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Han passat 40 anys

L’onze de novembre de 1977 el Govern Civil de Barcelona va aprovar els estatuts
de l’Associació de Veïns d’Hostafrancs, tot i que ja funcionava en la pràctica des
de 1974 sota l’empara del Centre Social de Sants.
Aquest any commemorarem aquests 40 anys d’existència legal començant per
aquesta revista que recull alguns moments de la vida de l’associació (pàgs. 5-15)
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Editorial
Més de 40 anys d'història de la nostra associació
A finals del passat any, l'Associació de Veïns d'Hostafrancs complia 40
anys de la seva legalització. Abans però ja funcionàvem com a Gestora per
defensar les reivindicacions d'un barri que anat guanyant-se lluita a lluita
totes les millores aconseguides. Eren temps difícils on la manca de democràcia impedia el dret de reunió, opinió i com no, d'actuació. Els que no
combregaven amb al règim i s'atrevien a dir-ho encara que fos suaument,
o demanaven millors condicions de vida per als veïns, eren acusats de
tota classe de delictes. La legalització va ser una odissea, se'ns van posar
traves administratives per arreu però al final ens van haver de reconèixer.
Algunes persones d’aquella època ja no son malauradament entre nosaltres; d'altres continuen al peu del canó i la incorporació de nous veïns ha
garantit la continuïtat de l'AVV Hostafrancs.
Al cap del temps els objectius fundacionals son plenament vigents: el pluralisme associatiu sense caure en partidismes polítics, la millora de les condicions de vida i la defensa d'uns valors democràtics i socials per aconseguir
un barri més solidari i just.
Hem de posar en valor i agrair sincerament a totes les persones sòcies,
col•laboradores, amigues i amics no tant sols de l'AVV. sinó del teixit associatiu en general que amb la seva participació i suport desinteressat fan
possible que les entitats siguin instruments al servei d'un món millor.
L'any 2018 volem commemorar aquest aniversari i comencem amb aquest
número recordant alguns moments de la nostra història.
Ara bé, queda molt per fer, demandes que semblaven resoltes i superades
malauradament tornen a estar damunt la taula. Una vegada més és necessari la participació dels veïns i les veïnes per enfrontar-nos als nous reptes
i problemes que tenim al nostre estimat Hostafrancs.
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de servei: telèfons d’interés

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

PROBLEMÀTIqUES A SOLARS
DEL CARRER TARRAGONA

Com arreu de la ciutat, grans solars sense edificar acabant derivant en problemes d'incivisme,
brutícia i inseguretat. Això ho
patim al solar del carrer Sant Nicolau amb carrer Tarragona propietat del conegut constructor
Núñez i Navarro. És ple d'herbes,
brutícia i ferralla que acumulen
un grup de persones que l'han
ocupat i construït un seguit de
barraques on pernocten. El mateix passa al solar que hi ha al
carrer Tarragona amb Consell de
Cent. Estem davant d'una situació que si no es busquen solucions des de l'Administració acabarà cronificant-se i segurament
complicant-se més.
PROjECTE DE SUPERILLES
PER PART DE L’AjUNTAMENT
A HOSTAFRANCS

Aquest tema venia ja de l'anterior
Govern. Des d'un primer moment ja vam manifestar que tot
el que sigui pacificar els carrers
ens sembla positiu; ara bé, s’ha
estudiar molt bé perquè sovint
grans idees treballades als despatxos es converteixen en xurros quan s’apliquen a la realitat.
En aquest mandat ja n’hem tingut algun exemple en altres Districtes.
El novembre passat vam tenir la
primera reunió de Superilles amb
el nous responsables polítics.
Després de l'extensa explicació
de l'equip tècnic del projecte,
vam demanar la documentació
per estudiar-la detalladament i
parlar-ne amb el veïnat. Malauradament no ens la van donar
fins al febrer. A grans trets, el
projecte proposa:
- Carrer Torre d'en Damians: fer-

lo de Plataforma Única amb eliminació de places d'aparcament
de moto.
- Carrer Rector Triadó: fer-lo
de trànsit veïnal per accedir als
aparcaments existents i treure
les places d'aparcament en superfície.
- Carrer Béjar: que tingui la funció que ara té Rector Triadó
(trànsit local per anar a l'Estació
de Sants)
- Carrer Príncep Jordi: continuaria sent via de trànsit veïnal però
amb voreres passants. Aquí
plantegen dues opcions: sense
zones d'estacionament puntual
de serveis o amb un cordó de
serveis.
- Carrer Consell de Cent: També
plantegen dos escenaris. Un seria ampliació de voreres costat
mar, un sol carril de circulació
vehicles, carril bici bidireccional,
i zona de serveis (càrrega i descàrrega banda muntanya). L'altre

seria sense ampliació de voreres
i amb una zona d'aparcaments
de motos. En tots dos desapareix l'aparcament de vehicles en
superfície.
Estem doncs davant d'unes propostes que poden condicionar el
nostre futur i volem estudiar-lo
detingudament sense estar pressionats pel calendari electoral de
les municipals que han de ser
l'any vinent. L'AVV d'Hostafrancs
hem comunicat a la regidora que
no donarem cap suport al projecte fins que no l’haguem llegit
i discutit amb els veïns.
EqUIPAMENT MUNICIPAL
PER A jOVES AL CARRER
LEIVA 67

És un espai de 174 m2 que comptarà amb sales grans, zones de
treball i un petit magatzem. Pel
que ens diu l'Ajuntament (en
cap moment hem pogut veure
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el projecte de gestió) hi haurà
una gestió externalitzada. Les
activitats seran adreçades a
joves en horari de 16 a 21 hores fora d'horari escolar i podrà
servir per als casals de barri i
per associacions i entitats que
sol•licitin l'espai, sempre i quan
no coincideixi amb la franja
horària destinada als joves.
CONTINUEN ELS
PROBLEMES AL CARRER
CALLAO 3

Des de fa anys les famílies
d'aquest immoble pateixen
l'incivisme de persones que
lloguen setmanal o mensualment la vivenda del pis 2n 1a
porta. Segons l'Ajuntament no
és un cas d'apartament turístic
il•legal sinó que es una activitat
econòmica no reconeguda. Ni
les pressions dels veïns, ni de
la pròpia Síndica de Greuges,
ha aconseguit que el Districte
s'hi impliqués. L’única resposta
és que quan hi hagi sorolls nocturns s'avisi a la Guàrdia Urbana. Però resulta que quan se’ls
truca triguen hores o no vénen.
El fet és que el negoci d'una empresa provoca el mal viure d'uns
veïns que no tenen culpa de la
manca d'iniciativa del Districte.

DEFUNCIÓ

Volem fer un recordatori per
a Maria Valenzuela Campos, amiga i col•laboradora de
l'Associació, molt coneguda al
barri i gran pintora, que el passat
6 de març va deixar-nos a l'edat
de 89 anys.
DESCOBERT UN GRAN
DIPÒSIT SUBTERRANI
REVESTIT DE CERÀMICA DEL
SEGLE XIX

El passat mes de novembre durant les obres d’obertura del tram
del carrer Diputació, entre Tarragona i Creu Coberta, es va localitzar un dipòsit subterrani que
estava totalment buit. Es va comunicar al Servei d’Arqueologia
Municipal i s’hi va entrar amb
la col•laboració de la Unitat de
Subsòl dels Mossos d’Esquadra
per assegurar-se que no hi havia
gasos nocius i fer-ne una primera documentació gràfica.
Es tracta d’un dipòsit de forma
troncocònica, amb una boca circular d’uns 70 cm de diàmetre,
una fondària de 6 metres i un
diàmetre al fons de 5,40 me-

Actualitat
tres. Té un revestiment interior
de rajoles ceràmiques polícromes decorades amb diversos
motius. Són les dimensions i el
revestiment interior que li donen
una singularitat excepcional. Se
li calcula una capacitat aproximada de 58.000 litres i pel tipus
de rajoles es podria datar la seva
construcció al segle XIX. Tenint
en compte aquesta cronologia i
el lloc on s’ha localitzat, podria
estar relacionat amb l’Hostal Vell
(que va funcionar fins el 1928).
En aquest lloc, l’any 1929 s’hi
va obrir el cine Arenas. Els arqueòlegs suposen que era un
dipòsit d’aigua perquè la ceràmica està neta i no es veu tenyida
per altres líquids, però se’ls fa
difícil entendre com funcionava i
el perquè de les seves grans dimensions.
L’Ajuntament va acordar desmuntar la boca del dipòsit i omplir tot l’interior amb un material
semblant a la grava a fi d’evitar
esfondraments a la via pública. El mes de març, a petició
d’algunes entitats, el ple del
Consell de Districte es va pronunciar a favor de la museïtzació
d’aquesta troballa.

CÀMERES AL PASSATGE
SANT MAURICI – CARRETERA
DE LA BORDETA

Aquí
hi
ha
un
edifici
d'apartaments turístics legalitzats que fins ara no consta
que hagi creat problemes. El
que ha sorprès a tothom és que
l'empresa propietària ha situat
com a mínim 6 càmeres de gravació al carrer. Davant les queixes de veïns hem demanat al
Districte que verifiqui si tenen el
permís corresponent i alhora si
la instal•lació no afecta la intimitat de les persones. Una vegada
més, sembla que alguns sectors
econòmics tenen carta blanca
per fer tot el que vulguin.

Boca del dipòsit / SERVEI D’ARQUEOLOGIA AJUNTAMENT BARCELONA
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Quan volien trinxar el barri
A principis de 1974 la Corporació Municipal Metropolitana de Barcelona va aconseguir
l’aprovació oficial d’un Pla General Metropolità, popularment conegut com a Pla Comarcal.
josep m. carbó

E

ra un pla que posava com
a prioritat augmentar la
velocitat de circulació dels
cotxes al centre de Barcelona
creant vies ràpides des de
l’Eixample a l’Hospitalet que
trinxaven la trama urbana dels
barris d’Hostafrancs, Sants i la
Bordeta. Aquestes vies també
perseguien una revaloració del
terreny circumdant per afavorir
l’especulació
immobiliària.
Només a tall d’exemple, el
president de la Corporació
Metropolitana era un dels
propietaris de la fàbrica La
España Industrial, acabada de
convertir en un suculent solar
després del seu trasllat a Mollet
del Vallès.
Es proposava la prolongació
dels carrers d’Aragó i Diputació
des del carrer Tarragona fins a
la Gran Via. La primera afectava
els carrers Sant Nicolau, Béjar,
Rector Triadó, Ermengarda,
Torre Damians, Callao, Miquel
Bleach, Creu Coberta i Moianès.
La segona afectava els carrers

Concentració al carrer Vilardell de l’inici
de la manifestació contra el Pla Comarcal
de 27 d’abril de 1976 / ARXIU HISTÒRIC
DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC

Príncep Jordi, Tarragona, Creu
Coberta, Leiva, Carretera de
la Bordeta, Farell, Sant Pere
d’Abanto,
Moianès,
Cuyàs,
Corral i Amadeu Oller.
També es volia prolongar
l’avinguda de Roma cap a
l’Hospitalet pel carrer Sant
Antoni i fer un pas elevat sobre
la plaça de Sants, a més d’una
altra via ràpida entre Diagonal
i Gran Via que s’obria per Joan
Güell i Jocs Florals.
El Pla tenia 20.000 pàgines i es
va obrir un període d’exposició
pública d’un mes i mig que va
aprofitar el Centre Social de
Sants per fer una campanya
d’informació
i
recollida
d’al•legacions. Hi va haver
després una nova exposició del
Pla, la primavera de 1976, que

no modificava la situació i que
va motivar una segona onada
d’al•legacions. L’afectació era
tan gran en aquesta banda
de Barcelona que, de les
30.000 al•legacions que es van
presentar en les dues fases
a tot el territori metropolità,
13.000 provenien dels nostres
tres barris, promogudes per les
associacions de veïns que van
redactar un model d’imprès. I
a Hostafrancs, concretament,
se’n van recollir 5.000. Es van
fer assemblees al cine Gayarre
i unes quantes manifestacions
massives per la Creu Coberta i
el Carrer de Sants.
I aquí va néixer la nostra
associació, ja que la primera
gestora de l’AV d’Hostafrancs va
sorgir d’un nucli d’afectats.

6

La veu del barri d’Hostafrancs

40 Aniversari

Quan vam començar a parlar per la ràdio
A finals del franquisme es van començar a fer programes de ràdio sobre l’actualitat municipal.
El periodista Antoni Serra, des de Ràdio Peninsular, ens va donar veu tot sovint..
josep m. cARBÓ
Aquesta ràdio emetia el
programa “Los barrios de
Barcelona” on cada dia es
parlava d’un barri concret i s’hi
presentava un problema de
competència municipal que es
pogués resoldre en poc temps.
Al llarg de la setmana els oients
votaven telefònicament pel
problema que consideressin
més important i el més votat
era gestionat de forma especial
per la Delegació de Relacions
Públiques de l’Ajuntament. Era
una novetat que va introduir
l’alcalde Enric Massó. El
programa es va interessar
per Hostafrancs i va demanar
que hi participés la Comissió
Gestora
de
l’Associació.
Dos representants seus va
intervenir en una emissió de la
primera setmana de desembre
de 1974 on van explicar el
perill de desaparició del barri
a causa del Pla Comarcal i
la importància que l’Espanya
Industrial es convertís en zona
d’equipament d’ús públic i no
en zona residencial.
El problema concret que van
exposar va ser la dificultat
de passar per la vorera de la
cantonada de la Carretera
de la Bordeta amb la Gran
Via que obligava a baixar a
la calçada, un perill evident
que s’agreujava pel fet que
hi passaven molts nens dels
col•legis de la plaça d’Espanya.
La solució era fàcil perquè
només calia enderrocar una
casa petita i deshabitada que
ja havia expropiat el mateix
Ajuntament. En la votació
setmanal aquest problema es
va endur el nombre de vots
més elevat, uns vuitanta. I en

conseqüència es va veure el 7 de
gener que una brigada municipal
tirava la casa a terra.
El presumpte segrest
d’uns veïns

L’octubre de 1976 Antoni Serra
va reunir a l’estudi dos membres
de la Comissió Gestora de
l’Associació, un representant de
la Corporació Metropolitana i dos
directius de la immobiliària que
volia construir pisos a l’Espanya
Industrial. Van debatre les
afectacions del Pla Comarcal i
es va donar veu a través de dues
unitats mòbils a veïns del carrer
que van interpel•lar amb duresa
el representant de la Corporació.
Una unitat es va instal•lar dins del

recinte de l’Espanya Industrial
amb uns quants veïns, amb
autorització dels propietaris de
la fàbrica. Com que el programa
era molt escoltat, va començar
a afluir gent cap a la fàbrica i
el porter va tancar les portes.
Els entrevistats van explicar
en directe que el porter no els
deixava sortir i, humorísticament,
van anunciar que estaven
segrestats. Antoni Serra va
seguir la broma preguntant als
propietaris quant demanaven
pel rescat i ells es van telefonar
el porter perquè els deixés sortir.
De fet, el que passava, era que
s’havia concentrat un bon grup
de veïns que picaven la porta
per entrar-hi.
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Quan vam obrir el Casinet
d’Hostafrancs

La lluita veïnal per convertir l’Espanya Industrial en equipament va aconseguir que
l’Ajuntament de Barcelona comprés els terrenys el febrer de 1979. Recuperar el Casinet va
Redacció
Pocs mesos després, l’abril
de 1979, hi haurien les
primeres eleccions municipals
democràtiques que van dur
Narcís Serra a l’alcaldia.
L’edifici del Casinet era un local
abandonat i ple de serradures
perquè hi havia una fusteria, amb
un entorn brut ple de matolls. L’AV
d’Hostafrancs es va oferir a ferse càrrec del local i l’Ajuntament
li va cedir provisionalment. El
nou equip municipal acabava
de prendre possessió i havia
de començar de zero. Els
membres de l’associació es
van empassar força pols en
la neteja de l’edifici. Hi havia
bona sintonia amb el regidor del
districte, Pau Cernuda, i es van
anar aconseguint ajuts puntuals
de l’Ajuntament. El primer va ser
per instal•lar uns vàters. A l’abril
es va fer una festa popular de
celebració i el primer acte que
es va fer a la sala acabada de
netejar va ser una assemblea de
veïns de la nostra associació. La
segona activitat popular va ser
la celebració de la revetlla de
Sant Joan, que es va continuar
cada any amb molt d’èxit

Festival de gimnàstica rítmica..

Inauguració del Casinet el 1979 / ARXIU HISTÒRIC DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC

d’assistència. La comissió de
festes de l’AV va organitzar més
sardinades i festes per donar a
conèixer el local i recaptar fons
per mantenir-lo. Per equipar la
sala d’actes es va aprofitar la
casualitat que tancava un teatre,
el Fòrum Vergés de l’Eixample, i
que donaven les butaques a qui
se les emportés. Un diumenge
al matí l’AV va aconseguir un
camió i fer el trasllat a correcuita
cap al Casinet. Aviat es van
organitzar cursos de gimnàstica
rítmica i karate. Una necessitat
molt sentida era de fer un espai
de trobada per a avis i es va
començar als porxos del Casinet

amb un bar improvisat. També
es van fer homenatges a la gent
gran i campionats d’escacs.
El
primer
ajuntament
democràtic... i antipàtic

Més endavant, quan l’Ajuntament
va fer les primeres reformes i
l’alcalde Serra va visitar el local no
va amagar el seu desacord amb
un equipament autogestionat.
Serra va manifestar sense
embuts
que
no
trobava
necessàries les associacions de
veïns perquè considerava que
la representativitat aconseguida
pels partits polítics a les eleccions
els donava carta blanca... I així
van les coses des de llavors.
La necessitat d’informar de les
activitats va dur l’associació
a publicar un petit Butlletí
Informatiu i això va plantejar la
necessitat de crear un logotip.
Hi va haver diverses propostes
i es va triar finalment la imatge
del balcó amb la persiana que
des de llavors identifica la nostra
associació. El 1982 l’Ajuntament
es va fer càrrec del local i el va
convertir en l’actual Centre Cívic.
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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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Quan vam obrir el Casal Cívic de Magòria
L’antiga estació de Magòria va estar força temps en desús. Des de 2006 fins a 2009
la nostra Associació hi va gestionar un Casal Cívic molt actiu.
redaCCIÓ
L’edifici és propietat de la conselleria de Benestar
Social de la Generalitat que, a petició del moviment
veïnal, el va convertir en Casal Cívic i va obrir un
concurs perquè alguna entitat s’encarregués de
la seva gestió. Durant quatre anys l’Associació de
Veïns d’Hostafrancs va guanyar aquest concurs i
va contractar un equip que dinamitzés el casal.
Tot i tractar-se d’un espai reduït (dues sales no gaire
grans, i un despatx i un arxiu minúsculs) el casal es
va omplir d’activitats muntades per entitats que no
tenien local i de grups de veïns que les van anar
proposant i les realitzaven com a voluntaris. Hi van
arribar a participar de forma regular entorn de dotze
entitats (entre altres les associacions Alba, ESCAT,
Inclou, El parto es nuestro, Familiars de Malalts
Mentals, la Colla de Diables Guspires i el Grup de
Dones Ariadna o el Grup de Tango Magòria). La
mitjana d’activitats mensuals es movia entorn de la
cinquantena.
Puntualment el local va acollir exposicions,
reunions, conferències i actes diversos d’entitats
dels nostres barris. L’oferta de tallers incloïa
activitats tan diferents com Reeducació Postural,
Informàtica, Tècniques de Defensa Personal,
Tango, Country, Dibuix i Pintura. En les èpoques
de vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu
es reforçaven les activitats d’oci i també s’hi van

organitzar sortides culturals.
En la mesura que la dotació econòmica de la
Generalitat ho va permetre es va ampliar l’obertura
del local als dissabtes, cosa que va permetre
activitats per a joves i famílies.
L’objectiu va ser fer activitats per a totes les edats i
així es va aconseguir des de la formació d’un grup
de rapers i cursos per ensenyar a cosir els més
joves fins a tallers de Costura i Punt de Creu.
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Quan la banda sonava

El 1990 l’Associació va emparar la creació d’una banda musical d’animació que
buscava dinamitzar el jovent. Així van néixer els Traginers d’Hostafrancs.
Redacció

V

a ser un associat, Ferran Salla, qui es va inspirar en els carnestoltes del centre d’Europa per proposar
a uns quants joves fer una banda disfressada amb màscares. Ell va dissenyar-les, sobre la base
d’un casc de paleta, igual que la vestimenta i un carro que avui en diríem “d’efectes especials”. Duia uns
fars de cotxe, clàxons, un tub per disparar confetti i uns dipòsits d’aigua per llançar rajos verticals. Tot
alimentat per una bateria elèctrica.
Buscant una identificació amb el barri, va voler associar la banda al primigeni Hostal d’en Corrades, i
als traginers que hi feien estada abans o després d’entrar les mercaderies a Barcelona. Per això els
pantalons, mitges i bruses imitaven la roba de finals de segle XIX.
L’especialitat de la banda era fer cercaviles i durant els seus deu anys d’existència va inaugurar puntualment
la Festa Major del nostre barri. Estava formada per vuit o deu persones. Els instruments musicals eren
gralles i tambors i, cap al final, s’hi va afegir un xanquer. Un percussionista professional establia els ritmes
bàsics.
Aviat la banda es va professionalitzar i es va convertir en un grup autònom que va participar en nombroses
festes populars al sud de França, Andorra i arreu de Catalunya.
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Al servei del barri...
i de tothom que vingui a visitar-nos
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Revisió de les al•lèrgies més freqüents
Els símptomes poden anar des de picor i envermelliment dels ulls i el nas amb
esternuts, fins a crisis d’asma.
Marta Monzó / Farmàcia Monzó
Al•lèrgies relacionades amb els
fongs

Freqüentment es parla d’al•lèrgia a la humitat per
referir-se al que en realitat és al•lèrgia als fongs.
L’alternària és el fong més freqüent.		
Els fongs son microscòpics, desprenen unes
partícules anomenades espores que floten a
l’aire i causen símptomes d’al•lèrgia als ulls, nas
i pulmons de les persones amb aquest problema.
Predominen més en condicions de foscor i humitat.
Es troben en espais interiors (habitacions fosques,
armaris tancats amb humitat, banys, frigorífics,
matalassos, mobles entapissats i contenidors
de brossa) i espais exteriors (piscines cobertes,
gimnasos, taques d’humitat, plantes, fustes,
material vegetal, emmagatzematge de gra).
Consells:
• Eviteu la humitat a parets i armaris.
• No s'han utilitzar humidificadors.
• Ventileu i exposeu les habitacions al sol el
màxim possible.
• Manteniu ben seca la dutxa i/o el bany.
• Guardeu la roba i sabates només quan estiguin
ben seques.
• Eviteu les plantes d’interior.
• L’aire condicionat i la calefacció ressequen
l’ambient i son beneficiosos per disminuir la
quantitat de fongs. És necessari, però, netejar
els filtres regularment.

•

•

•

Al•lèrgies relacionades amb els
àcars

Els àcars son microorganismes que es troben a
la pols. Per desenvolupar-se necessiten foscor,
humitat i temperatures càlides. A les llars viuen
als diferents teixits: catifes, cortines, etc. Però
el seu millor hàbitat és al dormitori: matalassos,
coixins, edredons.Les reaccions al•lèrgiques que
provoquen, no son als àcars en si, sinó als residus
que generen.
Consells:
• Ventileu l’habitació de l’infant per disminuir-ne
la temperatura i la humitat. És millor fer-ho en
les hores de més sol.

•
•

•
•

Cobriu el matalàs amb funda de tela. Existeixen
al mercat fundes específiques que permeten la
transpiració i eviten els àcars. És millor evitar
els edredons. És preferible que el matalàs i els
coixins siguin de làtex o material acrílic.
La roba del llit s’ha de rentar una vegada a la
setmana amb aigua calenta (55ºC). Airegeu
les mantes amb freqüència i renteu-les cada 3
mesos (no han de ser de llana, sinó de cotó o
acríliques).
Caldria evitar les catifes, cortines i moquetes.
Deixeu els mobles indispensables i eviteu
l’amuntegament de joguines, llibres o peluixos,
que acumulen la pols. En el cas que l’infant
tingui una joguina o peluix favorit, mensualment
s’ha de rentar amb aigua calenta o, en el seu
defecte, deixar-lo al congelador durant una nit
per tal que el fred destrueixi els àcars i els seus
residus.
Per eliminar la pols dels mobles, s’aconsella
utilitzar draps humits, per evitar que la pols es
traslladi d’un lloc a l’altre.
Aspireu les catifes i cortines de la resta de la
llar. Les aspiradores amb filtre HEPA són les
més adequades, atès que atrapen les partícules
més petites.
Cal assegurar-se que l’infant no estigui present
durant la neteja.
Una vegada realitzada la neteja, és aconsellable
tancar l’habitació fins l’hora de dormir, per
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•
•

afavorir que les partícules de pols en suspensió
sedimentin a terra i deixin l’aire net.
Netegeu o reemplaceu els filtres de la calefacció
i l’aire condicionat una vegada al mes durant
les estacions d’ús.
En cas d’intensa al•lèrgia als àcars, cal
plantejar-se la possibilitat de retirar totes les
catifes i cortines de roba de la casa.

Consells:
• Traieu l’animal del domicili i feu neteja a fons
de l’habitatge.
• Si es decideix no treure l’animal, tocar-lo el
menys possible i no deixar-lo entrar a l’habitació.
• Renteu l’animal amb freqüència i apliqueu-li
productes per disminuir la producció de caspa.

Al•lèrgies relacionades amb els
animals

Els animals de pèl son causa freqüent d’al•lèrgia.
Els que més al•lèrgies causen son els gats, seguits
de gossos i cavalls, tot i que qualsevol animal amb
pèl pot ocasionar el problema.
Els animals van canviant de pell lentament
i en aquest canvi es desprenen partícules
microscòpiques de caspa que suren a l’aire. Una
persona pot tenir símptomes d’al•lèrgia en respirar
o contactar amb la caspa malgrat que l’animal no
estigui present. També es pot tenir al•lèrgia a la
saliva o l’orina de l’animal.

Gairebé 4.000 famílies tenen l’aigua a zero euros
a Sants-Montjuïc
Aigües de Barcelona
3.962 famílies tenen l’aigua bonificada a zero euros al barri de Sants-Montjuïc. Aquesta mesura és possible
gràcies al fons de solidaritat que Aigües de Barcelona va començar l’any 2012 en veure la situació per
la qual passaven moltes famílies amb l’esclat de la crisi econòmica. Posteriorment, un cop es va aprovar
la Llei de pobresa energètica al Parlament de Catalunya l’any 2015, Aigües de Barcelona ha signat ja
21 dels 23 protocols de pobresa energètica que exigeix aquesta llei. D’aquesta manera, la companyia
d’aigües ha destinat uns 260.000 euros a ajudar totes aquestes famílies que no poden pagar l’aigua per
garantir-los el subministrament en aquests 5 anys.
Aigües de Barcelona treballa coordinadament amb els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona per
garantir el subministrament de l’aigua a totes aquelles famílies vulnerables que no la poden pagar tal com
estableix la legislació vigent.
De la mateixa manera, al barri de Sants-Montjuïc hi ha vuit mil famílies que tenen 100 litres d’aigua
bonificats a la factura per ser més de tres a casa. Totes les llars tenen fins a 300 litres d’aigua bonificats
a la factura, però Aigües de Barcelona amplia a 100 litres per persona a totes les famílies de més de tres
membres.
L’aigua, l’aliment que passa més controls de qualitat

L’aigua de l’aixeta té el reconeixement ISO22000 que també reben tots els aliments que es posen a
la venda en els supermercats. De fet, Aigües de Barcelona fa el triple de controls a l’aigua dels que la
legislació vigent obliga a fer. A Sants-Montjuïc, l’aigua de l’aixeta rep 72 controls cada dia i es converteix
així en l’aliment amb una garantia de salubritat més gran.
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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
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