ Infermeria.

FESTA DE TARDOR
“AMB ELS RECORDS FEM
HISTÒRIA”; exposició consolidada en la qual es mostren als
visitants objectes i documents
que reflecteixen una època
passada de més de 80 o 100
anys enrere.

I també es continuarà participant i col·laborant amb els
Serveis Socials i Taller de Literatura de la Parròquia de Sant
Ignasi, aportant material didàctic i, si fa el cas, possibles
ponents per a alguna Conferència prevista.

Recollida d’aliments i joguines dut a terme en la Campanya de Nadal i Reis
Maria Lluïsa Longan
Àmbit de Servei a les Persones

E

n l’apartat d’aliments els

de la primera edat fins l’adolescència, Llars d’acollida, Institucions de Reinserció Social…

articles recollits es van repartir entre les Entitats del
Barri amb necessitats manifestes,
i distribuïdores amb servei de
continuïtat, llegeixis:

També Fundacions d’Ajuda a
nens/es sense família Ràdio
Barcelona -campanya Cap Nen
sense Joguines-, i fills de mares
patidores de maltractament...

• Administració, àmbit social.
• Parròquies.
• DISA (Distribució Social d’Aliments).
• Església Bíblica d’Ebenezer.

Per raons de protecció de dades
no es publiquen noms de referència, tot i que estan a disposició de qui presencialment vulgui
mes informació.

I particulars...; aproximadament
1.260 persones del nostre Barri
en situació de vulnerabilitat han
pogut gaudir, gràcies al veïnat,
a imitar, de certa alegria que no
hauria hagut de desaparèixer mai
de les seves vides.

Atès a una demanda que se’ns va
fer de manera puntual per part
d’una Entitat força reconeguda
que dona suport a les persones
sense sostre, i en base a l’eslògan, que hem creat i pensem força significatiu:

Les joguines van seguir el mateix
criteri de distribució: Hospitals
Oncològics, Hospitals amb tractaments de patologies diverses des

ABRIGA’L PERQUE NO PASSI FRED

vàrem recollir, tot i la improvisació, 12 flassades que repar-

tírem entre gent del barri que
dorm al carrer… o bé on pot.
CAPITOL D’AGRAÏMENTS
Volem fer un reconeixement especial a la Direcció del Mercat del
barri, i en particular al Sr. Joan
Bonastre, per totes les facilitats
rebudes per dur endavant la Campanya, així com al servei d’ajuda i
vigilància també del Mercat.
I al grup de Voluntaris de l’Associació, fixes i/o puntuals, i també
als que van posar el seu cotxe particular per poder fer algun trasllat, majoritàriament joguines, al
lloc destinat (Ràdio Barcelona), i
no oblidem la immobiliària Century 21-Balsells Saragossa que,
com cada any, va col·laborar també en la recollida.
Això doncs, com va dir aquell “Visto lo Visto”, no serà fins arribar
l’estiu que durem a terme una altra
recapta solidària. Què hi farem!
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VIURE L’ENTORN

El que va d’ahir a avui
M.LL.LONGAN
ÀMBITS SERVEI A LES
PERSONES I CULTURA

16 de Juny 2021 , 9 del matí
Fa calor, i no es descansa, cal llevar-se abans que
Hèlios envaeixi el meu pis,
“pis privilegiat”, que rep la
seva visita diària escalfantlo sense treva , és estiu, què
hi farem!
Surto a la petita terrassa
amb el meu despatx portàtil: tauleta , cadira, paper i
“boli”… M’envolta el silenci.
Silenci que enveja tothom
que em visita.
Dona a una gran illa interior
de cases baixes i un passatge
tancat per pilones que impedeixen el tràfic invasor dels
no residents… i arbres plens
de fulles verdes. Tot es silenci, tot ajuda a meditar.
Ja són les 10, la persiana
metàl·lica de la botiga de tota
la vida de betes i fils, roba de
casa… trencarà el silenci en
obrir les seves portes i, també, l’alarma protectora de la
botiga de congelats es “dispararà” avisant que algú entra, són els treballadors que
s’incorporen a la feina.
Una de les iaies que viu al
passatge surt manguera en
mà per regar les plantes assedegades per la calor; alça

la vista, em veu, i ens saludem amb un somriure i un
gest amb la mà, en tenim
prou.
Recordo que jo també hauria de regar les meves, al
vespre però, ara no és el
moment. Se’m desvia la
vista als geranis de la meva
jardinera, i veig una abella
que, silent, gaudeix del pol·
len que li dóna la planta, la
miro, i una esperança de
vida recorre el meu cor...
De sobte el silenci el trenquen unes rialles cridaneres
i un GOL!!! i uns aplaudiments que venen del pati de
l’escola del carrer del costat,
escola per nens/es que necessiten atenció especial.;
celebren el fi de curs que
ja és a tocar, després canten i segueixen jugant. Uns
aplaudeixen “a 10” i altres
encistellen, recordant a dos
germans catalans que han
portat el món del bàsquet
per l’orb sencer.
És de dia i de cop i volta
crec veure una estrella, sí, al
pati de la casa del costat, un
nen enlaira un estel...- VA,
VA -crida- que arribaràs al
Cel!-. El seu pare l’interromp: -Plega, ja que hem
d’anar al “súper”, i després
ja saps que et toca practicar la flauta per l’acte de fi
de curs-. Ves per on , li vaig
posar cara al flautista que

cada tarda “m’ambientava”
la migdiada.
Mentre, l’abella continua
xuclant la flor del gerani.
Decideixo posar música al
bucòlic ambient i sintonitzo
una emissora que transmet
música clàssica: una veu
privilegiada canta Puccini;
tanco els ulls i escolto. El
verisme m’envolta i el meu
cervell comença a barrejar moments propis viscuts
amb frases dels “libretos”
de les òperes.
La pandèmia ens ha fet
molt de mal i aquell con·
finament ha pertorbat
les nostres ments. La veu
privilegiada, repeteixo, segueix cantant. La vida continua em dic a mi mateixa i
fent una baula amb els meus
propis sentiments i els que
transmet la veu de la soprano em dic “un bel di vedremo” arribarà un vaixell
ple d’esperances en un
futur sense por. La ciència tornarà a lluitar entre
ratolins, provetes i microscopis per aconseguir un remei que acabi amb la malaltia, mentre els mortals, tots,
ens anirem preguntant “qui
o què n’ha tingut la culpa?”
S’haurà la Lluna empipat per
haver profanat l’home la seva
llibertat, a ella , Deessa de la
nit!, a ella, la Casta Diva que
immortalitzar BELLINI!

10 d’agost de 2021
La botiga de tota la vida esta
tancada per vacances, el nen
flautista ha marxat amb els
pares d’estiueig.
L’abella no ha tornat perquè
el gerani es va morir.
Fa massa calor i em quedo a casa, poso en marxa
el televisor i sintonitzo el
canal Història: un monestir de l’edat mitjana omple
la pantalla amb les seves
imatges; no hi ha música de
fons, només la veu del narrador que, en tot moment,
trencant el silenci, va guiant
l’espectador... Tanco els ulls
i escolto, els torno a obrir i la
veu enregistrada em situa al
claustre del Monestir, me’l
faig meu per uns moments;
medito mentre contemplo
les imatges: les seves columnes de pedra, renaixentistes,
els seus capitells, les tombes
dels frares i la font del pati
que circumda l’entorn.
La pau omple de vida els
sentiments dels homes, i
els meus.
Avui
Necessito recuperar la serenor i la pau eixida del
claustre de la meva ànima
per demanar conciliació
entre els pobles, perquè
vull que els nens/es tornin

enlairar estels i tornar a
viure la cridòria dels nois/
es jugant al pati, vull que
ningú hagi de fugir de la
guerra esperant que algú
els aculli, vull que cap infant no torni a passar gana
ni camini sobre la neu a un
lloc sense retorn, VULL,
VULL, VULL…, el voler no
és poder, només ens queda, com va dir aquell, en
un “libreto”, confiar en tots
aquells, que mouen el món
perque un “BEL DI VEDREMO” torni , sí, però per
quedar-se...
NO A LA GUERRA!
30 de març de 2022
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