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El futur dEl barri és cosa dE tots   
Les democràcies són sistemes de govern basats en el principi moral de la igualtat 
política dels ciutadans, la qual cosa vol dir que la vida, la llibertat i la felicitat d’una 
persona no han de ser considerades intrínsecament superiors o inferiors a les de 
qualsevol altra. 

També vol dir que cada adult té dret a prendre les decisions en qualsevol àm-
bit sobre allò que li correspon segons el seu interès. En altres paraules, tot adult 
ha de ser considerat igualment apte per participar en la vida política, en el procés 
de presa de decisions col·lectives. Aquesta és la consideració de la democràcia 
com a ideal de govern.

El passat 26 de maig es van celebrar les eleccions municipals, amb el resultat 
d’un equip de govern sense majories absolutes. Ara tocarà negociar i segurament 
moltes o algunes de les promeses de l’anterior mandat quedaran posposades 
sense cap més explicació. L’anomenat sistema de democràcia representativa on 
cada quatre anys s’escullen els polítics municipals no garanteix per si mateix que 
en el seu mandat aquests apliquin les polítiques que demana la ciutadania en el 
dia a dia. Els ciutadans i ciutadanes mai atorguen amb el seu vot un xec en blanc 
als polítics electes, però, en canvi, l’incompliment del programa electoral mai ha 
provocat cap dimissió. Per afavorir la qualitat democràtica és imprescindible 
que el govern municipal estigui en contacte permanentment amb la ciutadania, 
potenciant dinàmiques de democràcia participativa. Entenem que no sempre 
és possible arribar a consensos, donat que sovint hi ha interessos contraposats a 
l’hora de resoldre els problemes. Pensem que cal establir uns espais de participa-
ció reals per debatre, des de la pluralitat.

En uns moments en què  tothom parla de participació, veiem que massa so-
vint darrera de les apel·lacions a la participació, no sempre hi ha la voluntat sin-
cera d’obrir escenaris de futur, sinó que es busca obtenir un suposat aval ciutadà 
per legitimar els seus propis projectes.

Per a això és important tant el diàleg real com la confrontació d’idees, la ne-
gociació i el consens. Al barri de “La Sagrera” tenim molts reptes per endavant, en 
un mandat que acaba de començar.

Participem, decidim, avancem...

JAuME MATAS PEDRA  |  PRESiDEnT Avv LA SAGRERA
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Després de prop de dos anys des que se’ns va presentar a 
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera el projecte d’ur-
banització dels entorns de l’estació de La Sagrera, en la zona 
de la continuació del carrer Garcilaso i el carrer Berenguer de 
Palou, i un any després de ser presentat en un Consell de Barri, 
sembla que ara va de debò. 

Abans de l’estiu se’ns va comunicar que s’havia fet la licitació 
del projecte i després de l’estiu ja vam poder fer un cop d’ull 
als centenars de pàgines de què consta un projecte complex 
com és aquest. El 13 d’octubre, l’Ajuntament, en una nota de 
premsa, ha fet públic que el dia 14 començaran les obres defi-
nitivament. Com en aquestes dates estem elaborant la revista, 
desitgem poder comprovar a la seva sortida al carrer que la 
informació consistorial és encertada. De moment, i aprofitant 
moltes de les dades del projecte que apareixen també en la 
nota de premsa, us farem una presentació de les obres previs-
tes. Com la previsió és d’un any i mig, tindrem altres ocasions 
en aquesta publicació de fer un seguiment sobre el que es faci 
i sobre si els veïns i l’AVV tenim observacions a fer, perquè ja 
sabem que sobre el paper les coses es veuen d’una manera i 
quan posem mans a l’obra de vegades els resultats no són els 
esperats o apareixen sorpreses no contemplades abans.

Les obres de transformació d’aquesta zona afectaran els car-
rers Gran de la Sagrera, Garcilaso i Berenguer de Palou, en-
tre els carrers de Costa Rica i de Ferran Turné i serviran per 
millorar l’espai urbà que envolta la futura estació intermodal. 
Els treballs, impulsats per Barcelona Sagrera Alta Velocitat per 
encàrrec de l’Ajuntament, comptaran amb una no menyspre-
able inversió de 6,9 milions d’euros i acabaran, segons els tèc-
nics, el primer trimestre de 2021. Es preveu millorar l’acces-
sibilitat, incorporar un carril bici a l’interior de l’àmbit, crear 
noves zones d’estada i col·locar nou arbrat i mobiliari urbà. 

L’àmbit afectat, segons dades oficials, és de més de 20.000 m2 
ubicat en l’àrea de transformació de la futura estació de La 
Sagrera. A més, d’aquí uns mesos i de forma continuada amb 
les obres que s’inicien ara, esperem que s’executaran les obres 
per obrir dos nous vials de connexió, un d’ells el carrer de Josep 
Estivill (si recordem, ja fa uns mesos que es van enderrocar els 
edificis que obstaculitzaven aquesta obra i aquest estiu s’han 
efectuat obres a la nau Ion de l’Espai 30 per tal de preparar 
l’espai del carrer i poder començar la seva obertura). El pro-
jecte té com a objectiu bàsic millorar l’espai urbà d’aquesta 
part del barri, força deixada i abandonada en aquests últims 

anys, i permetre una millor connexió entre diversos vials que 
se situen al voltant de la ferida urbana que fa anys que afecta 
el veïnat com a conseqüència de les obres de construcció de 
l’estació, que segueixen avançant, lentament,  a dia d’avui. 

Les dades econòmiques que es mouen en aquest projecte ens 
diuen que aquestes urbanitzacions comptaran amb un pres-
supost de 6,9 milions d’euros, dels quals l’Ajuntament n’apor-
tarà 1,76 milions, i els 5,14 restants provenen de les quotes ur-
banístiques derivades del sector en transformació de l’Entorn 
Sagrera. La previsió és que les actuacions finalitzin el primer 
trimestre de 2021 (qui sap si les podrem donar per acabades i 
inaugurades a les Festes de la Primavera d’aquell any).

En concret, el carrer Gran de la Sagrera –tram Costa Rica-Gar-
cilaso– tindrà una calçada central formada per tres carrils i dos 
sentits de circulació –carril mixt en sentit sud, carril de vehi-
cles en sentit nord i carril bus en sentit nord–. Hem de dir, com 
a AVV, que no som partidaris d’aquest doble sentit i esperem 
que en un futur, quan les vies que han d’envoltar l’estació esti-
guin acabades, el carrer Gran de la Sagrera pugui pacificar-se 
com s’ha fet amb l’homòleg de Sant Andreu. La vorera mar, en 
molt estat en l’actualitat, serà de 5 m d’amplada i comptarà 
amb elements de jardineria, enllumenat i mobiliari, i la vorera 
muntanya es reposarà parcialment fins a una amplada de 2,20 
m, coincidint amb el límit dels parterres existents. 

Pel que fa al carrer de Garcilaso –entre Gran de la Sagrera i 
un nou vial que el connectarà amb el carrer Clara Zetkin–, hi 
haurà dues zones. Primera: per sota del carrer Berenguer de 
Palou, i com a conseqüència de l’obertura parcial d’aquest 
carrer, aquest tram es convertirà en un cul de sac, i per tant, la 
distribució de l’espai estarà format per dues fileres d’aparca-
ment adjacents a la vorera i a la mitjana central en ambdues 
calçades. Segona: entre Gran de la Sagrera i Berenguer de Pa-
lou, al costat Besòs hi haurà un cordó d’aparcament i un carril 
bici bidireccional  de 2,5 m adjacent a la vorera (que seguirà 
el ja existent fins a la Meridiana) i un carril de circulació de 
3,5 m, mentre que al costat Llobregat hi haurà dos carrils de 
circulació i un de bus adjacent a una vorera de 6,6 m. Entre 
les dues calçades es construirà una mitjana central de 2 m 
d’amplada amb arbrat alineat. La vorera Besòs tindrà 8,9 m 
d’amplada i es disposaran 3 fileres d’arbrat combinats amb 
parterres i zones d’estada, en coherència a les preexistents en 
el tram que va fins a la Meridiana. 

comença la urbanització 
de carrers a l’entorn de 
l’estació de la sagrera
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El carrer de Berenguer de Palou –tram Garcilaso-Ferran Tur-
né– es renovarà per complet. La vorera muntanya tindrà una 
amplada variable de 4,3 a 6,8 m i disposarà d’arbrat i enllu-
menat. La calçada central, de 5,8 m, tindrà dos carrils –un de 
vehicles i un carril bus– i un únic sentit de circulació. Hi haurà 
una terciana d’uns 3 m que integrarà una filera de til·lers ja 
existents (i que s’allargarà fins a Garcilaso amb la plantació 
de nous til·lers) i dues parades de bus, i un carril bici bidirec-
cional de 2,7 m entre la terciana i la vorera mar, de 4 m i on 
s’instal·laran només punts de llum.

La urbanització es completarà mitjançant l’obertura parcial 
de dos eixos de vianants més que permetran l’accés a l’interior 
de l’àmbit. I també incorporaran carrils bici per possibilitar el 
desplaçament amb bicicleta per tot el nou entorn urbanitzat. 
La primera obertura nova servirà per donar continuïtat al fu-
tur carril bici que transcorrerà per calçada al carrer Gran de la 
Sagrera. I en una segona fase d’obres que començarà d’aquí a 
uns mesos es preveu obrir el carrer de Josep Estivill per con-
nectar la cruïlla del carrer Gran de la Sagrera i el carrer Baixa-
da de la Sagrera amb el carrer Garcilaso, a l’altura del carrer 
Berenguer de Palou. Aquesta segona obertura connectarà el 
carrer de Garcilaso i el carrer de Clara Zetkin, per darrere de 
la promoció de pisos que s’està construint i el Casal de Barri 
Torre de la Sagrera. En totes les actuacions es preveu implan-
tar arbrat nou d’alineació, mobiliari i punts de llum sobre co-
lumnes d’enllumenat per aconseguir millorar la mobilitat del 
vianant, pacificar el trànsit rodat i dotar la urbanització de 
l’àmbit d’un alt grau de qualitat. 

Per dur a terme totes aquestes obres s’hauran de fer moltes 
altres tasques complementàries i totalment necessàries, com 
l’adequació de les xarxes de serveis a la nova situació urbanís-
tica (clavegueres, semàfors, xarxa de reg, fibra òptica, xarxa 
d’aigua potable, xarxa de gas natural, línies telefòniques...), 
demolicions i enderrocs, moviments de terres (tant en els car-
rers ja existents com en els de nova construcció), guals, senya-

litzacions... Haurem d’estar atents perquè se segueixin tots els 
protocols d’horaris i sorolls, i que es constitueixi una comissió 
de seguiment d’obres on els veïns puguem estar al dia de les 
obres i evitar modificacions del projecte inicial sense previ 
avís (cosa a la qual ens tenen acostumats, desgraciadament, 
els diversos consistoris que hem tingut).

Un element important del projecte és que contempla la recu-
peració i implantació de la Font de can Gaig. Obra de l’ar-
quitecte barcelonès Antoni Rovira i Trias l’any 1865, és una 
font de pedra ubicada originalment a prop del Rec Comtal, 
concretament a la cruïlla actual del carrer Gran de la Sagrera 
i el carrer Garcilaso. La font va esdevenir durant molt anys un 
punt de trobada al barri de la Sagrera. L’any 2001, es va retirar 
com a conseqüència del desús, les obres del voltant i l’estat de 
conservació amb la voluntat de buscar una nova ubicació per 
a un dels signes d’identitat del barri (actualment el que queda 
de la font es troba a un magatzem municipal, segons les pro-
ves fotogràfiques a què hem pogut accedir). Amb les noves ur-
banitzacions, la ubicació prevista se situa a la vorera nord del 
carrer de Garcilaso, al tram entre el carrer Gran de la Sagrera i 
el de Berenguer de Palou, orientada en direcció al carrer Gran 
de la Sagrera i integrada en una de les zones d’estada previs-
tes. D’aquesta manera, es recuperarà una ubicació similar a 
l’original de la font. Abans d’instal·lar-la de nou, es netejaran i 
restauraran els elements que en formen part, i es connectarà a 
la xarxa d’aigua perquè torni a estar en funcionament.

Com veieu el projecte és llarg en el temps i complex en la seva 
implantació, per tant, tindrem altres ocasions per poder parlar 
d’ell i concretar més i millor algunes de les dades que us hem 
ofert aquí. Com diuen en les sèries televisives: continuarà...

JUnTA Avv DE LA SAGRERA 

REDACTOR: AGUSTí CARRiLLO, AmB DADES BASADES En 
DOCUmEnTACió PUBLiCADA PER L’AJUnTAmEnT DE BARCELOnA
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Els darrers mesos el debat ciutadà ha estat focalitzat en qües-
tions de seguretat, especialment relacionades amb l’increment 
de furts i la repetició d’actes violents. Són fets que generen 
una enorme alarma social i reaccions que sovint poden 
empitjorar la situació, com és el cas de les preteses patrulles 
ciutadanes que poden provocar una escalada de violència i una 
criminalització de persones vulnerables. Volem una ciutat sen-
se violència on tothom pugui fer la seva vida amb pau i tranquil-
litat. Amb aquest objectiu tothom hi pot estar d’acord.

Cal assenyalar però, que la seguretat entesa com la possi-
bilitat de realitzar una vida digna no es limita a les qüesti-
ons de violència física i propietat privada. Hi ha moltes altres 
fonts d’inseguretat que pateixen molts veïns i veïnes dels nos-
tres barris en temes com l’habitatge, la seguretat laboral, la seva 
situació com a ciutadans amb drets, la violència de gènere, la 
pobresa, etc. Cal recordar-ho perquè els processos que generen 
inseguretat física estan molt relacionats amb els que provoquen 
altres fenòmens. Per exemple, les ocupacions d’habitatges que 
preocupen a alguns barris són principalment el producte de les 
expulsions massives que van practicar els bancs durant la crisi 
hipotecària, de l’abandonament que han fet aquests bancs del 
parc d’habitatges i de les necessitats de moltes persones per ac-
cedir a una llar. L’increment de les desigualtats, el model turístic 
i l’especulació immobiliària també són factors molt importants 
a tenir en compte.

Per fer una bona política de seguretat cal analitzar bé les 
causes i el rerefons dels problemes que conflueixen a cada 
barri a l’hora de generar conflictes de seguretat. En el nostre 
coneixement a peu de carrer observem que els problemes i les 
causes són molt diferents en un barri que en un altre. Que 
en alguns existeix un problema important de violència, que en 
d’altres es donen situacions molt complexes d’acumulació de 
diferents problemes i en altres tenim sobretot tensions en l’ús 
de l’espai públic. Les pròpies dades policials indiquen aques-
tes diferències i obliguen a fer una diagnosi detallada barri per 
barri, per avaluar la dimensió real del problema, les seves cau-
ses i dinàmiques i les propostes de línies de treball.

Considerem que la pitjor forma de resoldre els problemes 
és actuar en calent buscant respostes immediates. Com mol-
tes altres qüestions, es tracta -tant en el cas de la seguretat física 
com en el de l’ús de l’espai públic- de temes que no tenen solu-
cions senzilles, que requereixen un treball continuat. Les dades 
estadístiques disponibles no avalen que al nostre país tinguem 
menys vigilància policial que a d’altres (el nivell està per sobre 
de la mitjana europea), ni que tinguem un nivell de tolerància 
judicial més laxa (estem entre els països amb percentatges més 
alts de població reclusa). El que no vol dir que en alguns llocs no 
falti més policia (i això ha passat en diferents barris de la ciutat), 
ni que no s’hagin de revisar determinades qualificacions penals.
Per tot això pensem que cal abordar el tema des d›una òpti-
ca diferent a l’estreta visió de llei i ordre que es planteja des 
d›alguns àmbits. I per això proposem que:

El pop gegant  
del Parc de la Pegaso

Aquest estiu el Parc de la Pegaso, a la Sagrera, ha estat en boca 
de molts ciutadans, i no sols del barri, també de la resta de 
Catalunya i fins i tot d’alguns llocs d’Espanya. La raó ha estat 
la inauguració durant el mes de juliol d’un nou espai de jocs 
infantils, una gran estructura en forma de pop en què les potes 
són metàl·liques. 

Segons fonts de l’Ajuntament, aquest espai de joc singular 
s’emmarca en el “Pla de joc a l’espai públic”, un pla pioner que 
situa el joc i l’activitat física a l’aire lliure com una de les mane-
res de fer una ciutat més habitable i millorar la vida del veïnat, 
sobretot la dels infants i els adolescents. En aquest cas el pop 
ha estat resultat de la remodelació de l’àrea de joc del Parc de 
la Pegaso i s’ha planificat, com se’ns va comentar als veïns en 
un Consell de Barri, a partir d’un procés de participació amb 
gairebé 200 nenes i nens de 5è i 6è de primària de les escoles 
properes (Congrés-Indians, Turó blau i Pegaso). Com a veïns, 
aquest procés el trobem adequat.

Però, llavors, per què aquest joc ha transcendit fora del 
nostre barri? La raó ha estat un cúmul de fets. En primer lloc, 
la calor de l’estiu i la falta d’ombra de l’indret ha escalfat el ma-
terial metàl·lic dels tubs que fan de tobogan, provocant mo-
lèsties evidents als infants. Després de les primeres denúncies, 
l’Ajuntament es va excusar prometent la instal·lació de tendals 
mentre no s’augmentava l’arbrat de la zona. Encara no ens ha-
víem recuperat quan el pop va tornar a ser notícia a causa del 
despreniment d’un dels seus ulls, la qual cosa va provocar que 
l’Ajuntament precintés el joc mentre es procedia a la revisió i 
la reparació. A continuació van aparèixer diverses denúncies 
de diversos partits criticant l’actuació del govern municipal, 
l’elevat pressupost i el poc control de la qualitat del joc. Enmig 
dels missatges acusatoris vam saber que el “defecte” podia es-
tar causat per un acte de vandalisme nocturn. Potser ens po-
dríem haver evitat ser una notícia negativa, però a l’estiu cal 
tenir temes dels quals parlar.

Afortunadament, a hores d’ara el que importa és que el 
pop s’ha convertit en un dels llocs preferits dels infants que 
acudeixen al parc, i fins i tot és visitat per alguns visitants d’al-
tres barris. Desitgem llarga vida a aquest joc i demanem que es 
cuidi el seu manteniment i que s’aprengui dels errors comesos 
per part de tots els que han participat en la notícia de l’estiu.

AGUSTí CARRiLLO
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davant dels problemes de seguretat i convivència

PERRUQUERIA 

MAR-I-BEL
Tel. 93 352 29 63

C/ Sant Antoni Ma Claret, 474, 1r 2a
08027 Barcelona

Fes publicitat,

fes barri

1. S’elabori una diagnosi adequada barri per barri, amb partici-
pació del teixit social de cada zona per detectar focus de pro-
blemes, causes i elaborar una proposta transversal d’actuació. 
Es pot començar pels barris on els problemes són més punyents.

2. Es reorganitzi el paper dels diferents cossos policials, cen-
trant el dels Mossos d’Esquadra en les tasques de seguretat 
i la Guàrdia Urbana en temes de convivència i amb el refor-
çament del desenvolupament de la policia de barri i el seu 
paper de mediació. Adequació del nombre d’efectius a les 
necessitats reals de la ciutat.

3. Es contempli, d’acord amb allò que atorga la Carta Munici-
pal, la possibilitat de crear un cos auxiliar d’agents cívics en 
funcions del foment de la convivència en l’espai públic i com 
auxiliar de la Guàrdia Urbana, modificant en el cas que fos 
necessari l’article 25 perquè pugui assumir altres facultats. La 
creació d’aquest cos auxiliar podria venir de la transformació 
dels treballadors de B:SM, atesos que la tecnificació del tre-
ball de control de l’aparcament pot representar un sobrant de 
treballadors amb àmplia experiència de carrer, coneixement 
dels barris, estatus de treballadors públics i vocació de servei.

4. Es realitzi una revisió de l’Ordenança del Civisme, elimi-
nant els aspectes punitius que té l’actual sobre persones vul-
nerables. Una nova regulació que tingui en compte tots els 
conflictes de convivència que es donen en l’espai públic i que 
tracti d’aportar mesures realistes per resoldre’ls. Fomentar en 
les noves ordenances les mesures compensatòries i serveis a 
la comunitat, especialment en aquells barris on més es desen-
volupin les faltes. Estimular aquestes mesures per sobre de les 
multes, com a forma de reinserció i d’integració comunitària.

5. Abordar el treball en un nou Pla de drogues i altres addicci-
ons que faci front al creixement del consum entre determi-
nats col·lectius.

6. Fer front a l’insuportable creixement de la violència de gène-
re amb un pla integral que impliqui tots els estaments, impul-
sant campanyes d’educació cívica en la igualtat adreçades a tota 
la població i específicament als sectors d’infància i joventut.

7. Analitzar el creixement de la delinqüència en relació 
amb l’augment de visitants i la posició actual que la ciutat 

ocupa en el rànquing mundial de ciutats turístiques. Fer par-
ticipar els organismes que gestionen el turisme i establir amb 
el sector privat un repartiment de càrregues de les externali-
tats negatives que el turisme genera, fent que el sector assu-
meixi una part de la inversió de recursos en seguretat pública, 
entre d’altres.

8. Assumpció de la vigilància i control del transport públic per 
part dels cossos de seguretat públics, en lloc dels privats 
que actualment ho fan en determinats serveis.

9. Elaborar els plans de prevenció de forma transversal amb 
la resta de polítiques de la ciutat com a via per eliminar les 
fonts de molts conflictes i per donar respostes a les múltiples 
inseguretats que viuen les persones dels nostres barris.

10. Que es revisi de forma ineludible la Llei d’Estrangeria i si és 
el cas, alguna de les figures jurídiques de tractament de la re-
incidència en certs delictes.

11. Tenir en compte que la inseguretat té conseqüències sobre les 
formes de vida i que provoca un deteriorament del dret a la 
ciutat en col·lectius especialment fràgils, com són la infància i 
la gent gran. L’urbanisme ha d’aprofundir en el disseny d’espais 
urbans en relació amb les necessitats d’aquests col·lectius.

12. Promoure des de les institucions l’educació continuada i 
proactiva de la ciutadania en general, en equipaments i es-
pais de proximitat, sobre valors del bé comú, de l’ús respon-
sable de l’espai públic, la participació ciutadana, la convivèn-
cia i la seguretat.

Ens preocupa la seguretat. Volem un mon pacífic. Però també ens 
amoïna que la càrrega emocional que envolta el tema acabi gene-
rant una pantalla que faci invisibles molts del problemes que ens 
afecten. Ens preocupa que la magnificació del problema provo-
qui un clima de pànic social que trenqui la convivència a molts 
barris. I que la focalització en determinats col·lectius esdevingui 
un nou focus d’intolerància, xenofòbia i racisme. Ens hi juguem 
molt i per això cal ser curosos en situar els problemes i en les 
respostes que es donen.

JuNTA DE LA FAVB, BARCELOnA, 17 DE SETEmBRE DE 2019
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Barcelona tria els primers cinc quioscos en desús per engegar 
la cooperativa de persones amb discapacitat

Abans de les eleccions del maig passat l’Ajuntament de Barce-
lona, gràcies a la feina que està duent a terme l’Institut Muni-
cipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), ja havia selecci-
onat cinc dels quioscos en desús que passaran a formar part 
de la cooperativa de persones amb discapacitat que s’encarre-
garà de la gestió dels espais. Aquests quioscos, sense activitat 
des de fa molt de temps, estan distribuïts per diferents punts 
de la ciutat i, la seva reobertura es planteja com una oportu-
nitat laboral per a persones amb discapacitat. Fins ara sabem 
que quatre d’aquests quioscos ja han rebut el vistiplau de les 
persones que hi treballaran, després de la respectiva anàlisi de 
les seves potencialitats, mentre que un més estava a l’espera 
d’aquest últim tràmit. 

Els quatre quioscos que segur que participaran del projecte i que 
ja han rebut la valoració positiva per part de les persones que se-
ran futures cooperatives estan ubicats en les següents adreces:

 • Carrer Ramon Albó, 4. (Congrés - Sant Andreu)
 • Avinguda Meridiana, 330. (La Sagrera - Sant Andreu)
 • Passeig de Valldaura, 161. (Nou Barris)
 • Plaça del Pes de la Palla. (Ciutat Vella)

L’altre quiosc pendent es troba a la següent adreça:
 • Passeig de la Vall d’Hebron, 107. (Horta - Guinardó)

Cadascun d’aquests quioscos, acordats amb els respectius dis-
trictes, comptarà amb un pla de viabilitat individual i únic que 
tindrà en compte aspectes concrets, com el seu entorn, el tei-
xit associatiu preexistent, o la resta d’activitats econòmiques 
més properes. En tot cas, actuaran com a banc de proves pilot 
d’un seguit de noves activitats, més enllà de la tradicional ven-
da de premsa i revistes, que es testaran per veure si són viables 
amb la voluntat que siguin incorporades en el futur model de 

quioscos de la ciutat de Barcelona. Aquestes possible noves 
activitats es poden agrupar en quatre àrees diferents:

• Serveis de micrologística com podria ser la recepció de 
paqueteria, el de consigna o fins i tot la instal·lació d’un 
punt wifi.

• Serveis d’informació cap al barri i cap al turisme. Això 
inclou des de la venda de productes per a visitants fins 
a actuar com a punt de referència del programa Radars 
d’atenció de persones grans amb vulnerabilitats afegides 
o d’altres serveis similars de la cartera de Serveis Socials, 
com podria ser el Vincles.

• Serveis d’exposició, promoció i venda de productes vincu-
lats al barri i al seu teixit associatiu, que els permeti con-
vertir-se en punts de referència.

• Serveis mediambientals, com per exemple la recàrrega 
elèctrica de mòbils o d’altres ginys, o bé la realització d’ac-
tivitats relacionades amb el reciclatge.

La constitució d’aquesta cooperativa respon a la voluntat 
d’impulsar noves formes d’inclusió laboral de les persones 
amb discapacitat, un col·lectiu que en comparació amb la po-
blació en general presenta una taxa d’activitat baixa i, addici-
onalment, una temporalitat molt més elevada i un sou mitjà 
clarament inferior. De fet, només el 36% de la població amb 
diversitat funcional busca feina, només el 25,8% en té i, glo-
balment, representen tan sols un 1% del total de contractes 
amb un sou un 25% per sota de la mitjana.

La formació dels i de les futurs/es cooperativistes té una du-
rada prevista de sis mesos i va iniciar-se el passat mes de de-
sembre. Actualment s’està desenvolupant la primera fase, que 
té a veure amb una formació sobre models d’economia social 
cooperativa, l’estudi i la visita d’experiències reals a la ciutat 
de Barcelona i, especialment, el coneixement mutu i la cons-
trucció dels futurs equips de treball. En una segona fase està 
prevista la immersió en el projecte empresarial i la posada en 
funcionament de cadascun dels quioscos. De les 23 persones 
que actualment estan seguint la formació hi ha 15 homes i 8 
dones, quatre d’elles han tingut un negoci propi en el passat, 
i la gran majoria té més de 50 anys, una edat en la qual és es-
pecialment difícil trobar una sortida laboral. Un total de 19 
persones tenen un grau de discapacitat d’entre el 33% i el 65% 
i els quatre restants superior al 65%. Per tipologia, 12 tenen 
una discapacitat física, 4 un trastorn de salut mental, 3 més 
una discapacitat auditiva, 3 més intel·lectual i una persona 
més té una discapacitat visual.

FOnT: AJUnTAmEnT DE BARCELOnA

FOTO: qUiOSC Av. mERiDiAnA, 332 (AGUSTí CARRiLLO)

barcelona tria els primers 
cinc quioscos en desús per 
engegar la cooperativa de 
persones amb discapacitat
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Desde 2009 la lectura de prensa escrita ha caído de 18 a 9,6 
millones de lectores diarios en España. Además, quien ha 
mantenido este hábito forma parte de las generaciones de 
edad superior a 55 años. Todo ello ha provocado un continuo 
cierre de quioscos (de 7.639 en 2012 a 6.667 en 2017) que se 
acelera con el paso de los años. De hecho, en Barcelona han 
cerrado más del 35% de los quioscos de la ciudad en la últi-
ma década.  Sin embargo, tan preocupante es el cierre de los 
quioscos como el impacto social que se genera por el cierre de 
los mismos, ya que afecta directamente al sustento económi-
co de miles de familias en España.

Son varios los sectores que se han visto afectados por las di-
námicas del mercado obligándoles a su transformación o 
desaparición: la evolución del móvil a Smartphone o el hundi-
miento de los videoclubs son buenos ejemplos de cada caso. 
Ante esta situación, existen sólo dos posibilidades: la muerte 
lenta y agónica o la transformación a modelos que reconecten 
con las necesidades del ciudadano.

Desde la administración pública se ve con preocupación esta 
desafección y, a pesar de que el quiosco supone unos ingre-
sos a los municipios por cánones de publicidad y ocupación 
de suelo público, no se ha dado con la tecla para proporcionar 
al quiosquero una solución sostenible y viable.

Es evidente que en pocos años las necesidades y hábitos de la 
sociedad han cambiado: la información escrita cede frente a 
la online; el crecimiento del e-commerce impulsa la aparición 
de puntos de recogida y el servicio last mile; la irrupción del 
e-mobility como forma de transporte verde y compartido que 
supone un reto para el orden urbano; el cierre masivo de ofici-
nas bancarias (un 50% desde el 2008) que convierte el acceso 
al efectivo en un reto; el concepto smart city (puntos wifi, 5G, 
etc.), entre otras tendencias.

Fruto de estas dinámicas sociales y de la necesidad de trans-
formación del quiosco nace Urban Service Point (USP), 
un proyecto de ámbito nacional que transforma  el modelo de 
negocio del quiosco de prensa adaptándolo a las necesidades 

actuales de la sociedad. Una visión que mantiene la oferta tra-
dicional de prensa y revistas añadiendo un nuevo offering de 
interés para el conjunto de los ciudadanos (ATMs, servicios 
de micro-movilidad…), pero ateniendo de forma especial las 
necesidades de los vecinos y vecinas de cada barrio (con in-
formación municipal y vecinal, turística, puntos de reciclaje, 
recogida de ropa usada…).

Asimismo, el modelo USP también contempla iniciativas so-
ciales, con programas de inclusión de personas con discapa-
cidad que se incorporarán a las necesidades laborales genera-
das por los nuevos servicios. 

En definitiva, USP transforma el quiosco de prensa, atendien-
do a sus características propias, cuidando su actividad prin-
cipal y aprovechando sus ventajas diferenciales  para ofrecer 
al quiosquero una solución económica ética y sostenible, que 
sitúe al ciudadano en el centro de su transformación satisfa-
ciendo sus necesidades.  Estamos convencidos de que si el ciu-
dadano no forma parte del ecosistema se pierde efectividad y 
razón de ser de cualquier activo municipal.

Hemos iniciado el proyecto con la instalación de un ATM in-
tegrado en dos quioscos pilotos situados en el barrio de Gra-
cia y del Eixample. Nos gustaría que sirviesen para incorporar 
aquellas aportaciones que, desde los distritos y las entidades 
vecinales como la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns 
de Barcelona (FAVB), nos ayuden a acercar aún más el mode-
lo USP a las necesidades de los vecinos y vecinas de cada ba-
rrio. Somos una empresa nacida en Barcelona, y nos gustaría 
que la ciudad condal, con la colaboración imprescindible del 
Ajuntament de Barcelona, sea el referente de la transforma-
ción sectorial, lo cual nos llenaría de orgullo y satisfacción.

¡Salvemos el quiosco!

TExT i imATGES. mARCELO TRALLERO SALGADO y LUiS SAnChO 
mAñAS 

futuro dEl Quiosco: 
rEiNVENtarsE o dEsaParEcEr
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Són les sis de la tarda i el ves-
tíbul de l’escola és ple de gom 
a gom. La gent se saluda efusi-
vament, molts no s’han vist des 
de fa molts anys. D’altres ho 
fan més tímidament, potser no 
estan segurs de saber si estan 
parlant amb aquella persona 
que tenen en el record. 

Ens trobem a l’acte de celebra-
ció dels 50 anys d’escola: 15 
d’Icària i 35 d’El Sagrer.

El vestíbul de l’escola sempre 
ha estat un lloc de retroba-
ment, de record, de presenta-
ció, de passat i de present, un 
túnel del temps.

Baixant les escales ens endinsem al menjador que, com tota 
l’escola, manté gairebé intacte l’aspecte de fa 35 anys, però 
que amb petits retocs s’ha sabut adaptar a les necessitats i 
reptes d’una escola que mira cap endavant. 

Els assistents segueixen xerrant animosament i el menjador 
queda curull en un tres i no res. Tothom va seient i els últims 
que van entrant es queden drets al final.

La Gemma Sitjà, l’actual directora, ens dona la benvinguda i 
presenta el que serà l’acte institucional per a la celebració dels 
50 anys, perquè el projecte eunntre intervenci els enció dels 
50 anys. Ens dona pas a la M. Pura Badenes, que com a cofun-
dadora ens explica les arrels d’un projecte iniciat fa 50 anys 
amb bases utòpiques per canviar un món gris. Amb l’escola 
Icària, volien que els infants de la Sagrera també poguessin ac-
cedir a una educació innovadora en aquells temps convulsos. 

Un projecte cooperatiu que va anar consolidant-se amb les 
reivindicacions del barri per una escola laica, pública i de 
qualitat, tal i com ens relata en Quim Terré, des de l’AVV de la 
Sagrera. I és així com s’aconsegueix que el curs 1983-84 s’in-
auguri l’escola El Sagrer.

La Sunta Sogas ens explica com va ser l’adaptació/confluèn-
cia entre el projecte educatiu d’Icària i l’inici d’El Sagrer. Van 
créixer en espai i en línies fent possible així la voluntat inicial 
de fer una escola pública de qualitat per a tothom.

La implicació de les mestres sempre ha anat més enllà de la 
jornada laboral, perquè el projecte educatiu d’Icària /El Sa-
grer se l’han cregut i se l’han fet seu. 

I això també s’estén a totes les persones que hi treballen, com per 
exemple els i les monitores. Un col·lectiu que tal i com ens va ex-
plicar la Pepa Flores, tot i intervenir des de l’educació no formal, 
ha anat sempre de la mà del projecte educatiu de l’escola. 

La participació de les famílies també ha estat clau per enten-
dre què és actualment El Sagrer. Ens ho van explicar l’Àngel 
Díaz, que va ser un dels presidents de l’antiga APA, i l’Elisa 
Aroca, l’actual presidenta de l’AMPA. L’associació ha ajudat 
des d’un inici a enriquir les pràctiques pedagògiques de l’esco-
la, aportant personal i recursos. Ha reivindicat, per una banda, 
la relació a tres bandes entre l’alumnat, les famílies i l’escola, i 
per l’altra ha creat vincles amb el barri i l’entorn. En Jordi Bus-
quet ens va relatar les seves experiències com a exalumne i ac-
tualment pare de l’escola. 

Demostrant que el futur ja és aquí al costat, i amb l’ajut de 
l’aplicació Kahoot!, entre intervenció i intervenció, vam po-
der interactuar i amenitzar l’acte tot responent a diferents 
preguntes sobre Icària i El Sagrer.

L’art, en totes les seves facetes, també ha estat sempre un eix 
vertebrador de l’escola i molt present durant tot l’any. I és així 
com, conjugant història i art, vam poder gaudir de les notes 
musicals de dues exalumes, la Maria Puertas i l’Eva Garín, 
membres de la Balkan Paradise Ochestra, així com la inter-
pretació de peces musicals a càrrec de la Coral El Sagrer. 

Per a l’ocasió es va crear una nova versió de la tornada de les 
Caramelles que feia així: 50 anys que fem escola, 35 que som 
Sagrer, per molts anys la festa en porta a un demà amb més 
força, per molts anys Sagrer!

En finalitzar, es van bufar les espelmes d’un espectacular i 
emotiu pastís de xocolata fet per la Susana Bareche, exmare 
de l’escola i pastissera del barri. L’acte es va concloure al pati, 
on vam degustar el pastís i vam gaudir d’un pica-pica tot fent 
un brindis. 

La gent va aprofitar, llavors, per poder parlar amb més temps 
i calma. I recordar aquells moments viscuts a l’escola: festes, 
carnestoltes, reunions, persones que ja no hi són, colònies, 
àpats, concerts, manifestacions, defensa de l’escola publica... 
I seguir pensant, per què no, noves idees que segueixin enri-
quint i transformant la societat a través de l’escola.

Les arrels d’un projecte són importants per mantenir-lo viu, 
però igual de necessaris ho són els troncs i les branques que hi 
van creixent. I amb el temps es poden veure els fruits de tot el 
treball realitzat. 

Tot això i més són els 50 anys de l’escola.

ORIOL I HELENA GIL BADENES

un camí de 50 anys
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Hort-Jardí la fErroViària
Hort-Jardí La Ferroviària, situat al carrer Camp del Ferro número 
17, és un projecte comunitari que neix a partir de la convocatòria 
d’un concurs que impulsa l’Ajuntament de Barcelona a l’octubre 
de 2012.

Aquest concurs està emmarcat en el programa Pla Buits 
(Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social). L’objectiu 
principal és facilitar la dinamització de terrenys en desús de la 
ciutat per part d’entitats públiques o privades sense ànim de 
lucre. 
L’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera presenta un projecte 
per dinamitzar aquest indret i resulta el millor valorat.

• Els objectius principals són:
• Esdevenir un espai de relació i trobada veïnal.
• Contribuir a l’educació ambiental, mitjançant activitats que 

permeten conèixer el medi agrari i els principis de l’agricul-
tura ecològica. 

• Fomentar els valors de respecte a la natura i dels beneficis 
del cultiu ecològic.

• Potenciar experiències integradores i inclusives dels parti-
cipants de l’hort.

• Promoure i estimular la participació d’entitats del barri.
• Enfortir el teixit associatiu amb el treball cooperatiu de les 

entitats del barri.

Després de mesos de tasques de millora i adequació, el 31 de 
maig del 2014 s’inaugura l’espai. 

Gràcies a l’esforç dels promotors i amb l’ajuda de diverses en-
titats, entre elles el CRAE de Sant Andreu i la Residència de gent 

gran La Sagrera, el Camp 
del Ferro 17 va passar de 
ser un espai erm a esdeve-
nir ple de vida.

Actualment es desen-
volupa un projecte con-
junt amb la Biblioteca La 
Sagrera-Marina Clotet, i 
cada setmana hi passen 
grups d’escolars per visi-
tar La Ferroviària i conèi-
xer de primera mà quin 
és el procés de plantació, 
collita i reaprofitament 
de recursos a l’hort. Te-
nen instal·lades tres uni-
tats per fer compostatge, 
una gran varietat d’arbres fruiters, plantes ornamentals, vegetals 
i aromàtiques. 

L’Ajuntament de Barcelona ha tornat a confiar en el projecte, 
que no seria possible sense les persones que hi dediquen temps i 
il·lusió a mantenir-ho i enfortir-ho. Aquest any s’ha tramitat l’au-
torització d’ús del terreny per quatre anys més. Hi ha previstes 
diverses millores de l’espai, com és la instal·lació d’una escomesa 
elèctrica per facilitar la diversificació d’activitats a l’hort-jardí.

GEMA RAMA AGUT, Tècnica

DEPARTAmEnT DE PARTiCiPACió D’ECOLOGiA URBAnA

AJUnTAmEnT DE BARCELOnA

breus

Escola dE salut PEr la gENt graN dE NaVas i coNgrés-iNdiaNs
Del 8 d’octubre al 10 de desembre, tots els dimarts hi haurà sessions de dues hores al Centre Cívic de Navas. Les inscripcions són 
gratuïtes.

Continguts de les 10 sessions:
• Pastilles, les justes
• Seguretat a casa i al carrer
• Refredat i grip
• Passejada + Activa’t als parcs
• Prevenció de caigudes
• Memòria històrica
• Risoteràpia
• Com abordar les pèrdues de memòria?
• Què cal saber sobre la Llei de la Dependència?
• Anem al teatre

Inscripcions: Envia un correu electrònic a comunitariacon-
gres@gencat.cat o omple la butlleta que trobaràs al fulletó 
que trobaràs en centres públics del districte, i entrega-la a 
qualsevol de les seus dels agents que hi consten.

L’escola està organitzada per l’Equip d’Atenció Primària Congrés, 
situat al CAP Maragall, el centre ocupacional Cordada, els cen-
tres cívics Navas i Can Clariana Cultural, les associacions veïnals 
de Navas i Congrés Indians, els casals de Gent Gran de Navas i La 
Palmera, Arep, el centre de dia Vida Gran, el pla comunitari de 
Navas i el Districte de Sant Andreu.
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coM fuNcioNa uN baNc dE tEMPs ?
En l’anterior article us và-
rem explicar que era un 
Banc de Temps i l’existència 
del de La Sagrera. Ara us vo-
lem explicar una mica el seu 
funcionament.

Primer, identificar l‘usuari que podria cobrir la demanda dins 
del grup d’usuaris. Un cop identificat, contactar-hi,  sigui per 
telèfon, WhatsApp o correu electrònic. Una vegada identificat 
només us heu de posar d’acord quan es farà l’intercanvi. Pot ser 
puntual, com per exemple fer un servei esporàdic (alguna re-
paració, fer un encàrrec, etc.) o bé regular, per exemple classes 
d’alguna matèria.

Per buscar l’usuari que necessiteu podeu demanar-ho al grup de 
WhatsApp i esperar resposta,  o buscar a l’App Timeoverflow, 
que és molt senzilla i intuïtiva, i llavors trucar per telèfon o enviar 
un correu directament a l’usuari que heu trobat. També us po-
dem ajudar des de Secretaria.

L’usuari que rep el servei ha de transferir el temps emprat o usat a 
l’usuari que li ha fet el servei. Es pot fer de la mateixa manera que 
hem explicat abans (app o secretaria).

Exemples de serveis en general: assessoraments, tasques de casa, 
bricolatge, salut,  idiomes, classes, informàtica, etc.

En la propera revista us informarem dels serveis que tenim oferts 
al Banc del Temps de La Sagrera. Hem de remarcar que els usu-
aris ho fan per voluntat pròpia i a canvi de temps, mai de diners, 
per tant les tasques que es demanin no haurien de ser grans co-
ses; no és igual reparar una aixeta que fer la cuina nova, és exage-
rat, però és una manera entenedora de dir-ho. 

Us recordem que el servei de Secretaria és a la Torre La Sagrera, 
carrer Berenguer de Palou, 64-66. Hi som els dimarts de 18:30 a 
19:30 h.

EqUiP DE SECRETARiA DEL BDT DE LA SAGRERA

sagrErENQuEs i sagrErENcs
Novembre s’acosta i això vol dir que ja bufen aires de FESTA 
MAJOR. Volem que tot el barri gaudeixi pels carrers i les pla-
ces amb tots els actes que estem organitzant del 14 al 24 de 
novembre.

Una festa major sense gent no té sentit, i per això animem a 
tothom a participar en tots i cadascun d’aquests actes, ja que 
en la seva diversitat cadascú trobarà el seu lloc. Des del pregó, 
que marcarà l’inici de les festes, passant per cercaviles, balls, 
espectacles infantils, actes culturals, concerts..., per acabar 
amb l’espectacular castell de focs que clourà com cada any la 
nostra festa.

També us volem fer saber que el 9 de novembre tindrà lloc la 
18a MOSTRA D’ENTITATS a la Plaça Jardins d’Elx, on tindreu 
el programa a la vostra disposició.

Veïns i veïnes de la Sagrera molt bona FESTA MAJOR.

Us hi esperem a totes i a tots!!!!

breus
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ProblEMEs d’HabitatgE a la sagrEra

Hola veïnes de la Sagrera! Com ja sabeu, des de l’última prima-
vera algunes veïnes preocupades per la situació d’emergència 
habitacional i gentrificació que patim al barri ens hem organit-
zat per crear una xarxa de suport entre nosaltres per ajudar-nos 
a combatre les conseqüències d’aquesta problemàtica en temes 
d’habitatge.

Us volem presentar el cas del Manolo, la Gemma i la Ruth, 
ja que trobem que és un exemple molt clar, entre altres, de la 
situació en què ens podem trobar moltes de nosaltres, sinó ens 
hi trobem ja.

El Manolo, la Gemma i la Ruth són veïnes des de fa 25 anys 
del carrer Nobel, 1. A l’abril els hi va arribar un burofax de la 

Cambra de la Propietat Urbana, que gestiona el pis de la propi-
etària on viuen, perquè el 18 de juliol entreguessin les claus de 
casa si no assumien un augment de 400 € al mes. Hem intentat 
reunir-nos per negociar, però tot han estat negatives.

La seva relació amb la propietària durant aquests 25 anys ha 
estat un vincle cordial i familiar; la casa té dues plantes, a dalt 
viu la família i a baix la propietària. Han cuidat d’ella i de la seva 
família durant anys de manera altruista.

Davant d’això van decidir no entregar les claus i resistir a 
casa seva sota un procés judicial imminent.

Això no és un cas aïllat, i nosaltres ens neguem a acceptar la 
lògica del procés de revalorització del barri, que afecta directa-
ment els nostres lloguers. Apostem per negociar amb la propi-
etària i seguir lluitant perquè les veïnes ens puguem quedar allà 
on hem construït les nostres vides.

Les nostres necessitats van per sobre dels interessos especu-
latius i només la solidaritat i el suport veïnal trencaran la lògica 
imposada.

Estigueu atentes aquests mesos a informacions i convocatò-
ries. Si voleu participar del sindicat ens reunim a la Torre de la 
Sagrera a les 18:00 cada dijous.

PER MÉS INFORMACIÓ:
Twitter: @sagrerasindicat
Instagram: lasagreraesdelesveines
Mail: sindicathabitatgesagrera@gmail.com

breus

això és PENya barcEloNista  
“districtE xxVii - la sagrEra” 
Aquest any, com 
molts veïns sabeu, el 
Barça ha estat cam-
pió de la lliga 2018-
2019. La Penya va fer 

un gran sopar per la victòria amb gent que és sòcia i amb barce-
lonistes de la Sagrera. Per a la Penya cada partit és important i 
si l’equip guanya hi ha cava per a tots. Esperem que aquest any 
també puguem fer un gran sopar per les victòries del Barça.

Vine amb nosaltres a la Penya, faràs nous amics i et divertiràs. 
L’entrada és lliure i tenim una pantalla gran, com si fos un ci-
nema. Ens trobem al carrer Hondures 30,  a la Nau Espai 30 de 
la Sagrera.

Anècdotes històriques del futbol.

El que no sap molta gent és que van ser dos catalans els que fun-
daren el Reial Madrid el 18 d’abril de 1902. Van ser els germans 
Padrós i Rubió,  Joan i Carles, dos barcelonins nascuts els anys 
1869 i 1870.

El gran porter del Barcelona, Antoni Ramallets i Simón, nascut 
a Barcelona el 4 de juliol de 1924, va debutar a l’edat de 25 anys 
al camp de Les Corts el dia de la inauguració, el 20 de maig de 
1949, en el que serà el primer terreny propi on el Barça jugarà 
sobre gespa.

JORDi ARAGOnèS   
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Ja ens acostem al 2020 i l’entrada en vigor d’una normativa 
per la qual, amb l’objectiu de millorar la salut mediambiental 
i reduir les emissions de contaminants, no podran circular per 
Barcelona els vehicles següents:

• Turismes amb motor de gasolina matriculats abans del 
gener del 2000 i amb motor dièsel matriculats abans 
del gener del 2006.

• Furgonetes matriculades abans de l’1 d’octubre 
del 1994.

• Motos i ciclomotors matriculats abans del 2003, ante-
riors a Euro 2.

La Sagrera és una zona molt afectada per la circulació que pa-
teix, especialment la que transita per l’Avinguda Meridiana. 
En aquest article veurem una altra vessant de la qüestió: dades 
del parc de vehicles que són propietat de residents al nostre 
barri, segons dades de l’Institut Municipal d’Estadística de 
Barcelona, de les quals la darrera és de l’any 2017.

Segons aquesta font, les 29.804 persones del cens d’aquell any, 
tenien 14.846 vehicles (gairebé un vehicle per cada dues per-
sones), distribuïts així: 9.867 turismes, 3.010 motos, 904 ciclo-
motors, 578 furgonetes, 248 camions i 239 altres vehicles. 

La mitjana d’antiguitat dels turismes era d’11,3 anys, tenint 
en compte que 4.387 tenien d’11 a 20 anys d’antiguitat (un 

44,5%) i 882 (un 8,9%) més de 20 anys, és a dir que al 2017, 
un 53,4% dels turismes tenien més d’11 anys d’antiguitat.

La mitjana d’antiguitat de les motos era d’11,5 anys, amb 922 
que tenien d’11 a 20 anys d’antiguitat (un 30,6%) i 362 més 
de 20 anys (un 12%), o sigui, un 42,6% de les motos tenien 
més d’11 anys d’antiguitat al 2017. 

La potència mitjana dels turismes mesurada en cavalls fiscals 
era de 12,2 i la cilindrada mitjana en centímetres cúbics era 
de 294,1.

Es curiós veure l’evolució d’algunes d’aquestes dades del 2007 
al 2017. En efecte, el nombre de turismes que al 2007 era de 
10.618, va anar disminuint a mesura que s’entrava en temps 
de crisi, fins arribar a la seva xifra més baixa al 2013, amb 
9.490. Des de llavors ha tornat a créixer, encara que els 9.867 
del 2017, estan lluny dels 10.618 del 2007.

El mateix ha succeït amb les furgonetes, que al 2007 eren 596 i 
van tocar fons al 2012, amb 377, remuntant des de llavors fins 
a les 578 del 2017. I més aguditzat en el cas dels camions, dels 
que n’hi havien 461 al 2007 i aquí la davallada ha estat conti-
nuada fins als 248 del 2017. Considerant furgonetes i camions 
com a vehicles d’us bàsicament econòmic, van patir fortament 
la crisi i en remuntar-se aquesta, s’han recuperat més les fur-
gonetes que els camions.

En canvi, el vehicle que ha crescut de forma continuada ha estat 
el de les motos, que han passat de 2.247 el 2007 a 3.010 el 2017, 
creixement pràcticament ininterromput, en bona part a costa 
dels ciclomotors, que han passat de 1.457 el 2007 a 904 el 2017, 
en davallada permanent, com ha passat amb els turismes.

CENTRE DE DOCuMENTACIó DE LA SAGRERA

coNEixEM uNa Mica Més 

la sagrEra
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La rutina a La Sagrera va alterar-se a 
mig matí d’aquell dijous 31 de juliol 
de 1890, un dia assolellat i xafogós en 
què es passaria dels 30º, i com cada 
dia a partir de les cinc del matí, el trà-
fec de persones acudint a la fàbrica era 
constant. Amunt o avall, uns anaven a 
la fàbrica de catifes Sert (a qui encara 
no havien fet comte); altres cap a Can 
Portabella, a la Fabra o a les Xarxes; 
molts creuaven la via del tren i anaven 
a Can Siseta, o a la fàbrica d’estampats 
de Mateu Torelló, ambdues als camps 
de la Verneda, entre conreus  masies, a 
mig camí entre l’església que llavors era 
la parròquia de la Sagrera, Sant Martí 
de Provençals, i la carretera de Mataró; 
d’altres, fins i tot anaven a treballar al 
Clot o al Poblenou.

La majoria d’aquella gent no havia nas-
cut a La Sagrera, sinó que hi havia arri-
bat feia molt o poc temps, abandonant 
el camp buscant millors condicions de vida a la indústria del 
pla de Barcelona. Fins i tot, alguns havien trobat un modest 
allotjament a la mateixa fàbrica, o eren precaris rellogats a 
una masia propera, venint a La Sagrera només a fer la com-
pra o els diumenges.

Un d’aquest casos va ser el del matrimoni entre Fèlix i Rosa 
Serrat, procedents de Canovelles, qui amb els seus fills petits 
van instal·lar-se a una casa a prop de la fàbrica de Mateu To-
relló, on ell treballava, juntament amb un altre company del 
mateix poble, Isidre Mompart i Prats, jove de vint anys.

Aquell 31 de juliol de 1890, a dos quarts de sis del matí, Rosa, 
una dona ben agraciada, de trenta-dos anys, va marxar per 
anar a comprar, mentre el seu marit, Fèlix, va sortir de casa 
per anar a la fàbrica veïna, on entrava a les sis acompanyat 
d’Antoni Juan, un dispeser que tenien rellogat i amb qui eren 
companys de feina. A casa van restar Teresa, una adolescent 
d’uns dotze anys, filla de Magí Solé, el pagès de l’entorn, qui 
cuidava la filla del matrimoni, Carme, i el nen, un nadó de 
pocs mesos, molt malaltís. 

A un quart de vuit, quan Rosa va tornar 
de comprar va trobar la porta tancada. 
Trucant no obria ningú, fins que una veï-
na la va ajudar a saltar per l’hort i l’escena 
no podia ser més esgarrifosa: les dues no-
ies havien estat degollades, tot era ple de 
sang, mentre que els assassins o assassí 
no havien fet res a un nadó que poc els 
podia reconèixer.

Acudiren d’immediat alguns veïns, el ma-
rit amb els companys de feina i s’avisà a 
l’alcaldia de Sant Martí de Provençals. Ri-
cardo Sivil, el cap dels guàrdia civils que 
hi acudí, pregà que miressin si mancava 
alguna cosa. Efectivament, s’havia regirat 
tot i Antoni Juan, el rellogat, trobà a man-
car setanta-cinc pessetes i un rellotge de 
plata, el matrimoni nou pessetes i un altre 
rellotge. Però els diners que havien rebut 
feia pocs dies d’una petita herència no els 
havien trobat, estaven intactes. 

La notícia va escampar-se com la pólvora, del Poblenou a Ba-
dalona i de Sant Andreu al Clot, i a la Sagrera va ser com una 
bomba. A la tarda era detingut Isidre Mompart, l’amic de la 
família, que sabedor de l’herència havia entrar a robar a les 
sis del matí, el qual descobert i tement ser reconegut per les 
noies, les havia matades.

Al maig de 1891 es va fer el judici. Concepció Berenguer, 
una dona de seixanta-cinc anys, que els cronistes diuen “ben 
conservada”, va presentar-se davant del tribunal dient que 
fins llavors havia callat per vergonya, però que Mompart, 
amenaçant-la amb una pistola i una navalla, al Camí de la 
Corda, li havia robat tot el que portava i la va violar en un 
camp de blat de moro, i encara sortiria algun delicte menor.

Isidre Mompart va ser executat públicament a garrot el 16 
de gener de 1892. Molts veïns de l’antic terme de Sant Martí 
de Provençals van acudir a l’espectacle, una funció ràpida, 
només quatre minuts. 

JOAN PALLARèS-PERSONAT. 

El crim de sant Martí30 passes

Execució d’isidro mompart  
(historiade barcelona.org)
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horari:
De dilluns a divendres
8.30h a 21h

Dissabtes de 9h a 14h

Josep Estivill, 33-35
08027 BCN 

Tel. 932 77 97 54
espaiverd2015@gmail.com

El 28 de setembre de 1819, enguany fa 
200 anys, va néixer a Figueres, Alt Em-
pordà, Narcís Monturiol i Estarriol. La 
seva vinculació amb la Sagrera és la seva 
mort en el nostre barri el 6 de setembre 
de 1885, al carrer de Provençals, avui 
anomenat Berenguer de Palou. Cal fer 

esment que, en aquell any, la Sagrera era un barri d’un muni-
cipi independent: Sant Martí de Provençals, que fins a l’any 
1897 no fou agregat a Barcelona.

Va ser un enginyer polifacètic que explorà diversos camps de 
la ciència i de l’art, però que va morir malalt, arruïnat i oblidat 
per l’opinió pública. Les circumstàncies de la seva mort estan 
envoltades de dubtes i de versions diverses. El Centre de Do-
cumentació de la Sagrera ha volgut contrastar-les per tal d’ho-
norar-lo en un any tan assenyalat.

Quan la malaltia de Monturiol impedí que visqués tot sol fou 
traslladat a sobre d’un matalàs a prop de la seva filla Anna Mon-
turiol i Mata, i del seu gendre Josep Pascual i Deop, enginyer 
de la Fàbrica “La Española” i col·laborador de Monturiol en la 
construcció del submarí Ictíneo, el seu invent més conegut.

Si va ser transportat en un carro o en un camió és un aspecte 
en el qual es contradiuen les fonts consultades. Tampoc resulta 
clar que anés a viure a casa de la seva filla, sinó a un “pavelló” 
proper a la casa dels seus estimats familiars.

També resulta poc probable que Pascual Deop visqués a dins 
del recinte de la factoria de “La Española”: un registre censal de 
Sant Martí se Provençals assigna números diferents a la fàbrica 
i al domicili de Deop, sempre al mateix carrer de Provençals.

Hem consultat el llibre de defuncions de la Parròquia de Sant 
Marti de Provençals on diu “que recibirá sepultura en el ce-

menterio de Barcelona”. Aquest cementiri és el del Poble Nou 
i no el de Sant Martí de Provençals, al costat de la parròquia, i 
que és el citat per algunes fonts com a lloc de sepultura.

Monturiol va construir un segon 
Ictíneo, que millorava el primer, 
amb l’ajut d’amics i prohoms que 
li donaven suport, i per això es va 
crear la societat comanditària “La 
Navegación Submarina”, que l’any 

1868 es va declarar en fallida. El 
submarí va ser subhastat com a ferralla i desballestat a la Sa-
grera, i el seu motor es va seguir utilitzant durant uns anys a un 
molí fariner del barri. Una altra versió afirma que la maquinà-
ria de vapor del Ictineo II hauria estat recuperada per Josep 
Pascual Deop en aquella subhasta i, coneixedor de les seves 
capacitats, l’hauria utilitzat a la fàbrica tèxtil que dirigia.

En desballestar-se, dos dels seus ulls de bou van ser donats al 
museu d’objectes curiosos que en Martí Molins estava con-
formant i que formaria part del Museu del Foment Regional 
de la Sagrera. Avui poden contemplar-se al Museu Marítim 
de Barcelona. 

Narcís Monturiol va ser un geni finalment oblidat pels seus 
coetanis, però, lamentablement, també pel barri que el va veu-
re morir. Certament, a causa dels canvis urbanístics que ha so-
fert el carrer Berenguer de Palou i les modificacions en la seva 
numeració, no podem determinar encara a on era la casa on 
va tenir lloc el seu traspàs. Tot i això, el Centre de Documen-
tació proposa que a algun lloc de la Sagrera, potser al carrer 
Berenguer de Palou, es col·loqui un element recordatori de la 
relació del barri amb en Narcís Monturiol.

CEnTRE DE DOCUmEnTACió DE LA SAGRERA

info@cendoclasagrera.com 

EN El bicENtENari dEl NaixEMENt dE Narcís MoNturiol

mmb.cat

wikipedia.org
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Foto: Susana Pascual García

Confesso que una de les raons per les quals cada vegada 
m’agrada més escapar-me a la natura és per fugir del soroll. 
Sempre he estimat la muntanya, des que la meva pertinença 
al Grup d’Esplai de La Sagrera me la va descobrir; i si no hi vaig 
més sovint no és per falta de ganes.

Cada cop estic més convençut que una de les grans assignatu-
res pendents del nostre barri, i per extensió de la nostra ciutat, 
rau a fer-lo més amable a nivell sonor. És clar que celebro la 
música que ben aviat amenitzarà les cercaviles i altres actes 
de la festa major que ja tenim a tocar, com també els crits de 
la quitxalla que juguen a les places (a les hores que correspo-
nen, tot sigui dit, perquè encara em faig creus que a vegades 
passada la mitjanit, en vigília d’anar a escola, encara hi hagi 
canalla al carrer). Però em fa l’efecte que les autoritats (perdo-
neu l’eufemisme) municipals ni s’adonen que patim un greu 
problema ni tenen intenció de posar-hi remei.

Quan jo era un marrec que no alçava dos pams de terra, cada 
vegada que sentia una sirena m’abocava a la finestra per veure 
passar l’ambulància; un vehicle que llavors resultava tan singu-
lar com ara seria un dia que no en passés cap per la Meridiana. 
La proliferació de senyals acústics d’emergència porta camí 
de convertir-se en tan crònic que podria arribar el dia en què 
ningú no en fes ni cas.

Però no són aquests els sorolls més molestos que hem de su-
portar, malgrat alguns abusos per part de policies i sanitaris. 
Tampoc no ho són els semàfors per a invidents, tot i que em 
sembla una estupidesa (i perdoneu-me l’expressió) que enca-
ra a algú no se li hagi acudit el pràctic que seria que els matei-
xos dispositius que activen el senyal acústic per informar les 
persones cegues sobre quan poden travessar un carrer fossin 

transformats en unes eines en què, mitjançant un sistema vi-
bratori, els guiés d’una manera tant o més efectiva. 

Ja no parlem dels esforçats repartidors de butà, que a diari es 
passegen una mitjana de tres vegades per la zona percudint 
sense manies les bombones perquè ningú no ha trobat millor 
manera de pregonar-ne la mercaderia. En ple segle xxi, el de 
la digitalització i de les apps, i ningú no ha volgut buscar més 
eficiència en aquesta logística gasística?

L’augment, continuat, preocupant i continuat, de la colònia 
canina també contribueix a inundar de lladrucs innecessaris 
el barri. La col·locació d’elements de subjecció a la porta dels 
comerços per mostrar-se com a botigues ‘friendly’ deu ser 
molt ben acollida pels propietaris dels gossos, però no tant 
pels veïns que viuen a l’edifici i que sovint han de suportar que 
l’animal romangui bordant mentre el seu amo fa la compra.

I així podria continuar amb uns quants exemples menors que 
donarien fe dels sorolls i sorollets que ens acompanyen en la 
vida quotidiana i que ens ajuden a fer menys amable el nostre 
dia a dia. Però no és tant en aquests sorolls com en els noc-
turns en els quals vull fer incidència i vull cridar l’atenció dels 
qui haurien de buscar-hi solució. Em refereixo a les actituds 
incíviques que cada cop proliferen més en general a la nos-
tra ciutat i de les quals el nostre barri no en queda indemne. 
Aquest incivisme comporta que, de nit, gent que té tot el dret 
a passejar i fer el tronera, oblidi els seus deures de respectar 
el descans dels veïns. Penso que l’ajuntament peca d’ingenu 
(o directament ens pren el pèl) quan per fer front a aquesta 
situació opta per campanyes de sensibilització l’efectivitat de 
la qual és tan absurda com els plafons que, col·locats en una 
plaça poc il·luminada, comminen a parlar en to més baix gent 
capaç d’abandonar una llauna a dos metres d’una paperera. Ja 
no diguem l’apatia (un altre eufemisme) que mostra la Guàr-
dia Urbana, tant amb els vianants incívics com amb els vehicles 
que, a altes hores de la matinada, es passegen pel barri amb les 
finestres obertes per exhibir el potent equip de música amb 
què han sortit de fàbrica (capítol a part mereixen els tubs d’es-
capament adulterats més enllà de la planta de producció). 

Als responsables corresponents els diria que abans que la si-
tuació no sigui irreversible siguin valents i prenguin mesures. 
Aquests polítics que en campanya es comporten com a lloros 
haurien de saber que un dels problemes principals problemes 
a resoldre al nostre barri (i a la ciutat) és precisament el palín-
drom de lloros: soroll!

JORDI VILAGuT

ESCRiPTOR i PERiODiSTA, PEnDEnT DELS PROBLEmES vEïnALS.

soroll
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[REC]FuGIADES és un projecte educatiu en clau d’Aprenentatge-
Servei protagonitzat, durant el curs escolar 2018-19, per una vuitan-
tena d’alumnes de 4rt d’ESO del col·legi Mare de Déu dels Àngels 
que té com a finalitat sensibilitzar i millorar el coneixement de la 
ciutadania sobre la situació i els drets de les persones migrades, des-
plaçades i refugiades, contribuint a canviar percepcions i actituds.

El projecte interdisciplinar liderat des de les matèries de Socials, Re-
ligió i Ètica es va desenvolupar en dues fases:

1. Fase d’investigació i consolidació d’aprenentatges, en la qual 
es van proporcionar coneixements, eines i experiències per com-
prendre la situació que viuen les persones migrants i que bus-
quen refugi a casa nostra. 

2. Fase de creació de productes finals per a la campanya de 
sensibilització i servei, en la qual els alumnes organitzats per 
comissions de treball van elaborar una exposició amb materials 
diversos: fotografies, pintures i poemes, un mur itinerant amb 
el missatge “LA DIFERÈNCIA ENS ENRIQUEIX, EL RESPECTE 
ENS UNEIX”, material audiovisual (rap, anunci, curtmetratge) i 
d’altres activitats interactives com un conte i escape room per 
apropar a infants i joves a la realitat que viuen aquest col·lectiu 
de persones.

[REC]FUGIADES ha estat possible gràcies 
al suport de l’Ajuntament de Barcelona i a 
l’estreta col·laboració amb Justícia i Pau i La 
Bretxa, així com a la participació de personal 
tècnic de Creu Roja, Càritas de Sant Andreu 
i el Servei d’Acollida i Interculturalitat del 
districte de Sant Andreu que han sumat i en-

riquit el projecte des de l’expertesa i acompa-
nyament que fan a les persones migrades i re-
fugiades, ajudant els joves de l’escola a fer una 
lectura més informada i crítica de la realitat i 

participant en diverses sessions formatives a l’inici del projecte. Vo-
lem agrair molt especialment al Miguel, la Josefa, la Claudia i l’Angie 
per voler compartir amb nosaltres el seu testimoni de vida. 

Tot i que el projecte [REC]FUGIADES es va desenvolupar durant el 
curs passat, volem donar continuïtat al servei iniciat des de l’escola, 
amb la finalitat de sensibilitzar des de la mirada jove als veïns i veïnes 
del districte de Sant Andreu envers la situació que viuen les persones 
migrades i refugiades, posant en valor la riquesa que representa per 
a la ciutat de Barcelona viure des del respecte la interculturalitat. És 
per això que al llarg del curs farem diverses activitats en el barri. Ja 
anirem informant i fent-ne ressò. 

Aquest projecte interdisciplinar ens ha permès: (1) obrir l’escenari 
educatiu a l’entorn col·laborant i teixint xarxa amb d’altres entitats, 
(2) contextualitzar la proposta educativa arrelant-lo al barri de La 
Sagrera i al districte de Sant Andreu, (3) desenvolupar un servei a 
partir dels coneixements i aprenentatges adquirits al llarg de tot un 
trimestre, (4) acompanyar el projecte des del sedàs de la reflexió, 
ajudant a desenvolupar l’esperit crític dels nostres joves i (5) enri-
quir-nos, alumnes i professors, d’uns aprenentatges per la vida, ben 
conscients, com deia l’educador i pedagog Paulo Freire, que “l’edu-
cació canvia a les persones que canviaran el món”.

mARTA BALLvé i mARTRó 

PROFESSORA DEL COL·LEGi mARE DE DéU DELS ÀnGELS

Foto: Festa de reconeixement i cloenda a l’escola. Autor: Julián Espinosa

Jose Antonio Melero lópez
noU serVei JUrÍDiC

Per als socis de l’A.VV. de la Sagrera un 
servei d’atenció jurídica, en la qual hi ha una 

consulta gratuïta. 

La visita es farà als locals de l’Associació de Veïns.
Dia: segon dilluns de cada mes. 

Horari: de 18 a 20h.

Nota: Contacteu amb l’A.VV. per assignar hora
(qualsevol dimarts, dijous i divendres de 18 a 20h.)

[rEc]fugiadEs 
una proposta per promoure  
la interculturalitat al 
districte de sant andreu

Codi qR amb el 
vídeo del Making 
of del projecte 
[REC]FUGiADES

“L’educació no canvia el món,  però canvia 
les persones que canviaran el món.”  

PAULO FREIRE
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Al juliol d’aquest any s’ha produït un relleu en la Junta de la Fe-
deració d’Associacions Socioculturals de l’Espai-30 (FASE30), 
després de 2 anys d’assumir la gestió d’aquest equipament i és 
el moment d’agrair a totes les persones que n’han format part, 
el seu esforç i dedicació, especialment a Josep M. Garcia, Sal-
vador Atance i Víctor Oncins, que han entomat les funcions 
més feixugues de presidència, secretaria i tresoreria respecti-
vament. El nostre reconeixement, doncs, a la tasca que han fet.

L’equip que ara porta la gestió de l’Espai-30/Ateneu Sagre-
renc està format per: president, Quim Terré; sotspresidenta, 
Roser Caritx; secretària, Núria Puerta i tresorer, Joan Come-
lla. Aquest equip agafa el repte i dona continuïtat al projecte, 
mantenint tota la feina ben feta fins ara i aportant el seu segell 
personal, per donar nous passos endavant en la consolidació 
d’un equipament singular del que les entitats que acull són 
les veritables protagonistes de la tasca que s’hi dur a terme, 
però on també la Federació, amb la seva personalitat pròpia, 
ho complementa amb activitats orientades a reforçar aquest 
caràcter d’equipament de proximitat, que acull una diversitat 
d’aspectes culturals, artístics i socials que li donen un caràcter 
pluridisciplinari i fortament implicat en els reptes dels nostres 
temps, un Ateneu del segle xxi.

Coincidint pràcticament amb el relleu de la Junta, per part del 
Consorci Barcelona-Sagrera Alta Velocitat s’han realitzat unes 
obres d’enderrocament parcial de la Nau Ion -la tercera de les 
que conformen l’Espai-30, més a tocar del poliesportiu- per 
permetre en breu l’obertura del carrer Josep Estivill perquè 
enllaci dos dels seus trams. Aquesta actuació ha suposat ha-
ver de prescindir d’una part important d’aquesta nau, amb la 
petita contrapartida de guanyar un pati, que esperem encabir 
en el nostre projecte.

Tot plegat, esperant aquest gran equipament sociocultural de 
nova planta que un dia o altre s’aixecarà on ara és l’Espai-30. 
Però, com la majoria de sagrerencs i sagrerenques, estem 
acostumats a veure com s’endarrereixen molt aquesta mena 
d’actuacions al nostre barri; mentrestant, volem dignificar el 
que hi ha, demanant a l’Ajuntament que faci petites actuaci-
ons i implicant-nos nosaltres mateixos en fer-hi millores al 
nostre abast, que permetin treure el màxim de rendiment so-
cial a l’espai que utilitzem.

Si ens vols seguir, pots consultar les nostres activitats al web 
www.espai30lasagrera.cat, contactar amb nosaltres per e-
mail a info.espai30@gmail.com, passar-te per la nostra seu de 
dilluns a divendres de 5 a 9 de la tarda o els dissabtes de 10.30 
a 13.30 del matí, o telefonar-nos en aquest mateix horari als 
números  935157654 o 664610169.

LA JuNTA DE LA FEDERACIó D’ASSOCIACIONS SOCIOCuLTuRALS DE 
L’ESPAI-30

QuÈ Passa a garcilaso?

sEguiM ENdaVaNt  
sENsE aturar-Nos

Foto: quim Terré
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Comença el curs i amb ell, els tallers 
i les activitats. Al Centre Garcilaso hi 

trobareu un espai on aprendre tècniques de ball, de fotogra-
fia, de música, de relaxació..., un espai on us poden escoltar, 
informar i ajudar a muntar les vostres propostes i els vostres 
projectes, i on fins i tot podeu créixer com a músics o com a 
cineastes. 

Totes les inscripcions estan obertes, menys la del taller de ci-
nema que ha fet el càsting el 22 d’octubre a les 18’00h; heu de 
saber que es busquen actors, actrius, càmeres, editors, tècnics 
de so, etc. per crear un curtmetratge. 

A partir de mitjans d’octubre, sempre passen coses estranyes 
a Garcilaso, bruixes i bruixots, zombis i esquelets ocupen els 
espais de dalt a baix, passegen pels passadissos fins que tro-
ben el túnel, “El Túnel del Terror”, i s’hi amaguen i esperen 
que tu vinguis a veure’ls, volen espantar-te perquè s’alimenten 
de la teva por, del terror de l’ambient d’una terrible tarda de 
Halloween que et farà tremolar i no podràs parar de riure 
amb un riure nerviós i inquietant. 

Si has superat el túnel del terror que s’ha fet el dia 25 d’oc-
tubre a partir de les 17 h., esperem que et quedin ganes de 
tornar per passar-t’ho molt bé, perquè les tardes de Garcilaso 
s’omplen d’activitats i propostes lliures i gratuïtes que et po-
den encantar. I si no tens ganes de fer res d’especial, l’Inter-
canviador té  el seu espai de trobada sempre a punt per a que 
puguis estar tranquil amb els teus amics, deixant córrer les 
idees i l’estona a gust, relaxat i arrecerat, voltat de bon rotllo i 
bones vibracions. 

I si parlem de vibracions, com cada any la música pren pro-
tagonisme i aquesta tardor la música serà vibrant i present 
al centre gairebé cada setmana. S’hi han programat concerts 
amb grups del territori, gent amb talent que troben a Garcila-
so un lloc on mostrar-se. 

D’altra banda, a finals de novembre, el concurs de música 
ACÚSTICA, que enguany entra en la seva 22a edició, se ce-
lebrarà, com sempre, a l’Espai Jove. És un concurs de música 
emergent amb propostes creatives, joves i innovadores, totes 
elles són de nous talents a punt per a ser descoberts, que tenen 
ganes de dir la seva i de fer-se escoltar. Els dies 22, 23 i 24 po-
dreu gaudir de les semifinals i el dia 30 de novembre, de la final. 
Tots els concerts de l’acústica són oberts al públic i gratuïts.

I si encara no en teniu prou, estigueu atents a la Festa del Na-
dal. I després... més. 

tardor i cultura al cc  
la sagrera-“la barraca” 

QuÈ Passa a 
garcilaso?

S’acaba el 2019, però al 
CC La Sagrera-”La Barra-
ca” afrontem aquest úl-
tim trimestre amb tanta 
energia com vam comen-
çar l’any. Han estat me-
sos plens de canvis, nous 
reptes i propostes, i en els 
quals també hem posat 
energia i moltes ganes de 
treballar en xarxa amb el 
veïnat, entitats i altres 
equipaments del barri, 
sense deixar de banda 
participar en altres pro-
jectes de ciutat i de món.

Dins de les línies de pro-
gramació definides, la 
Festa Major del barri i 

la inclusió de l’equipament al projecte de l’ICUB «Pantalla 
BCN», són les protagonistes d’aquests darrers mesos de l’any. 
Podeu consultar totes les activitats culturals a la web del centre 
o passar a recollir el llibret imprès al c/Martí Molins, 29. 

Però, ara i aquí, avancem algunes de les projeccions acompa-
nyades de fòrums de les quals podreu gaudir dins d’aquest 
monogràfic “Pantalla BCN”. Entre d’altres pel·lícules: “El Pe-
riple” (tema: persones refugiades a la Mediterrània), “Cerca 
de tu casa” (Sílvia Pérez Cruz protagonitza aquesta història 
en clau musical sobre els desnonaments), «Viaje al cuarto de 
una madre” (multipremiada pel·lícula sobre la relació entre 
una mare i la seva filla), “Down n’hi do” (un documental sobre 
oportunitats, integració, inclusió) i “Comandant Arian, una 
història de dones, guerra i llibertat”.

Però no tot serà cinema, també tenim programades exposi-
cions, xerrades, marxes exploratòries (tot fent urbanisme de 
gènere), un espectacle contacontes i, al desembre, el concert 
amb la veu carismàtica de la Raquel Lúa, que tancarà la pro-
gramació d’aquest any.

I recordeu, totes aquestes activitats són d’entrada lliure.

Bona Festa Major, bona Tardor Solidària i molta, molta cultura!

EquIP DE GESTIó DEL CC LA SAGRERA-“LA BARRACA”

Fotografia de l’espectacle “ROJO” de 
mireia miracle. Espectacle amb el qual 
el CC La Sagrera participa en la Festa 
major del barri.
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Comença el curs i a La 
Sagrera es Mou inici-
em dues activitats no-
ves, que venen a afegir 
i enriquir les que ja de-
senvolupem de manera 
consolidada: Recollida 
d’aliments; Persones 
Grans, Grans Persones; 
Xarxa d’intercanvi; 
Banc del Temps; Temps 
de Tertúlia; Mentors; 
La Sagrera es Mou pels 
infants; Espai 6:12; La 
Sagrera es Mou per a 
les escoles; Creixement 
Personal; Cor de Gos-
pel i Grup de Zumba. 

Desitgem que tinguin un bon futur i, per tant, que molts veïns i ve-
ïnes s’hi apuntin. Tal com deia Benjamí Franklin “L’acció no com-
porta la felicitat, però no hi ha felicitat sense acció” i nosaltres hi 
afegim: “Les paraules commouen, l’exemple arrossega”.

El plogging és un terme que fusiona la paraula anglesa jogging (cór-
rer o caminar a ritme sostingut) i l’expressió sueca plock upp (re-
collir), volent expressar l’acció de recollir escombraries en sortir a 
córrer o caminar. Es va iniciar a Suècia i està fent fortuna a molts paï-
sos i, com no, a Catalunya, on s’ha començat a practicar a platges, es-
pecialment. A “La Sagrera es Mou” hem pensat a fer una adaptació 
urbana d’aquesta iniciativa. Els nostres carrers estan bruts i deixats 
i els principals responsables d’aquesta brutícia i deixadesa som els 
que hi vivim i els que hi passem. No deslliurem de la responsabilitat 
que li toca a l’Ajuntament i el seu servei de neteja, però els usuaris 
hem d’assumir que amb un comportament més cívic les coses ani-
rien d’una altra manera i amb aquesta activitat volem conscienciar i 
sensibilitzar la gent.

A més de caminar plegats, ajudant a fer grup, i de netejar el barri 
d’allò que la gent llença indegudament a on no cal, també hi afegim 

de la mà del Centre de Documentació de la Sagrera, poder conèixer 
una mica millor el nostre entorn, de manera que a cada sortida hi 
ha una explicació d’algun lloc, fet o anècdota de per on passem. Se 
sortirà dos cops al mes, un dijous al mati (10 h.) i un dimarts a la 
tarda (17 h., però quan hi hagi canvi horari, segurament es passarà 
a les 16 hores). Les properes estan previstes per a dimarts 16 d’oc-
tubre, dijous 7 de novembre i dimarts 19 de novembre. El punt de 
trobada és l’Espai 30 – Ateneu Sagrerenc – c/. Hondures, 28-30, 
encara que estem pensant que quan sortim a les tardes, ho fem des 
d’alguna escola.

L’altra activitat que estre-
narem està pensada per 
a joves de 12 a 16 anys 
que vulguin fer lletres de 
cançons, ballar i fer teatre. 
És l’INVENT MUSICAL. 
El jovent que hi participi 
podrà crear una acció re-
lacionada amb la música. 

Els músics Sergi Makaroff i Álex de la Nuez en seran els professors 
i guies. Els acompanyarà una educadora de serveis socials de Gar-
cilaso i es farà cada dijous de 6:30 a 18:30h. a l’Espai 30 – Ateneu 
Sagrerenc.

Es pretén que els i les participants puguin aportar la imaginació, l’es-
forç i la convivència per obtenir una obra musical i poder-la oferir 
al barri. És una activitat que fem en xarxa, tal com ens agrada. Hi 
participen la Fundació de l’SGAE, Serveis Socials de l’Ajuntament, 
La Sagrera Es Mou i l’Espai 30 amb la Federació d’associacions que 
el gestiona.

ELEnA BiGAS i qUim TERRé

Per contactar amb La Sagrera es Mou: 

Email: lasagreraesmou@gmail.com 
Mòbil: 608008848:

NoVEs ProPostEs dE la sagrEra Es Mou: 
PloggiNg i iNVENt Musical
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Aquest article té la finalitat de reco-
nèixer la tasca desinteressada que 
realitzen els veïns i les veïnes de la 
Sagrera amb la biblioteca en la rea-
lització d’activitats. Des d’aquí vo-
lem fer un petit homenatge a totes 
les persones que col·laboren amb 
nosaltres al llarg de l’any i ofereixen 
activitats de gran interès per al barri. 
La biblioteca rep les propostes de 
col·laboració que li arriben, les ava-

lua i les programa en funció de la disponibilitat del conductor, de la 
programació existent i de l’època de l’any. Per assistir a les activitats 
que us relatarem tot seguit, l’únic requisit és tenir carnet de bibliote-
ca pública. Fer-se’l és gratuït i no cal portar fotografia. 

El nostre col·laborador més antic és el Bartolomé Bioque, engi-
nyer de professió i escriptor. Va començar el taller de L’Aventura 
de viure el desembre del 2011 i, des de llavors, el podeu trobar tots 
els dimarts d’11 a 12:30 hores a la sala d’actes de la biblioteca on 
explica temes relacionats amb la simbologia, la numerologia, les ru-
nes, els xacres, les energies subtils, la intel·ligència emocional o les 
religions comparades, entre molts altres temes. De ben segur que 
heu llegit algun dels seus llibres publicats a l’editorial Océano (i que 
podeu consultar a la secció de Col·lecció Local de la biblioteca) o 
l’heu escoltat al programa Misteris de RAC1. 

La Carme Ros va ser la conductora del Grup d’Ajuda Mútua 
(GAM) des del mes d’abril del 2012 fins al juny d’enguany. Tots els 
divendres d’11 a 13 hores un grup de persones, que tenen al seu càr-
rec familiars amb situació de dependència o que estan en el procés 
del dol, es trobaven a la biblioteca i assessoraven a les persones que, 
com elles, necessitaven orientació i escalf. Després de 7 anys el GAM 
s’ha dissolt per considerar que la seva finalitat s’ha aconseguit. 

A finals del  2013, la biblioteca va iniciar la seva col·laboració 
amb l’Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera pel projecte Pla 
Buits materialitzat en l’Hort-Jardí urbà Intergeneracional “La 
Ferroviària”. Com sabeu, gràcies a aquesta col·laboració totes les 
escoles del barri que hi estan interessades poden venir a visitar-lo. 
Enguany hem rebut sol·licituds d’escoles d’altres districtes de la 
ciutat per visitar-lo el 2020!

La Janet Recasens és escriptora, contacontes i coach. Condueix la 
Roda d’Ho’oponopono un dissabte al mes. Es tracta de la vessant 
pràctica de la filosofia hawaiana de l’Ho’oponopono. La primera 
roda que va conduir la Janet va ser el 20 de febrer del 2016 i, a poc a 
poc, va sorgir la demanda entre els assistents de crear un espai per 
exposar experiències personals, així que la trobareu els dimecres 
a partir de les 18:30 hores amb l’activitat Ho’oponopono a la bi-
blioteca, on explica la part més teòrica de l’Ho’oponopono i posa 
exemples. Com és una enamorada de la meditació, també ofereix 
un Taller de meditació una tarda al mes. No cal tenir experiència 
prèvia per participar. 

El darrer trimestre del 2016, el Miguel López, musicòleg i veí de la 
Sagrera, va iniciar el Tastets de música clàssica. L’activitat consis-
teix en audicions de fragments de música clàssica i òpera  comenta-
des pel conductor i amb les aportacions dels assistents. Les sessions 
tenen lloc el darrer dilluns de mes a partir de les 18:30 hores.

Totes les activitats són gratuïtes i hi pot assistir qualsevol persona 
interessada. Les activitats es reforcen amb exposicions del fons de la 
biblioteca, tot el material exposat us el podeu emportar en préstec. 
Des d’aquí donem les gràcies públicament a tots els col·laboradors 
que dediquen moltes hores del seu temps lliure per oferir activitats 
per al barri.

TExT i FOTO: EqUiP DE LA BiBLiOTECA LA SAGRERA – mARinA CLOTET

la programació a la biblioteca relacionada amb  
la festa Major queda de la manera següent:

 12 DE NOVEMBRE DE 2019:
De 11 a 12:30h. L’Aventura de viure a càrrec de Bartolomé Bioque. 
A les 18h. Parlem amb Jordi Vilagut autor de “La presó: la verita-
ble història de’n Bac de la Sagrera”. 
13 DE NOVEMBRE DE 2019:
A les 18h. Parlem amb Nacho Chaparro autor de “La vida que 
ens hem perdut”.  
14 DE NOVEMBRE DE 2019:
A les 18:30h VII Cicle de Cinema i Salut Mental. Hi col·labora: Ser-
veis de Salut Mental de Sant Andreu.
15 DE NOVEMBRE DE 2019:
A les 18h. Parlem amb Joan Serra Arman autor de la biografia de 
“Joan Amades i Gelats: del Raval a la llegenda”. 
16 de novembre de 2019:
A les 12h. Parlem amb Albert Franquesa autor de “Turistas del 
dharma”. 
18 DE NOVEMBRE DE 2019:
A les 19h. Cohabitatge: llars sostenibles en un entorn comuni-
tari a càrrec d’Antoni Solanas. Què és el cohabitatge, les diverses 

formes d’accedir-hi i la diferència amb la cessió d’ús. També es 
parlarà de sostenibilitat en la construcció d’un edifici d’habitat-
ges, materials, sistemes constructius i recomanacions des del punt 
de vista de la salut de les persones per acabar amb la conveniència 
de recuperar l’esperit del que és la comunitat.
19 DE NOVEMBRE DE 2019:
De 11 a 12:30h. L’Aventura de viure a càrrec de Bartolomé 
Bioque.
20 DE NOVEMBRE DE 2019:
A les 18h trobada amb l’autor Marc Pastor per comentar la seva 
darrera novel·la “Els àngels em miren”.
21 DE NOVEMBRE DE 2019:
A les 18h Contes per nens i nenes a càrrec de Núria Clemares.
22 DE NOVEMBRE DE 2019:
A les 18h Conferència L’Alquímia i la dona a càrrec de Bartolo-
mé Bioque.
25 DE NOVEMBRE DE 2019:
De 18:30 a 19:30h Tastets de música clàssica a càrrec de Miguel 
López.
26 DE NOVEMBRE DE 2019:
De 11 a 12:30h. L’Aventura de viure a càrrec de Bartolomé 
Bioque. 

la col·laboració veïnal amb  
la biblioteca la sagrera – Marina clotet

Conferència “Els monjos 
guerrers: l’ordre del templers” 
a càrrec de Bartolomé Bioque 
amb la col·laboració dels 
Templers de Bagà.
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CAÇA
MATERIAL TÀCTIC

REPARACIONS

armeriapujol@gmail.com

La Sagrera, 184
08027 Barcelona

Telèfon 93 352 20 05

Obert de 9 a 21 hores
c/ Ciutat d’Elx 11

08027
Tel. i Fax. 933 497 840
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Enguany, la Torre de La Sagrera acollirà una programació de xerra-
des divulgatives de salut. D’aquesta manera, es dona continuïtat a 
la iniciativa que es va posar en marxa a la primavera-estiu amb un 
parell de trobades sobre primers auxilis pediàtrics que van tenir una 
bona acollida i que van ser fruit del treball conjunt dels professionals 
del CAP La Sagrera i de la plataforma veïnal #SalvemCAPLaSagre-
ra, sorgida l’any 2017. 

Aquell any, el barri va veure perillar el servei de pediatria del CAP 
i la resposta veïnal va aconseguir recuperar un equip de pediatria 
complet, amb 4 pediatres i 4 infermers i infermeres. Actualment, 
la plataforma veïnal manté un contacte assidu amb la direcció del 
CAP La Sagrera amb l’objectiu de vetllar, no només per la pediatria, 
sinó per la millora de les instal·lacions i totes les mancances que es 
detectin. És en aquest context de col·laboració que es van desplegar 
aquestes xerrades divulgatives centrades en temes pediàtrics, molt 
interessants des del punt de vista de promoció de la prevenció i l’au-
tonomia de les famílies. Els temes de les xerrades es consensuen per 
fer convergir els interessos de les famílies i el coneixement dels pedi-
atres sobre les diferents temàtiques.

Des de l’equip directiu del CAP La Sagrera, la valoració és molt posi-
tiva: “Fins aquest moment, les xerrades han estat envers la segure-
tat dels nostres infants. Esperem haver pogut donar eines i resoldre 
dubtes. Des del CAP estem molt contents d’haver pogut participar i 
esperem continuar en aquesta línia�, afirma la infermera Sofía Me-
gino, tot destacant l’avinentesa amb la plataforma de veïns. També 
per als metges que hi participen és una ocasió de tenir un contacte 
distès amb la comunitat fora de l’espai de la consulta: “Arribem a 
més gent i podem dedicar més temps que en la consulta a oferir 
aquests consells per millorar la salut”, apunta la Dra. Victoria Ra-
miro, pediatra del CAP La Sagrera. I, per suposat, per als veïns és una 
possibilitat única per aprendre, trencar falsos mites sobre salut in-
fantil i, sobretot, per enfortir lligams amb els professionals mèdics 
i fer comunitat. 

Per la seva banda, la Plataforma #SalvemCAPLaSagrera anima 
a tots els veïns i veïnes a prendre part de les xerrades: “Volem que 
siguin trobades vives, enriquidores i que donin resposta a les inqui-
etuds de mares i pares, per això a les xerrades aprofitem també per 

recollir propostes de qüestions que puguin interessar abordar i les 
fem arribar a l’equip de professionals del CAP”, afirma un membre 
de la plataforma, qui anima a fer difusió de les xerrades a través dels 
grups de whatsapp i les xarxes socials.

El calendari de xerrades, marcat per temàtiques vinculades a l’ali-
mentació i la vacunació, es va encetar el passat 9 d’octubre amb la 
xerrada �Consells alimentaris (pautes i menús). On podem tro-
bar informació rigorosa sobre alimentació?”. La trobada va estar 
a càrrec de la infermera Palmira Santín (amb la col·laboració de la 
Dra. Victoria Ramiro).

A continuació, us avancem les dates de les properes xerrades: 

• 12/11/2019: TALLER SAPS EL QUE MENGES? Aprenem a 
llegir les etiquetes dels aliments que consumim. Xerrada a càrrec 
de l’Associació Justícia Alimentària i les professionals Dra. Victo-
ria Ramiro i la infermera Palmira Santin del CAP La Sagrera. Per 
a aquest taller, és interessant que els assistents portin etiquetes 
de productes que es consumeixin per tal d’analitzar-les col-
lectivament.

• 16/12/2019: PARLEM DE VACUNES. Xerrada a càrrec de la 
Dra. Carolina Fernández i l’infermer Pablo Bautista.

Les xerrades són obertes a tothom, no cal preinscripció i tenen lloc 
a la sala gran de La Torre de La Sagrera, ben propera al CAP, a les 
17.30h.

Pensar que fa gairebé dos anys va estar a punt de desaparèixer la 
pediatria del CAP La Sagrera i que actualment s’està donant servei 
i oferint programes com aquestes xerrades evidencien dos fets im-
portants: d’una banda, que la mobilització veïnal és clau en la defen-
sa d’una atenció primària de proximitat i, d’altra banda, que de la 
complicitat entre professionals sanitaris i els veïns i veïnes es poden 
tirar endavant projectes beneficiosos per a la salut comunitària.

mARGA GOnzáLEz (PLATAFORmA#SALvEmCAPLASAGRERA)

FOTOS: AnA POUSA  

comença un nou curs de xerrades sobre salut infantil  
a la torre de la sagrera, una iniciativa dels veïns  
i els professionals del caP la sagrera
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El passat 3 d’abril, es va celebrar el dia d’acció global contra els 
mal anomenats paradisos fiscals , que en realitat haurien de 
dir-se caus fiscals, que és la traducció literal de l’original anglès 
“tax havens”. Just per aquesta celebració, es va llegir davant la 
l’oficina de la Comissió  Europea el seguen manifest:

Els refugis o caus fiscals són territoris o estats amb normes fis-
cals i jurídiques al servei de les grans empreses i capitals, que 
es beneficien d’ells donada la llibertat absoluta de moviments 
de capital, així com de depredació del planeta i això de diver-
ses formes:

· Mitjançant el frau, l’evasió l’elusió fiscal, minimitzen els 
ingressos fiscals dels estats, necessaris per a l’educació, la sa-
nitat, les pensions tota la resta de prestacions i serveis públics 
en general i la necessària promoció de l’economia. En aquest 
sentit també és important assenyalar que al nostre país els in-
gressos fiscals són vuit punts inferiors a la mitjana de països de 
la Unió Europea, a causa de les bosses de frau i falta de mitjans 
necessaris per a perseguir-lo, i a un sistema fiscal regressiu i 
injust, on la fiscalitat efectiva carrega les famílies amb més del 
82% dels impostos, mentre la recent memòria de recaptació 
de l’Agència Tributària (AEAT), informa que les grans empre-
ses paguen de mitja la minsa xifra del 6% dels seus beneficis, 
la gran banca tan sols el 2’9% i les grans constructores el 1’2 % 
i això en gran part a causa dels refugis fiscals.

· Són plataformes mundials de negocis i inversions espe-
culatives. En aquest sentit cal recordar que alberguen prop 
del 60% del comerç mundial, el qual es dona entre capçaleres 
i filials de grans empreses exportadores situades en aquests 
territoris per a evitar pagar impostos. Cal recordar que grans 
fons d’especulació immobiliària com Blackstone, les SOCI-
MIS, o empreses de mobilitat com Uber o Cabify tenen allí les 
seves seus fiscals per a no pagar impostos. Cal recordar que allí 
s’allotgen els grans inversors institucionals: grans bancs, fons 
especulatius, fons de pensions o asseguradores, que creen des 
d’aquestes plataformes una economia de casino molt superior 
a l’economia productiva i que aquesta especulació internaci-
onal, desregulada i que no paga impostos crea inestabilitat i 
crisis econòmiques que acabem pagant la ciutadania.

· A través d’ells es fa negoci i s’especula amb diversos pro-
ductes financers, les matèries primeres, béns bàsics i ser-
veis públics. Les divises, els bonus, les accions, el deute dels 

estats, els productes derivats; la sanitat, l’habitatge, els ali-
ments, l’aigua, emissions de CO2, hidrocarburs, boscos, terres 
estranyes..., tot és objecte d’especulació. Avui qualsevol bé o 
servei pot constituir una base o actiu especulatiu a l’arbitri 
d’una economia desregulada, especulativa i depredadora de 
la societat i del planeta.

· A través d’ells les màfies internacionals i la criminalitat 
organitzada, en general, la corrupció privada i política o el 
terrorisme internacional, renten els guanys dels seus delic-
tes i crims. Hem d’assenyalar que especialment són els països 
en desenvolupament o empobrits els més castigats per l’exis-
tència de aquests caus fiscals.

· Creiem doncs,  que està ben justificat manifestar la indig-
nació, no tan sols per l’existència, sinó també i, sobretot, per 
la condescendència institucional respecte d’aquests territoris 
opacs, al servei de les grans fortunes, les grans empreses, que 
aprofundeixen la bretxa de la desigualtat entre les persones 
de tot el món, soscaven els drets humans, econòmics i socials 
més bàsics, creant pobresa i vulnerabilitat en gran part de la 
humanitat.

· Volem fer visible la nostra indignació i demanar al Con-
sell de la unió Europea, l’exigència de major rigor tècnic en 
la valoració que fa en les successives revisions de les seves 
llistes negra i grisa de territoris fiscalment no cooperants, al 
mateix temps que transparència en els criteris que empra i de 
les negociacions efectuades amb els diferents països. Donats 
els resultats, considerem que el Consell està emprant criteris 
politics i no tècnics per a exonerar de la seva llista de refugis 
fiscals diversos països de la Unió Europea, que de facto funci-
onen com a tals, donant-los un estatus d’honorabilitat que no 
posseeixen, així com exonerar a altres territoris i estats molt 
agressius en matèria fiscal en el món i que no figuren  en la 
seva llista negra. Al mateix temps exigim sancions comercials i 
econòmiques als territoris offshore i no cooperants.

El manifest termina dient: NO DESCANSAREM FINS A 
L’ABOLICIÓ TOTAL DELS REFUGIS FISCALS, EINES AL 
SERVEI D’UN CAPITALISME FONAMENTALISTA I DE-
PREDADOR DE LES SOCIETATS I DEL PLANETA. 

ANTONIO I. ALONSO 

Paradisos fiscals Para uNs,  

iNfErNs PEr a altrEs 
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Molts són els mites estesos sobre aquests petits insectes que 
amb tanta alegria envaeixen els caps, especialment dels més 
petits. Et volem explicar la veritat del seu contagi, com preve-
nir-ho i desterrar la multitud de mites que hi ha.

Què són els polls?
Els polls són uns insectes hematòfags (s’alimenten de sang) i 
paràsits (viuen a costa dels altres) que viuen exclusivament 
en l’ésser humà. Hi ha tres espècies diferents que viuen en 
llocs diferents:
 Pediculus capitis (poll del cap). 
 Pediculus corporis (poll del cos). 
 Pediculus pubis (poll del pubis).

El poll del cap és un insecte que viu entre els cabells, pot ser de 
color grisenc, groc o vermell. S’alimenta de sang que xucla de la 
pell del cap quan pica les persones. Es reprodueix ràpidament.

la pediculosi
La pediculosi és la infestació produïda per polls. El símpto-
ma és la picor del cuir cabellut, ocasionada per la irritació de 
la saliva que l’insecte diposita a la petita ferida de la picada. La 
irritació pot ser tan intensa que, en gratar-se, es poden produ-
ir pelades a la pell i infeccions bacterianes.  Es localitza princi-
palment al cap.

com neix i viu un poll? 
Un poll viu en tres estats: ou o llémena (petits ous de color 
blanc que es troben adherits a la base del cabell), nimfa i adult, 
i acostuma a viure entre 30 i 40 dies (si no se’l mata abans!). 

com distingir les llémenes de la caspa?  
Les llémenes presenten resistència quan s’intenten separar del 
pèl, la caspa no.

MitEs dEl Polls
Els nens són els únics que els pateixen?
Poden afectar persones de qualsevol edat, però els nens en 
edat escolar, pels seus hàbits que faciliten el contacte entre 
caps, són els que major risc de contagi tenen; dintre d’aquests, 
les nenes presenten major predisposició.

Els productes pediculicides fan malbé el cabell?
Són tractament d’ús puntual: curts i amb poc temps d’exposi-
ció. Després del tractament podem utilitzar condicionadors 
de cabell que ajudaran a reestructurar-lo.

és aconsellable utilitzar un producte preventiu? Es pot 
prevenir l’aparició de polls?
Se sol recomanar la utilització de repel·lents naturals, com es-
sència de l’arbre del te, i altres.... Però són tractaments com-
plementaris.

La forma més eficaç de prevenció és la mecànica amb una 
llemenera (una pinta de pues molt juntes i llargues, i prefe-
riblement metàl·lica) i fer-ho amb el cabell mullat o impreg-
nat amb crema suavitzant, ja que el poll es mourà menys. La 
revisió periòdica cal fer-la cada 7-10 dies, sent aconsellable 
fer-ho els divendres, perquè si hi hagués parasitació poder 
tractar-los durant el cap de setmana i tornar al col·legi sense 
infestació. S’hauria d’integrar com apart de la rutina de neteja.

Els agrada el cabell brut?
La seva presència no està relacionada amb la brutícia ni els 
mals hàbits higiènics, sinó tot al contrari: prefereixen el cabell 
net per subjectar-se millor, assolir abans el cuir cabellut i co-
mençar a alimentar-se.

Els polls salten?
No salten... ni volen; es transmeten per contacte directe molt 
ràpidament (de pèl a pèl) o a través de gorres, gomes o pintes.

són transmesos també per animals?
L’únic hoste on un poll pot viure és l’ésser humà; no poden ser 
contagiats per animals.

El vinagre o la maionesa els mata?
Ni vinagre, ni maionesa; com a molt el vinagre ajuda a des-
prendre més fàcilment les llémenes.

són resistents als tractaments?
En moltes ocasions els casos de resistència són en realitat er-
rades en el tractament:
 a. Aplicació incorrecta del pediculicida.
 b. Falta d’aplicació del recordatori.

Produeixen o transmeten malalties?
No són portadors de cap malaltia; provoquen picor.

El tractaMENt
El tractament és només per a després d’una infestació, mai 
per a una prevenció. S’ha de repetir 7 dies més tard i 14 dies 
després, per seguretat, i va encaminat a l’eliminació de polls i 
llémenes.

coNclusió
En  el mercat existeixen un gran ventall de productes pedicu-
licides amb diferents característiques. El teu farmacèutic se-
leccionarà la substància i l’excipient més adequat per tal de 
garantir que el tractament sigui eficaç, segur i tolerable, i et 
podrà resoldre els dubtes que tinguis. No deixis d’acudir a ell 
en busca de consell.

SuSANNA SERRA I SIMON  

RECOmAnA i ACOnSELLA ELS vEïnS PER CUiDAR LA SEvA SALUT.

caps sense polls...  
No tot és cert!
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fotodENÚNcia

“En l’entrevista d’aquest mes hem volgut retre 
un petit homenatge i a la vegada acomiadar-
nos d’en Jaume Fontbona, durant una dotzena 
d’anys vicari i en aquests últims quatre rector 
de la Parròquia del Crist Rei. Gràcies per 
la feina feta i sort allà on vas. Sempre et 
considerarem un sagrerenc més.”

quan fa que vas venir a la Sagrera i on havies estat abans?
Aquest mes de setembre ha fet 16 anys que visc a La Sagrera. 

Abans havia estat 9 anys a Sant Andreu, 3 anys a Roma i 6 anys 
al barri de Can Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet. I quan 
era seminarista, vaig estar 3 anys a Sant Andreu de la Barca. Vinc 
d’Arenys de Munt, on vaig néixer i viure fins a entrar al Seminari 
de Barcelona, tot i que durant dos anys vaig viure entre setmana 
a Santa Perpètua de la Moguda, mentre estudiava Enginyeria 
Tècnica Tèxtil (especialitat Filatura i Teixits) a l’Escola Universi-
tària d’Enginyeria Tècnica de Barcelona.

has estat vicari i rector de Crist Rei. En aquest temps, quins 
han estat els punts positius i quins els negatius que has viscut 
en aquests càrrecs?

He estat 9 anys de vicari, això m’ha possibilitat de dedicar-me 
als moviments apostòlics d’Acció Catòlica, especialment en món 

Els veïns del voltant del Parc de la Pegaso hem estat testimonis al llarg de la 
primavera d’alguns arranjaments que Parcs i Jardins han efectuat a les zones 
enjardinades, dels quals caldria parlar en alguna altra ocasió, perquè no els 
compartim tots. Però ara volem denunciar la deixadesa del passatge que co-
munica els carrers Portugal i Rovira i Virgili. Molts pensàvem que ja que havien 
fet obres per canviar canonades o les tanques vegetals també arranjarien els 
escocells del passatge i els seus voltants, ja que, com es pot veure en les fotos, 
les rajoles trencades o inexistents provoquen ensopegades de criatures que 
entren en la zona de jocs infantils, i també d’adults, en especial en hores més 
fosques. Per a quan s’espera una solució?

obrer. Concretament al MIJAC (Moviment Infantil i Juvenil d’Ac-
ció Catòlica), que també va estar present uns tres anys a la parrò-
quia del Crist Rei, coordinats amb el MIJAC de Sant Andreu (al 
qual he estat acompanyant durant 25 anys); a la JOC, a l’ACO i 
al Moviment Cristià d’Adults d’Acció Catòlica, que ara forma 
part de l’Acció Catòlica General (ACG). Així doncs, un punt molt 
positiu ha estat el meu servei als infants, joves i adults, acompa-
nyant-los a conèixer, estimar i seguir Jesucrist des de la seva re-
alitat i al si de l’Església que camina com a Poble de Déu allà on 
viuen, es mouen i actuen.

Els 5 anys de rector m’han possibilitat d’acompanyar una co-
munitat cristiana que té una història forjada per la novetat del 
Concili Vaticà II (que fomenta el diàleg de l’Església amb el món 
i en el seu si), la qual cosa ha fet possible que caminéssim junts 
(sinodalment) persones diverses i amb ritmes diferents, perquè la 
nostra comunitat parroquial fos acollidora i oferís la llum de Crist 
a sagrerenques i sagrerencs. Un altre punt positiu, la xarxa de re-
lacions creada al si de la comunitat, valorant cadascú tal com és i 
amb  la seva aportació per petita que fos per al bé de tota la comu-
nitat. Un punt negatiu, com a rector, és el poder jurídic amb què 
se’t vesteix i el fet que hagis d’assumir un rol de gerent per al qual 
no has rebut el do de Déu. En el sagrament rebut, t’és donat l’Es-
perit Sant perquè serveixis amb amor el segment d’humanitat que 
Déu t’ha confiat i perquè col·laboris amb el bisbe i els altres pre-
veres a fer que l’Evangeli sigui anunciat, celebrat i viscut, i també 
perquè el Regne de veritat, de justícia i de pau es vagi fent realitat. 
L’autoritat rau en el servei i en la coherència de vida i no el poder 
jurídic que se t’atorga i se’t reconeix eclesialment i legalment.

Estàs molt vinculat als moviments juvenils de caràcter cristià. 
Com has vist l’evolució dels infants i dels joves d’aquest barri, 
tant des del punt de vista cristià com social?

El fet que hagi acompanyat joves que ara ja tenen la quaran-
tena fa que vegis un progrés en el seu compromís com a cristians 
en la vida familiar, en el món laboral, veïnal, cultural  i polític. I 
alhora descobreixis que la JOC és un do de Déu als joves obrers 

ENtrEVista a  
mossèn Jaume fontbona
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i ho agraeixis a Déu que ho fa possible. I el que dic de la JOC puc 
dir-ho del MIJAC, que és un do de Déu als infants. Quan veus in-
fants, que has acompanyat en aquest procés educatiu i evange-
litzador ofert, i que ara són joves responsables i lliures, t’adones 
que no has perdut el temps. Els processos són lents i llargs i cal 
tenir molta paciència i mirar de no trencar el tresor que portem 
en gerros de terrissa (com diu sant Pau). Aleshores comprens la 
paciència de Déu. Des del punt de vista social, els que han passat 
per la JOC i el MIJAC no són persones indiferents a la realitat que 
viuen, gaudeixen i pateixen. Tenen criteris per afrontar la realitat 
i per obrir-hi solcs de llibertat i solidaritat i justícia.

En aquest temps viscut entre nosaltres, com has vist la vida de 
la Sagrera? has vist canvis urbanístics, socials, econòmics...? 
han estat positius o negatius?

He vist que la gent del barri és viva, sociable, inquieta, atenta 
a les necessitats de La Sagrera, no és conformista amb el que se’ls 
pugui oferir des del poder del Diner. Valoro molt la xarxa veïnal i 
les entitats que hi ha; entitats forjades en la lluita per viure d’una 
manera digna i sostenible en La Sagrera. També valoro que la co-
munitat cristiana no es vegi com una cosa aliena, sinó formant 
part del teixit associatiu i del veïnat. En les festes sagrerenques 
–per Crist Rei i la primavera– se’n palpa vida i ufanor.

He constatat grans canvis urbanístics alguns per al bé comú, 
com les places i la recuperació d’edificis per a equipaments; d’al-
tres, però, no s’acaben de veure quan i com acabaran. Voldria 
destacar que ara estem més ben comunicats amb el transport 
públic (sostenible). I un edifici que ha quedat ben arrelat a La 
Sagrera és el de l’Institut Guttmann, que ja fa un bon servei. 

Parlant en concret del barri, què és el que més t’agrada d’ell i 
quines millores creus que encara necessita?

El que m’agrada més, a part de la diversitat de gent que hi ha, 
és que té la força d’un poble, que sap fer festa quan cal, sap lluitar 
quan toca, i que està força organitzat. Les places públiques han 
millorat molt la imatge de La Sagrera, són espai de trobada i de 
relació, on s’hi troben totes les edats, des dels més petits als més 

grans, i això ens fa ser més humans, i per tant, més persones a 
imatge del nostre Senyor i Creador. D’altra banda, voldria notar 
l’actitud de sagrerencs i sagrerenques en el referèndum de l’1-O, 
em va emocionar l’organització i el civisme solidari de les perso-
nes participants, i em va indignar l’acció de força policial, vinguts 
d’arreu del Regne d’Espanya expressament.

La Meridiana és un punt a discernir sobre què cal fer per al bé de 
La Sagrera i per al bé de la ciutat, i consensuar les accions que cal-
guin per al bé comú. I també cal procurar que tothom tingui un ha-
bitatge digne i assequible, i no hi hagi pisos on malvisquin persones. 

Com t’agradaria que fossin les relacions entre la parròquia i el 
barri. hi ha punts a millorar? quins?

La parròquia ha de ser la font d’aigua fresca de La Sagrera, 
la font d’on treure l’aigua viva, l’aigua que sacia qualsevol set, i 
això sempre és un repte. La comunitat parroquial té presència i 
implicació en el Centre Cívic La Barraca, en la Comissió de Fes-
tes i en l’Associació de Veïns i Veïnes, això ho valoro i espero que 
continuï. I crec que és molt important que hi hagi membres de 
la comunitat cristiana en les entitats i AMPA’s sagrerenques. La 
relació sempre pot i ha de millorar, també depèn de les persones 
i de les ideologies.

Per acabar, en el teu comiat, quin és el missatge que vols fer 
arribar als sagrerencs, tants als feligresos de la parròquia com 
a la resta del veïnat?

Algunes grans intuïcions de Pau, gran amic, coneixedor i se-
guidor de Jesucrist: L’amor no passarà mai (1Co 13,8). No feu 
que malparlin del vostre millor tresor! (Rm 14,15). Nosaltres no 
fixem la mirada en això que veiem, sinó en allò que no veiem, 
perquè les coses que veiem són temporals, però les que no veiem 
duren per sempre (2Co 4,18), per això la guineu dirà al Petit prín-
cep que l’essencial és invisible als ulls. I a les persones que s’ado-
nen del fet diferencial cristià: La fe és posseir anticipadament 
allò que esperem, és conèixer realitats que no veiem (He 11,1).

AGuSTí CARRILLO




