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Arriba un nou hotel i una nova regulació turística
El mes de desembre es va enderrocar l’últim edifici afectat per l’obertura
del carrer Diputació fins a la Creu Coberta. S’hi aixecarà un hotel just quan
s’aprova una regulació municipal per frenar el creixement turístic (Pàg. 5)
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Editorial

Un present fosc que cal superar
Hi ha una expressió popular que diu que “les coses no poden anar a pitjor”.
Doncs bé, pel que sembla, la realitat del dia a dia que vivim ho contradiu
plenament. Estem en una època d’incertesa i retallada de drets socials i
polítics de tot tipus que ens recorda, a qui tenim una certa edat, situacions
que ens pensàvem ja superades. I això no és exclusivament un problema
del nostre país sinó que és a nivell mundial. Ja fa uns anys que estem davant d’un terratrèmol social on els partits tradicionals estan qüestionats i les
noves opcions polítiques que neixen diuen el que la ciutadania vol escoltar,
però no sabem si a l’hora de la veritat ho podran complir o simplement la
nova política quedarà convertida en vella en un tres i no res.
Mentrestant, comprovem com “els de sempre” se n’aprofiten i cada vegada treuen més beneficis mentre que la resta, la majoria, s’empobreix més.
Malgrat els fets, escoltem per part dels nostres governants com tot es va
solucionant i millorant i que el futur serà de flors i violes. Potser algú s’ho
pot creure, però de ben segur que els veïns que han de passar amb 600
euros mensuals i fins i tot amb menys, amb problemes d’habitatge, llistes
d’espera a la sanitat, etc. no ho veuen tant clar.
Estem davant d’un repte important que ens afecta a tots i hem d’evitar caure
tots plegats en la frustració i la impotència. El teixit associatiu i l’activisme
social han de servir per organitzar-nos i reivindicar el que creiem just per
a la millora col•lectiva. No n’hi ha prou de defensar la cosa particular, que
també ho hem de fer, sinó que hem treballar per uns barris més justos i solidaris. Ningú ens regalarà res. Hem de prendre consciència que ens hem de
mobilitzar. La història ens ho demostra; tots el equipaments, espais verds i
millores que tenim al barri s’han fet gràcies a les reivindicacions que milers
de veïns i veïnes van aconseguir. El futur ha de ser nostre.
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Hospitals

Ajuts socials

Emergències

112 Bellvitge

93 260 76 00 Dep. Benestar Social i Família

93 483 10 00

Guàrdia Urbana

092 Clínic

93 227 54 00 Urgències i emergències socials

900 70 30 30

Mossos d’Esquadra

088 Esperança, l’

93 367 41 00 Telèfon de la infància

900 30 07 77

Policia Nacional

091 Mar, del

93 248 30 00 Atenció a nens i adolescents

900 20 20 10

Guàrdia Civil

062 Sagrat Cor

93 322 11 11 Institut Català de les Dones

93 495 16 00

Bombers (Barcelona)

080 Sant Joan de Déu

93 253 21 00 Dones en situació de violència

900 90 01 20

Bombers (Generalitat)

085 Sant Pau

93 291 90 00 Agressions sexuals

93 231 95 93

Emergències mèdiques

061 Vall d’Hebron

93 489 30 00 Telèfon del civisme

900 22 62 26

Amb la col·laboració de
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L’ASSOCIACIó
INFORMA
ARRANJAMENT DE LA PLAÇA
JOAN PELEgRí

Aquella dita en castellà que “las
obras de Palacio van despacio” la podem aplicar sobretot a
la Plaça Joan Pelegrí. Ara ens
diuen que començaran segurament al mes de maig-juny i que
l’import total pujarà a un milió
d’euros.
No sabem si la quantitat és exagerada o no, però sí que estem
convençuts que des de la proposta original, l’AV ja va denunciar que el projecte no responia
a les necessitats de les veïnes i
veïns del nostre barri i que una
plaça dura com la que havien
projectat portaria problemes.
Han passat vuit anys des de la
seva inauguració i ara s’ha de fer
aquesta nova inversió (de diners
públics) per rentar-li la cara.
Una vegada més el procés participatiu que el nou Govern de
l’Ajuntament ha seguit és bastant millorable i algunes de les
propostes veïnals no s’han recollit. Tot i així sempre queda el
consol que pitjor del que està no
quedarà.
En el moment d’escriure la notícia encara no ens han concretat
quan començaran les obres, tot
i que ens asseguren que serà
dins el transcurs d’aquest any.
PLAÇA DELS PAÏSOS
CATALANS

Aquesta és un altra reivindicació
clàssica del nostre barri. Difícilment trobarem algú que digui
que la plaça no necessita una
reforma integral. Però malgrat
el deteriorament que pateix des
de fa molts anys no hi ha manera que des de l’Administració es
concreti un calendari d’actuació.

La Plaça dels Països Catalans actualment, amb les sortides d’emergència d’Adif al fons.

Entre ADIF, Ajuntament i d’altres
ho tenim empantanegat i, per variar, qui pateix la desídia som la
ciutadania.
Ha sortit als mitjans de comunicació que des de l’Ajuntament
de Barcelona s’aprovava una
mesura de govern per la qual es
considerava, entre d’altres places, la Plaça dels Països Catalans un espai singular referent.
Un cop més, i malgrat que sentim repetidament la importància
que li donen els nostres governants a la participació, proximitat, etc. ens vam assabentar de
la notícia sense tenir cap explicació per part de l’Ajuntament.
El que és curiós del cas és
que quan hem preguntat a
l’Ajuntament de què tractava
concretament la proposta, se’ns
ha respost que encara l’estan
treballant i que després ja obriran un procés consultiu. Total,
tenim el titular però no el contingut. Potser a nivell propagandístic (per a ells) és tot un encert,
però a nivell pràctic és una veritable enganyifa. El que demanem és que ens concretin la pro-

posta i ens donin un calendari
d’actuació.
PODES DELS ARBRES

Els veïns i les veïnes volem un
barri on hi hagi més verd, més
vegetació, però amb el supòsit
que no fa falta que les branques
dels arbres ens entrin a casa,
ens tapin qualsevol tipus de llum
o xoquin contra els vidres de les
nostres finestres. Això que sembla fàcil d’entendre, li hem hagut
de recordar a l’Ajuntament ja
que no hi ha manera que podin
en carrers on l’alçada dels arbres arriben als quarts pisos o
inclús més.
Sembla que el protocol que tenen establert és de fer en general les podes cada quatre anys
i per això s’acaben produint situacions com les que dèiem al
principi. El mes de novembre
ens van informar que s’actuaria
abans d’acabar l’any, i som al febrer i encara en alguns carrers
no s’ha fet. A Creu Coberta i
Rector Triadó ja han començat,
però Àliga, Plaça Antoni Pérez
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Moya, Consell de Cent, Plaça
Joan Corrades, Carretera de la
Bordeta, Vilardell, Joanot Martorell, Muntades... encara estan
(al moment d’escriure això) per
començar.
CAP DE NUMÀNCIA

La sanitat pública de qualitat ha
estat una de les grans conquestes socials que hem aconseguit
dins de l’estat del benestar social. Des de fa uns anys anem
denunciant que l’anomenada
crisi que patim, i de la que la
majoria de la ciutadania no en
som responsables, està servint
per desmantellar, entre altres
millores, la sanitat pública.
A Hostafrancs primer ens van
tancar el CAP de Consell de
Cent derivant-nos a molts de
nosaltres al CAP de Numància. Progressivament han anat
traient-nos serveis i passant-los
a d’altres CAPs. L’últim exemple
de fets consumats és l’eliminació
de radiologia de Numància que
ha passat al CUAP de Manso
amb la conseqüència de saturació del centre.
Tot i les reiterades demandes per part de l’AV de fer una
reunió amb els responsables
del Districte i Consorci de Salut, encara no s’ha produït tot i
dir-nos que es comprometen a
fer-la. Aquesta qüestió no solament afecta Hostafrancs sinó
que també es veuen perjudicats
molts dels barris del districte als
quals també toca Numància.

hi els Mossos d’Esquadra per
una baralla amb navalles entre
la gent que s’hi havia instal•lat
i que va acabar amb detinguts i
ferits.
Doncs bé, malgrat haver-ho
dit reiteradament als diferents òrgans de participació de
l’Ajuntament com les Audiències
Públiques, Consells de barri,
etc. la resposta que obteníem
sempre és que s’estaven fent
gestions per solucionar-ho. La
solució, però, ha vingut quan
els propietaris han començat les
obres d’edificació. Si no arriba a
ser per això, ens fa l’efecte que
encara ho estaríem reclamant

PLATAFORMA D’AA. VV. DEL
DISTRICTE

A finals de l’any passat es va
constituir la Plataforma d’AA. VV.

del Districte de Sants-Montjuïc.
En formen part les següents associacions: AV. del Poble Sec,
AV i Comerciants Hortes de Sant
Bertran, AV Plaça Navas, Unió
d’AV Sants-Montjuïc Poble Sec,
AV Badal-Brasil-La Bordeta, AV
Hostafrancs, AV Font de la Guatlla, AV de Sant Cristòfol, AV El
Polvorí, AV La Vinya, AV Illa Metalco, AV Estrelles Altes- La Cadena, AV Can Clos, AV Plus Ultra
i l’Associació de Comerciants de
la Marina.
Els seus integrants han expressat públicament que vista la
manca de resposta que es pateix per part de l’Administració,
és el moment de treballar conjuntament per ajudar i potenciar
les diferents reivindicacions que
ens afecten a tots, tot això sense perdre la nostra pròpia identitat dins del territori on treballa
cadascuna d’elles.

SOLAR DE SANT PERE
D’ABANTO

Anteriorment en aquesta revista
hem recollit el tema, ja que un
grups de veïnes i veïns denunciaven reiteradament les molèsties que comportava l’ocupació
de l’espai i la brutícia que s’hi
acumulava. Ens havien passat
fotos de rates campant pel solar
i fins i tot van haver d’intervenir-

Barraca d’indigents que hi havia dins del solar de Sant Pere d’Abanto.
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Arriba un nou hotel i una nova
regulació turística
El mes de desembre es va enderrocar l’últim edifici afectat per l’obertura del carrer
Diputació fins a la Creu Coberta. S’hi aixecarà un hotel just quan s’aprova una regulació
municipal per frenar el creixement turístic.
Redacció

El

que va començar sent un
intent de trinxar el barri
prolongant els carrers Diputació,
Consell de Cent i Aragó fins a
la Gran Via a les acaballes del
franquisme ha perdut la seva
finalitat però ha condicionat
algunes zones del barri durant
dècades. Ara tenim un immens
solar entre Tarragona i Creu
Coberta que travessarà un
carrer de vianants i encara
queden pendents dues zones
més: el tram de Mir Geribert,
que també està afectat, i la zona
enderrocada entre els carrers
Leiva i Vidriol. En aquesta zona
l’actuació urbanística s’ha fet
pel sistema de reparcel•lació en
la modalitat de compensació, o
sigui que l’actuació és privada i
l’han d’executar directament els
propietaris constituïts en Junta
de Compensació.

L’hotel que ha arribat a
última hora
Els solars que donen a
Creu Coberta es regeixen
urbanísticament
pel
que
s’anomena reparcel•lació per
cooperació. Són dues finques de
propietat privada i la del costat
de l’hotel Plaza tenia un projecte
de construcció d’habitatges, però
ara s’ha sabut que els propietaris
l’havien canviat per un projecte
d’hotel de tres estrelles de
5.065 m2 repartits en vuit pisos
i 150 habitacions. Resulta que
ja n’havien demanat la llicència
d’obres abans de l’entrada en
vigor del Pla Especial Urbanístic
d’Allotjaments Turístics (PEUAT)
i per tant no els afecta la
moratòria actual.
Les obres han començat tan punt
s’ha enderrocat l’últim edifici que
quedava.

Solar on s’ha començat a construir el nou hotel.

Una altra actuació pendent en
aquesta zona és el solar de la
cantonada del carrer Príncep
Jordi amb Diputació on ha d’anar
un edifici d’habitatges.
També en aquests terrenys, a
la banda de muntanya, hi ha
previst un equipament amb zona
verda de propietat municipal.
Des de l’Associació de Veïns
d’Hostafrancs es va proposar
fa temps l’elaboració d’un Pla
d’Equipaments
que
donés
resposta a les necessitats que
té el barri i més tenint en compte
que aquesta zona és una de
les últimes reserves de sòl que
tenim com a equipament. Falten
espais per a entitats, Casal de
Gent Gran, equipaments per a
joves, etc. En aquesta ubicació
concretament l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs va demanar
que s’hi fes un Casal per a gent
gran i apartaments tutelats.
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La
primera
turística

regulació

Però Precisament l’Ajuntament
acaba d’aprovar definitivament
el PEUAT per evitar la
saturació
d’establiments
turístics a les zones centrals
de la ciutat. En el disseny del
Pla s’han marcat quatre zones.
La zona 1 és la que té més
concentració
d’allotjaments
turístics i s’estableix com
una zona de decreixement:
si tanca un establiment, no
es pot substituir. La zona 2
és el territori de creixement 0
i, per tant, només si tanca un
establiment se’n podrà obrir un
altre amb el mateix nombre de
places. La zona 3 ocupa bona
part de la resta de la ciutat i la
4 són els territoris de regulació
específica.
En
aquestes
zones el nombre de places
podrà créixer condicionat a no
superar els nivells de densitat
territorial i de ciutat que
estableix el PEUAT.

Un moment singular del turisme a Barcelona: l’arribada de 2.500 empleats d’una empresa
xinesa a l’estació de Sants el 8 de maig de 2016

vol evitar que els pisos turístics
s’instal•lin en escales de veïns,
una situació que pot crear
molèsties als residents. Per això
només es podran instal•lar en
edificis completament dedicats a
aquesta activitat.

La zona 1 recollia inicialment
la zona més saturada – Ciutat
Vella, part de l’Eixample,
Gràcia i Poble Sec-, però veient
els senyals d’extensió cap a
barris propers, inclou finalment
el nostre barri d’Hostafrancs,
Sant Antoni, Poblenou i Vila
Olímpica.

El debat sobre el turisme

L’any passat l’Ajuntament tenia
censades a Hostafrancs 2.999
places hoteleres repartides
entre sis hotels, sis hostals, un
alberg i 179 pisos turístics. En
relació a la població resident
de 15.915 habitants (xifra a
gener 2016) això representa
un índex de població flotant del
18,8%, per damunt del 7,5%
de mitjana de la ciutat.
El problema principal ara per
al nostre barri són els pisos
turístics perquè l’Ajuntament
només té constància dels
legalitzats i segur que n’hi
ha més. La nova regulació

El sector turístic està en expansió
a Barcelona i és indubtablement
un dels seus actius econòmics
més importants. Però també té
efectes indesitjables que calia
abordar amb decisió: l’expulsió
de residents de les zones on
s’instal•len hotels i apartaments,
l’ocupació abusiva de l’espai públic
i l’encariment dels habitatges. No
només de compra sinó també del
lloguer a causa de la rendibilitat
més elevada que s'obté d’un
pis turístic. Per acabar d’adobar
molts inversors s’han llançat al
sector dels apartaments perquè
la rendibilitat en fons bancaris és

A més el PEUAT vol multiplicar la
inspecció d’allotjaments turístics
a la ciutat augmentant la plantilla
actual, formada per 12 persones
contractades
temporalment.
L’objectiu és arribar a 110
inspectors el 2018.

molt baixa.
No és casual que a les enquestes
els barcelonins hagin situat el
turisme com el segon problema
més important. Ens hi estàvem
jugant el model de ciutat i de
barris que volem. Per això
calia un pla que fes compatible
l’activitat turística amb la vida
dels residents que finalment
han fet sentir la seva en un
debat on només s’escoltava els
beneficiaris directes de l’activitat
turística: hostaleria i restauració.
Calia trobar un equilibri amb el
dret a l’habitatge, el descans i el
benestar del veïnat, i la qualitat
de l’espai.
El turisme és bo per a una
ciutat o un país sempre que no
acabi sent-ne l’única activitat
o la majoritària. En pocs anys
Barcelona ha perdut 70.000
m2 d’oficines, unes activitats
productives que han accentuat el
monocultiu del turisme. S’ha de
buscar l’equilibri i la diversificació
d’activitats. Molts economistes
avisen que el predomini del
model turístic perpetua els salaris
baixos, l’ocupació precària i una
baixa qualificació laboral, un fet
que, al seu torn, estimula encara
més l’abandó escolar.
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Reurbanització del carrer Leiva, entre
Sant Roc i Gaiarre, i del carrer Àliga, entre
la carretera de la Bordeta i Vilardell
Redacció
Ja fa un parell d’anys que des
de l’Associació de Veïns ens
vam fer ressò de les queixes
dels veïns del carrer Leiva. En el
tram comprès entre els carrers
Sant Roc i Moianès hi ha un
cordó d’aparcament a cada
costat, però l’espai que queda al
mig per circular no és suficient
i els cotxes que aparquen
pateixen ratllades i trencament
de retrovisors. Per aquesta
raó la gent puja els cotxes a la
vorera i això, en molts casos,
acaba provocant estrenyiments
molestos per als vianants que
van amb carrets de compra i
cotxets per a nens, o persones
amb cadira de rodes.
S’eixamplen les voreres

El Districte acaba d’anunciar
una reforma dels carrers Leiva
i Àliga. Ara aquests dos carrers
tenen 10 metres d’amplada i
voreres de rajola d’una amplada
de 1,45 metres a Leiva i entre
1,45 i 1,50 a Àliga amb un sol
carril de circulació. La reforma
manté el sentit únic de circulació
i eixampla les voreres fins a
1,80 metres en un costat i 2,80
a l’altre.
La calçada actual de Leiva varia
entre 2,15 metres i 3,80 amb un
o dos cordons d’aparcament,
segons els trams. Un cop
reformat. el carrer passarà a
tenir una calçada de 3,50 metres
i un sol cordó d’aparcament
de 1,80 metres. Àliga tindrà la
mateixa mida de calçada, una
mica més ampla que els 3,30
metres actuals, i també reduirà
els dos cordons d’aparcament

Cotxes mal aparcats al carrer Leiva, entre Sant Roc i Moianès / FOTO ALBERT
PLANAS

(ara de 1,70 a 2 metres) a un de
sol de 1,80 metres.
Millores afegides

En el costat de vorera ampla
es plantaran una filada d’arbres
que ajudarà a reduir el soroll i la
contaminació atmosfèrica. Són
arbres amb flors de colors vius:
l’arbre de l’amor que fa una flor
lilosa, la xicranda – que la fa
blavosa- i l’espinalb – que la fa
rosada.
A tots dos carrers l’enllumenat
està penjat a la façana igual que
els fils d’electricitat i telèfon. Això
es substituirà per columnes de
llums led de 6,5 metres d’altura
a la vorera i es soterraran les
línies de serveis, adequant les
xarxes de serveis urbanístics
existents així com la xarxa de

clavegueram. I també una nova
xarxa de reg.
A l’Associació de Veïns la
proposta tècnica que es fa ens
sembla correcta i que respon a
les necessitats que té el barri.
Algun veí ha expressat la seva
disconformitat amb el fet que en
la nova urbanització es perden
llocs d’aparcament. Efectivament
és així, però creiem que hem de
prioritzar l’espai públic, i per tant
també els nostres carrers, per
als ciutadans i no tant per als
cotxes. Els carrers que estem
parlant son carrers estrets on
aparcant a les dues bandes es
dificulta el trànsit dels vehicles
que circulen.
Encara no s’ha fixat la data d’inici
de les obres però segurament
començaran dins d’aquest any
2017.
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Loli González - Manuel Úbeda
HOMES
674 764 694

DONES
666 931 204

C/ Consell de Cent 37 08014 Barcelona
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La neteja de l’estany
de l’Espanya Industrial
L’any passat es va buidar tres vegades l’estany per netejar-lo, una freqüència que varia
en funció de criteris de salut pública.
Redacció
a neteja va a càrrec
d’una societat creada per
l’Ajuntament,
Barcelona
Cicle de l’Aigua, SA (BCASA),
que des de l’1 de gener de 2014
gestiona tot el cicle de l’aigua de
la ciutat adscrita a la Gerència
Adjunta de Medi Ambient i
Serveis Urbans dins de la
Gerència d’Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat. Així doncs atén el
manteniment de les platges, les
fonts i estanys públics, així com
el medi ambient en general.

L

Les fonts ornamentals de la ciutat
tenen sistemes de recirculació
que permeten estalviar al màxim
el consum d’aigua, que en
alguns casos s’obté de la capa
freàtica del sòl, i també disposen
de sistemes de tractament físicoquímic o biològic per mantenir
l’aigua en les condicions
higiènico-sanitàries requerides
Pautes de manteniment a
l’Espanya Industrial

Cada dia es neteja la superfície
de la làmina d’aigua, per eliminar
les substàncies flotants. Es fa
des de les vores i a vegades des
d’una barca inflable quan s’ha
de treballar més al centre de
l’estany.
El volum d’aigua que conté és
de 5.441 metres cúbics i se
sol trigar dos dies a buidar-lo.
Llavors s’extreuen els residus i
es neteja amb mànega d’aigua a
pressió. Aquest procés pot durar
entre una setmana i quinze dies,

ja que el buidat s’aprofita per
fer tasques de manteniment i
reparació del fons. La durada de
l’emplenat és variable en funció
de disponibilitat d’aigua.El temps
mínim és d’una setmana.
Fa anys que hi ha instal•lats una
serie d'equips d’ultrasons que
ajuden a evitar la proliferació
d’algues que formen una capa
de verdet a la superfície de
l'aigua, encara que aquests
equips per si sols no poden
evitar-les totalment. A més hi ha
sovint robatoris i desperfectes en
aquests equips, raó per la qual
a vegades no funcionen durant
breus períodes de temps.

Previsió per a aquest any

A més de la neteja diària de la
superfície, es preveu fer també
tres buidats. Les dates i la
freqüència de buidat depenen
fonamentalment de l’estat de
l’aigua i de l’estació de l’any.
Alguns estius s’ha d’actuar
contra la presència de mosquits,
per exemple. També s’han de
tenir en compte factors externs.
Per exemple, l’entrada diària a
un estany d’animals per banyarse augmenta la quantitat de
matèria orgànica i accelera el
deteriorament de la qualitat
de l’aigua, i per tant pot caldre
buidar-lo més sovint.
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La volta al món en bicicleta
Jordi Romo, veí del barri, ha travessat 49 països durant tres anys i ha pedalat 57.772
Km per complir una il•lusió: fer la volta al món.
Josep M. Carbó
En Jordi va néixer a la Gran Via, va estudiar a
l’escola Proa i després a la Joan Pelegrí. Es va
formar en disseny gràfic, fotografia i socorrisme
però no va aconseguir trobar feines relacionades
amb aquestes inclinacions. Havia d’anar tirant com
a comercial i satisfeia de tant en tant la seva set de
viatjar: al vint anys es va estar dos mesos pel Perú
de motxiller i en solitari, i als vint-i-cinc va recórrer
Argentina, Xile i Brasil.
Fer un clic a la vida

Als trenta-tres anys el trencament amb la parella i
la precarietat laboral l’obliguen a tornar a casa dels
pares. Veu el documental “Món petit” sobre Albert
Casals, el noi que viatja en cadira de rodes i sense
diners per tot el món i és llavors quan es planteja
si no és millor fer un clic i obrir definitivament la
pantalla dels seus somnis.
Es proposa fer la volta al món amb bicicleta “perquè
és un mitjà respectuós amb el medi ambient” que
permet viatjar a poc a poc i ficar-se pels llocs
menys turístics a fi de conèixer bé com viu la gent.
Li interessa captar imatges de “la bellesa que hi ha
a qualsevol lloc del món, amb els personatges i les
situacions, tant les negatives com les positives, que
em vagi trobant”. Finalment es proposa promoure
l’esport oferint pilotes de futbol a les escoles. En
aquest aspecte no va aconseguir que cap marca
li cedís material i en va haver d’anar comprant i
regalant sobre la marxa.
Ell feia servir la bicicleta per Barcelona però en
necessitava una de resistent que li va cedir una
botiga especialitzada. Una bicicleta amb quadre
i forquilla d’acer, neumàtics antipunxades i capaç
de traginar 80 Kg. També va ser en establiments
especialitzats on li van cedir una tenda de
campanya i un equip de vídeo i fotografia.
Xino-xano fent la ruta

Va iniciar una pàgina web (aroundtheball.net) per
compartir la seva aventura amb més gent i comença
el 12 d’octubre de 2013 quan una colla d’amics
l’acomiada a la plaça d’Osca. Se’n va cap a Grècia,
Turquia i pel Caucas s’interna a l’Àsia central fins
arribar a la Xina, Corea i el Japó. Després per

Nens d’un orfenat de Cambodja a qui en Jordi va regalar unes
pilotes. FOTO JORDI ROMO

Malàisia i Indonèsia agafa cap a Austràlia i Nova
Zelanda. Salta el Pacífic fins a l’Argentina i recorre
tot el continent fins al Canadà. Salta l’Atlàntic fins
al Marroc i travessa l’estret per pedalar fins a casa
on arriba el 10 de setembre de 2016.
Els dies que tenia wifi escrivia a casa seva des
de l’smartphone i el seu pare passava en net les
seves cròniques a la web. També li penjava les
fotos i vídeos que anava enviant.
A Grècia el va enganxar un Nadal fred que li va
provocar una grip. “Allà vaig tenir un moment crític.
Feia tres mesos que havia començat. Estava
febrós i es va morir la meva àvia, una cosa que
em va afectar. Vaig dubtar de continuar o no. Vaig
estar parlant-ne molt amb la família, però ho vaig
superar. El cos se’m va anar adaptant”.
Comprava el menjar cada dos dies, per no haver
de carregar massa. Duia dòlars i en algunes etapes
va treballar un temps: en un hostal a la recepció i
netejant, fent pàgines web, tallant gespa a Austràlia
o plantant ceps a Nova Zelanda. Alguna gent li va
donar diners, per exemple, als Estats Units.
Adoptava precaucions com ara dormir en llocs
segurs i no circular de nit. Va tenir pocs problemes:
al Nepal li va costar trobar qui li soldés una peça
i travessant el desert a Austràlia va patir molta
set. A Turquia el va atropellar un cotxe: “Jo només
vaig patir unes poques contusions, però la bici va
quedar feta una coca. Afortunadament el conductor
es va fer càrrec de la reparació”.
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Una família indonèsia que el va convidar a sopar a casa seva. FOTO JORDI ROMO

Descobrir l’hospitalitat

En Jordi es comunicava en anglès i, on no
l’entenien, ho feia per signes però ja se sap que
aquest llenguatge no és universal. A l’Índia i a la
Xina, fins i tot els moviments de cap per afirmar
o negar funcionen a l’inrevés que a Occident. Per
això el va ajudar molt ICON, un llibret editat per
a viatgers amb icones per explicar gràficament les
necessitats bàsiques. En alguns països demanava
que li escrivissin en un paper missatges elementals
com “On puc comprar pa?” o bé “On puc dormir?”.
A Àsia molta gent va en bicicleta, però la seva
cridava l’atenció per ser tan sòlida i pesant. A l’Índia
se’l miraven com un alienígena. A les comunitats
asiàtiques, que són molt comunitàries, els costava
molt entendre com un jove podia viatjar sol.
La màxima satisfacció del viatge ha estat conèixer
gent que a tot arreu s’ha mostrat hospitalària.
“Com més pobres, més acollidors. M’agradava
preguntar sempre si eren feliços i em contestaven
que sí. Necessitaven tan poques coses! Un dels
països més hospitalaris que m’he trobat ha sigut
Indonèsia. Arribo a un poble i al primer que trobo
li faig el senyal amb les mans juntes de dormir i
em va dur directament a casa seva. Només ens

podíem comunicar per gestos. Van estendre una
estora a terra, la van omplir de platets amb menjar
i me’l van assenyalar: menja”.
D’entrada “un ciclista sempre és ben vist”. Era
important també la capacitat d’adaptació: “Un cop
t’havies adaptat a un país, l’entrada en un de nou
obria interrogants. A Nicaragua em van explicar
coses terribles d’Hondures (robatoris a turistes, el
perill de les “maras” del narcotràfic) i hi vaig entrar
amb por, però em vaig trobar el mateix ambient
acollidor que a Nicaragua”.
I ara, què?

A partir de les cròniques que va anar penjant a la
web vol escriure un llibre. Ha tornat amb 140.000
fotos i les està seleccionant per fer exposicions.
“Són tantes que les he d’agrupar per temes:
retrats, paisatges... És el que faig cada matí, però
després de tres anys a l’aire lliure i cremant energia
contínuament, ara em costa estar-me al matí tancat
a casa davant de l’ordinador”.
Creu que entre fer el llibre i ordenar les fotos ja en
té per un any. Però no sap si s’adaptarà novament
a la vida d’aquí o si el cos li demanarà tornar a
viatjar aviat.
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Actualitat

Cinquena fase de desplegament de la nova
xarxa d’autobusos
Pròximament algunes línies del barri poden experimentar canvis: es proposa eliminar les
línies 37 i 91, i modificar el recorregut de les línies 109 i H16.
Anna Morancho

El

2012 va començar el
replantejament de la xarxa
d’autobusos de Barcelona, amb
l’objectiu d’aconseguir una millor
connectivitat, més rapidesa en
els desplaçaments, reduir el
temps d’espera i, en definitiva,
un augment dels passatgers i
la reducció de l’ús del vehicle
privat.
Un cop desplegada, la nova
xarxa d’autobusos inclourà: 8
línies horitzontals, 17 de verticals
i 3 de diagonals, que conviuran
amb 39 línies convencionals
i 26 línies de bus de barri. Les
diferències? Les línies de la
nova xarxa de bus disposaran
d’una freqüència de pas en dies
laborables d’entre 5 i 8 minuts,
i de busos articulats quan sigui
necessari. Les properes i últimes
fases d’implementació estan
previstes per la tardor del 2017
i el 2018.

Participació dels veïns al
nostre districte
L’Ajuntament de Barcelona ha
programat de cara a les últimes
fases de desplegament un
procés d’anàlisi i debat amb veïns
i entitats per informar dels canvis
en les línies i recollir les opinions
i propostes que sorgeixin del
debat. El passat mes de gener va
tenir lloc la reunió informativa a
Sants-Montjuïc. Les afectacions
que més preocupaven la gent
del barri van ser principalment
la mobilitat als centres de salut
del CAP Manso i l’Hospital Clínic
amb la desaparició de la línia 37,
que cobria aquest trajecte des
de la Gran Via.

Recollint els neguits veïnals
que també van sorgir a la
reunió anterior que es va fer al
barri de la Marina per resoldre
aquest problema es modificarà
el recorregut de la línia 109, que
finalitzarà a l’Hospital Clínic, i
el de la línia H16, que passarà
pel carrer Manso en lloc de
Sepúlveda per acostar-se a
l’ambulatori.

Qüestions controvertides
Gran part del debat, per això, es
va centrar en l’eliminació de la
línia 91, l’única línia que passa
per la carretera de la Bordeta i
connecta els veïns del barri amb
el CAP Manso i amb el centre de
la ciutat – Rambles -.
Les alternatives proposades per
TMB i l’Ajuntament de Barcelona

impliquen haver de desplaçar-se
fins a la Gran Via o fer diversos
transbordaments,
solucions
que no semblen pràctiques ni
realistes en un barri amb molta
gent gran amb problemes de
mobilitat.
Finalment
des
de
l’AV
d’Hostafrancs
vam
tornar
a insistir en la necessitat
d’augmentar la freqüència de
pas de la línia 50, una línia
que presenta aglomeracions
constants i un temps d’espera
sovint superior als 30 minuts.
Des del districte es van
recollir totes les propostes i
demandes amb el compromís
de donar resposta els propers
mesos. Tota la informació del
procés participatiu així com les
propostes les podeu trobar al
web decidim.barcelona.
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Preguntes sobre les clàusules sòl de les hipoteques
Aportem una informació sobre els efectes de la recent sentència del Tribunal de Justícia
de la Unió Europea. Està elaborada per un col•lectiu d’advocats que ha participat
activament en les reclamacions sobre aquest tema.
Col•lectiu Ronda
La meva hipoteca té clàusula sòl?

La clàusula sòl ha d'aparèixer a l'escriptura del
nostre préstec hipotecari. Resulta convenient,
doncs, fer una lectura del document per detectarla. Habitualment, aquesta clàusula la trobarem, en
cas d'existir, a l'apartat que acostuma a denominarse «Tipus d'interès del préstec». En terminologia
bancària, la clàusula sòl apareix referenciada com
a «límit a l'aplicació de l'interès variable», «límit a
la variabilitat dels interessos» o formules similars.
Una bona pista per saber si tenim o no clàusula
sòl és pensar si les quotes mensuals s'han vista
abaratides o no des de l'any 2009 o 2010. A partir
d'aquests anys, l'Euribor va començar a baixar
de forma més que significativa. Sent així, en el
moment de la revisió anual de l'interès de la nostra
hipoteca, aquest descens s'hauria d'haver traduït
en un abaratiment de les quotes mensuals. Si, per
contra, els pagaments s'han mantingut en un nivell
similar, és molt possible que s'hagi activat una
clàusula sòl.

respondre analitzant individualment cas per cas.
Un primer ajut pot ser fer servir alguna de les
calculadores d'interessos que portals d'actualitat
econòmica com ara HelpMyCash han posat en
marxa arran d'aquesta sentència. Ara bé, en
qualsevol cas, el resultat que poden oferir aquestes
eines informàtiques sempre serà una estimació
més o menys aproximada i sense cap validesa
legal. .

Recordeu que si voleu revisar l'escriptura del
préstec hipotecari i no la teniu o l'heu perdut, podeu
sol•licitar una còpia a la vostra entitat o a la notaria
on es va constituir.

Sobre el paper, no. És a dir, la clàusula només
és abusiva si no s'ha negociat individualment i ha
estat inclosa al préstec hipotecari amb la deguda
transparència i claredat d'informació. A la pràctica,
la clàusula és sempre abusiva perquè la banca no
va satisfer aquests requisits de diligència i claredat
de la informació. Per tant, és abusiva.

Què diu la sentència del Tribunal de
Justícia (TJUE)?

La resolució determina que en cas que es consideri
abusiva la clàusula sòl per part d'un tribunal, l'entitat
està obligada a retornar la totalitat dels diners
obtinguts per efecte d'aquesta clàusula, sumant-hi
els corresponents interessos legals generats.
Fins ara, els tribunals espanyols seguien la doctrina
fixada pel Tribunal Suprem que establia que en
cas d'abusivitat de la clàusula, les entitats només
havien de retornar els diners generats a partir de
maig de 2013
De quants diners estem parlant?

Òbviament, aquesta pregunta només es pot

La clàusula sòl sempre és il•legal?

Com afecta la sentència del TJUE si ja
hem interposat una demanda?

A hores d'ara, moltes demandes i recursos judicials
es troben paralitzats a les diferents audiències
provincials de l'Estat a l'espera, precisament, de
conèixer quin seria el contingut de la resolució
del TJUE. Per tant, aquestes sentències que es
dictaran d'ara en endavant ja ho faran seguint el
criteri del TJUE. Ara bé, cal tenir present que si la
demanda interposada només incloïa la petició de
nul•litat de la clàusula i la devolució dels imports
generats a partir de 2013, és probable que la
sentència només reconegui el dret a percebre la
devolució corresponent a aquest període.
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Puc reclamar si el banc ja em va
retirar unilateralment la clàusula
sòl?

Algunes entitats financeres van decidir retirar
la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris
després de la sentència del Tribunal Suprem que
determinava el seu caràcter abusiu. Si la retirada
de la clàusula no va estar acompanyada de la
devolució dels imports cobrats indegudament,
també estaríem en disposició de reclamar
judicialment.
Què passa amb els pactes que van
oferir les entitats?

Moltes entitats, conscients que tard o d'hora
acabaria acreditant-se el caràcter netament abusiu
de la clàusula sòl imposada als seus clients, es
van afanyar a oferir-los la possibilitat de modificar
els seus contractes en el sentit, per exemple, de
substituir la clàusula sòl per un tipus d'interès fix.
Aquests tractes anaven acompanyats, normalment,
del compromís per part del client de no emprendre
accions legals en cas d'acceptació.
Tot i que aquestes clàusules de renúncia d'accions
legals poden arribar a tenir, en determinades
circumstàncies, la consideració de clàusula
abusiva i, per tant, nul•la, el cert és que poden
suposar un greu impediment a l'hora d'interposar
una demanda o, fins i tot, privar-nos completament
d'aquesta possibilitat.
I com ho he de fer per reclamar la
devolució dels meus diners?

La sentència del TJUE no afavorirà la totalitat de
persones que tenen clàusula sòl a la seva hipoteca.
Només aquelles que interposin la corresponent
demanda obtindran la devolució dels seus diners.
Els bancs no abonaran els diners indegudament
cobrats sense que hi hagi una reclamació per part
del client.
Arran d'aquesta sentència, el govern espanyol s'ha
vist obligat a articular un procediment de reclamació
extrajudicial que serà voluntari i gratuït per a totes
les persones (queden excloses empreses) que
vulguin reclamar a la seva entitat la devolució de les
quantitats indegudament abonades. Cal començar
adreçant un escrit al servei d'atenció al client de la
nostra entitat amb la petició de devolució.
Sempre podem recórrer als tribunals i interposar
demanda judicial, tant si l'entitat accepta la nostra
petició i no estem d'acord amb el càlcul de la

quantitat a retornar com si és la pròpia entitat
qui denega la nostra petició o si preferim acudir
directament als tribunals, sense adherir-nos a
aquest procediment extrajudicial.
Si reclamem per la clàusula sòl,
també podem fer-ho per recuperar
les despeses de constitució de la
hipoteca?

Una recent sentència del Tribunal Suprem
considera abusiva la clàusula inclosa en la pràctica
totalitat de préstecs hipotecaris que carrega sobre
els clients totes les despeses de constitució i
atorgament de l'escriptura. La resolució obre la
porta a reclamar la devolució dels diners abonats
en aquests conceptes que, bàsicament, són:
•

Constitució davant notari

•

Inscripció en el Registre de la Propietat

•

Pagament de l'Impost sobre Actes Jurídics
Documentats

Aquestes despeses que el Suprem considera
exigibles poden arribar a suposar un import d'uns
3000 euros per a una hipoteca convencional de
150.000 euros.
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Qui era Celestina Vigneaux?

Història

Al final del carrer Moianès, entre l’estació de Magòria i el carrer Gavà, hi ha uns jardins
batejats amb el nom d’aquesta pedagoga que va tenir una vinculació estreta amb el barri
d’Hostafrancs.
Redacció
a publicació, per part del
Secretariat d’Entitats, a la
seva col•lecció d’història
local, del volum “Les escoles fins
al 1939 a Sants, Hostafrancs
i la Bordeta. Llums i foscors”
aporta informació sobre l’Escola
de Pàrvuls d’Hostafrancs, una
escola municipal documentada
des del 1866 i que estava situada
al carrer de Sarrià (avui Rector
Triadó) núm 15 fins que el 1920
es va incorporar a les escoles de
l’edifici de la tinença d’alcaldia,
avui escola Miquel Bleach

L

Una escola vella de nens
apilonats
El 1900 l’escola atenia 84 nens i
54 nenes. El 9 de desembre de
1903 hi va aconseguir plaça una
noia gironina de vint-i-cinc anys
que venia d’una experiència
de cinc anys en un parvulari
al barri de Cuatro Caminos de
Madrid on havia muntat el primer
menjador escolar d’Espanya.
Era Celestina Vigneaux.
El panorama que es va trobar
el descriu així: “Imagineu-vos
unes grans escales de fusta, les
grades tradicionals, on s’asseien
sovint uns centenars d’infants de
tres a sis o set anys, dividits els
nens i les nenes, uns a la dreta
i uns altres a l’esquerra, amb
un espai buit al mig per baixar
i executar marxes tot entonant
cançons. Com més estrets
estaven, amb els braços plegats
o encreuats a l’esquena, més
garantia tenien els mestres que
els infants observaven el que en
deien una bona disciplina i que
avui en diem nosaltres passivitat
i quietisme absoluts...
Els infants havien d’estar

Hort de l’Escola de Pàrvuls d’Hostafrancs / ARXIU HISTÒRIC D’HOSTAFRANCS

quiets a les grades tot el temps
que convenia a la mestra
per a explicar-los algun tema
instructiu, ja que els ensenyaven
totes les assignatures o almenys
aquesta era la il•lusió que es
feien. Es pot dir que aquells eren
els preliminars de la formació del
papagai o màquina de repetició, i
quan els infants, obeint a les lleis
naturals, es movien o trencaven
la quietud, sentien sobre llurs
testes aquella canya llarga que
arribava a dalt de tot de les
grades”.

La cantina escolar
Vigneaux comença creant un
menjador, que serà el primer de
Catalunya, i que no veia com
un servei caritatiu sinó com un
mitjà educatiu. Ella valorava
igual la salut física i la psíquica
de l’infant, per això la higiene i
l’equilibri alimentari hi tenien
molta importància. L’ajuntament
hi va destinar una subvenció de
2.500 pessetes com a aportació
inicial. Funcionava deu mesos
cada any i tenia un finançament
mixt: els alumnes amb recursos

pagaven la quota íntegra, i els
que en tenien menys pagaven la
meitat o bé no pagaven res.
Es va inaugurar el 7 de febrer de
1907 i, com que molts usuaris
eren fills de jornalers, molts d’ells
pobres, la majoria d’àpats eren
gratuïts. Fins el 1911 no es van
rebre aportacions metàl•liques
de particulars. En canvi hi van
haver molts ajuts en espècies:
carn de l'escorxador, productes
decomissats, peix del mercat de
Sants i, com a dada curiosa, oli
de fetge de bacallà que el doctor
Macaya, cap del Cos Mèdic
Municipal, distribuïa. En una de
les memòries de l’Ajuntament
es valora l’èxit del menjador i es
comenta que, a més de contribuir
a la salut dels nens, estimulava
l’assistència a classe.

Obrir l’escola a l’exterior
Els nens no sortien mai al carrer
i el maig del 1905 Vigneaux
va organitzar una sortida a la
font de la Guatlla. Després els
va demanar que escrivissin
sobre l’experiència i va poder
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comprovar l’entusiasme amb
què ho feien.
Unes setmanes després van
visitar un taller de terrissa de
la pròxima plaça del Sol (avui
Herenni). Alguns alumnes van
agafar fang i van provar de
donar-li forma.
Ella va veure en aquesta
actitud espontània la possibilitat
d’introduir la modelació d’argila
com a pràctica escolar. Quan els
va donar argila a l’escola perquè
fessin el que volguessin, es va
fixar que cap nen va dir que no
sabia què fer. Primer, a imitació
del terrissaire de la plaça del
Sol, es van posar a fer plats i
olles, però amb el temps van
incorporar altres vivències seves
i una era, per la proximitat de la
plaça de toros de les Arenes, fer
espases, banderilles i algun toro.
Per a ella tant era que les
figures fossin defectuoses, el
que valorava era estimular la
inventiva del nen i l’observació
de les coses reals. També va
introduir activitats com el cant
i la gimnàstica rítmica. La seva
inquietud era constant i el
mateix 1905 escriu que, veient
la importància que agafaven
llavors les màquines d’escriure
i les possibilitats de feina que
donaven, caldria plantejar-se
introduir-les a les escoles.

A l’avantguarda de la
innovació educativa
A la seva estada a Madrid
Vigneaux
va
conèixer
la
Institución Libre de Enseñanza,
que difonia els nous mètodes
pedagògics que apareixien a
Europa, tan contraposats a
l’escleròtica escola tradicional.
El 1900 ja imparteix una
conferència sobre el càlcul
mental, inspirant-se en el
pedagog suís Pestalozzi.
També
allà
coneix
Pere
Coromines, periodista, escriptor

Terrissaire d’Hostafrancs a principis del segle XX / ARXIU HISTÒRIC D’HOSTAFRANCS

i polític que tindria un paper
rellevant el primer terç del segle
passat i amb qui es va casar aviat.
La parella va tornar a Barcelona
i, quan Vigneaux arriba a
Hostafrancs, ja feia un any que
havia tingut el primer dels seus
vuit fills, Joan Coromines, que
arribaria a ser un dels filòlegs
més destacats de Catalunya.
El
1911
l'Ajuntament
de
Barcelona la beca per fer un
viatge pedagògic per Europa,
amb tretze mestres més. El 1915
va obrir al carrer Llúria la primera
escola infantil pública que
aplicava el mètode Montessori a
Barcelona. Degana de la Secció
Femenina dels Mestres Públics
de Barcelona (1909-1915) va
participar en el Congrés de
Primera Ensenyança (1909), en
el I Congrés d'Higiene Escolar
(1912), i en la posada en marxa

de les Biblioteques Populars
Circulants (1914).

Una figura poc coneguda
El 1922 una malaltia pulmonar
l’aparta de l’activitat professional
i estronca la seva carrera.
Avui encara és un personatge
poc conegut potser perquè la
projecció pública del seu marit
i d’alguns fills seus encara la
va invisibilitzar més. A més de
ser mare de Joan Coromines,
la seva filla Júlia va ser una
destacada psicòloga que va
introduir la psicoanàlisi al país, i
Ernest, un altre fill, va arribar a
ser un matemàtic important.
En acabar la guerra civil es va
exiliar a l'Argentina amb el seu
marit. Va tornar amb alguns dels
seus fills l'any 1944 i va morir
el 1964, a l’edat de vuitanta-sis
anys.

Celestina Vigneaux amb el seu marit Pere Coromines / REVISTA SÀPIENS

18 La veu del barri d’Hostafrancs

Tens problemes amb l’alcohol?
Potser et podem ajudar

ALCOHÒLICS ANÒNIMS
933 177 777
www.alcoholicos-anonimos.org

Anuncia’t a

La veu del barri
Truca’ns!

93 421 79 19

Al servei del barri...
i de tothom que vingui a visitar-nos
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Salut

Ja ha començat al barri el programa de detecció
precoç de càncer de còlon i recte
marta monzó
Aquest programa s’adreça a dones i homes de 50
a 69 anys i consisteix en realizar una prova molt
senzilla a casa, de detecció de sang oculta en
femta.
És un programa que s’ofereix gratuïtament i que
està promogut pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya amb la col•laboració del
Col•legi de Farmacèutics de Barcelona.
Com que ja s’ha posat en marxa en la nostra àrea
de Salut, tots els candidats a participar-hi rebran
una carta a casa amb les instruccions que s’han de
seguir per realitzar la prova.
Un cop rebuda la carta es disposa d’un mes
per passar a recollir la prova a qualsevol de les
farmàcies que apareixen en un llistat annex. És
imprescindible portar aquesta carta per tal de poder

entrar totes les dades en un programa dissenyat
per al procés.
Un cop recollida la mostra es retorna a la farmàcia
i serà ella l’encarregada d’enviar-ho a l’Hospital
Clínic.
El resultat final serà comunicat per correu o per
telèfon al cap d’unes setmanes. Si al resultat de la
mostra es trobessin indicis de sang, el més probable
és que hi hagi una lesió benigna i, davant aquest
resultat, us proposaran fer-vos una colonoscòpia.
És una prova que es realitza amb sedació,
comporta molts pocs riscos i permet l’extracció de
pòlips que es podrien arribar a malignitzar.
Per a qualsevol dubte us podeu adreçar a:
www.prevenciocolonbcn.org/contacte o al
telèfon 93 227 17 02.

IMATGES: http://www.prevenciocolonbcn.org/ciutadans/en-que-consisteix.html

PLATS CUINATS

Cuina tradicional i creativa
Obrim de dimarts a diumenge i festius,
d’11.00 a 15.30 hores

Consell de Cent 17, 08014, Barcelona
Telèfon i fax: 93 424 38 17
www.platscuinatshostafrancs.com

