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Com han de ser
els arbres de carrer?
La plantació intensiva d’arbres a la vorera en els últims vint-i-cinc anys ha
millorat l’ambient del nostre barri però també provoca algunes queixes.
A les últimes remodelacions de carrers els tècnics municipals opten per
espècies diferents a la vista de l’experiència recollida.
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A tall de balanç
Estem acabant l’any i sent molt atrevits tocaria fer balanç. Sense voler ser pessimistes la situació en tots els àmbits és bastant millorable, per dir-ho suaument.
Tenim una crisi econòmica i social que fa estralls a les classes mitjanes i baixes
mentre les classes dirigents acumulen més poder. La famosa transició que ens va
dur a una democràcia, almenys en les formes, es veu ara qüestionada per part d'una
generació que li havia donat suport. La independència dels tres poders - polític, legislatiu i judicial - acaba sent una pantomima. A aquestes alçades algú creu en la
independència del poder judicial? Evidentment no podem generalitzar però pel que
demostren molts jutges i jutgesses encara continuen de cara al sol amb la toga nova.
Els tribunals europeus han dictat resolucions que si els afectats tinguessin una mica
de vergonya els faria posar vermells.
L'última sentència esperpèntica ha estat la de les despeses de les hipoteques. En
un primer moment van fallar que havien d'anar a càrrec de les entitats financeres;
aquestes van pressionar i de seguida el Tribunal Suprem ho torna a discutir i, és clar,
acaba donant la raó als bancs. Un escàndol en tota regla.
Falten cinc mesos i escaig perquè novament ens convoquin a decidir el proper Govern Municipal. Ara tot seran reunions, visites i bones paraules. L'actual Govern Municipal esgrimirà les coses que ha fet, i les que no, serà per culpa de l'oposició, dels
lobbys i de tothom menys d'ells. Per la seva part l'oposició els retraurà que no hagin
fet res i que el que han fet ha estat malament. Res de nou.
Ara bé, des dels veïns i veïnes hem de valorar si a nivell ciutadà estem ara pitjor o
millor que fa quatre anys, tenint en compte que no tot depèn de l'Ajuntament però valorant quines responsabilitats tenen cadascú. Com sempre diem, governi qui governi
el moviment associatiu ha de continuar mobilitzant-se i reivindicant el que considerem
just.
Ens trobarem que tothom prometrà, però el cert és que ens hem de conscienciar
que només aconseguirem uns barris, una ciutat i un país més justos si som capaços
d'anar plegats i no quedar-nos al sofà de casa esperant que les coses ens les regalin.
Duros a quatre pessetes no existeixen i no ho diem perquè ara hi hagi l'euro...
Bones Festes i Millor any 2019
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SUpEriLLa d’HoStafrancS

A l'acabar el mandat, generalment el Grup Municipal que governa vol presumir d'algun projecte estrella que ha impulsat i
que acabi sent emblemàtic del
seu tarannà ideològic. En aquest
cas ha estat la proposta de Superilla d'Hostafrancs.
Aquest tema ja venia d'anteriors
mandats i s'ha anat executant a
comptagotes en alguns punts. A
ben segur que quasi bé tothom
està d'acord en pacificar de vehicles els carrers del nostre barri.
O sigui que en aquest punt, a nivell teòric, podem trobar un gran
consens veïnal. El problema esdevé quan s'elabora una proposta que no té la participació real
del veïnat. I això és el que ens
ha passat.
Sota l'aixopluc d'un Grup Impulsor convocat per l'Ajuntament,
ho hem (i diem hem perquè
l'AVV. també hi érem) anat treballant. Des de la primera convocatòria, la nostra entitat ja va
expressar la necessitat que la
documentació que presentaven
els tècnics municipals se'ns passés per poder-ne parlar i discutir,
no tant sols amb els nostres associats sinó també amb el veïnat
en general. Doncs bé, això sembla ser que era molt difícil i tot
quedava reduït a l'aparent consens del Grup Impulsor.
La realitat, però, es va fer palesa quan el mes de maig l'AVV.
d'Hostafrancs i la FAECH
vam convocar una assemblea
de veïns i veïnes al Casinet
d'Hostafrancs. L'assistència va
ser molt important superant amb
escreix i gratament les nostres
expectatives. Dues coses van
quedar molt clares en aquesta
trobada: un desconeixement de
la proposta per part de la majoria

i moltes recances i dubtes que al
final la superilla acabés sent un
problema pels veïns del barri.
No seria la primera vegada que
una brillant idea acaba sent un
nyap perjudicant als que vivim
a Hostafrancs. Des dels despatxos les coses es veuen d'una
manera i des del carrer ens trobem amb unes altres. Després
d'aquesta Assemblea, l'AVV.
d'Hostafrancs vam elaborar juntament amb les persones que
van voler participar-hi una proposta alternativa. Noves reunions amb l'Ajuntament i nova
proposta seva. Des del primer
moment els hi hem dit que per
part nostra tot canvi ha de passar pel col•lectiu que va treballar
la proposta veïnal alternativa
i posteriorment exposar-ho en
una assemblea. Aquest és el
nostre full de ruta.
Si tot això era abans de vacances d'estiu, som a finals de novembre i l'únic que ens trobem
son informacions no oficials contradictòries. Per una banda es filtra un document del propi equip

de Govern evidenciant que no
hi ha dotació per la famosa superilla d'Hostafrancs perquè es
veuen obligats a fer retallades
en el pressupost municipal. Per
l’altra, surten declaracions d'una
tinent d'alcalde dient que es farà
la superilla.
Quan demanem explicacions tot
és sí però no, no però sí. Recordem que el projecte que ens
van proposar se n’anava al voltant dels dos milions de euros.
Som a finals de novembre, a sis
mesos per les noves eleccions i
amb la parada que representen
les festes nadalenques i tot està
per concretar. El projecte estrella
acabarà estrellat.
SEgUrEtat i prEvEnció aL
diStrictE

El passat mes de novembre va
tenir lloc la reunió del Consell
de Presidència, Prevenció i Seguretat. Aquest òrgan que teòricament és participatiu ha acabat
sent des de fa temps un espai
informatiu on els representants
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associatius i els veïns i veïnes
que hi assisteixen només poden
expressar les seves preocupacions i denunciar els problemes
que tenen al barri en l'últim punt
de l'ordre del dia, que és el torn
obert de paraules.
En aquesta trobada els representants de l'Ajuntament, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra
van explicar les dades sobre
delictes que tenen fins a finals de setembre d'aquest any
comparant-ho amb el 2017. El
resultat és que hem empitjorat.
Fa temps, que des de l'AVV.
d'Hostafrancs hem expressat el
que ens deien els nostres associats i el veïnat que la inseguretat ciutadana havia augmentat.
Potser era una percepció subjectiva, però pel que ens semblava, i els fets ho demostren,
era bastant real. Ara les estadístiques ens ho confirmen.
Els delictes han augmentat
un 19'6% en tot el Districte. Si
veiem com es distribueixen tenim:
• Contra les persones + 3'8 %
(amb 1496 delictes).
• Contra el Patrimoni +21'1%
(21.329 delictes).
• Contra la Seguretat Viària
+24'9% (376 delictes).
• Contra l'ordre públic -7%
(aquí hem disminuït i tenim
107 casos).
• Contra la Salut Pública
+17% (103 delictes).
• Resta de delictes +13'3%
(324 delictes).
Dins dels delictes contra el Patrimoni els que abunden son els
furts amb 13.370 casos que representen un 62'7% del conjunt.
No podem menysprear altres
delictes contra el Patrimoni com
son les estafes +8'6% (1.838
casos) i els robatoris amb força:
• En domicilis +2'9% (616 casos).
• En empreses +0'3 (57 casos).
• En establiments +1'2 (246
casos).

•
•

Actualitat
Interior
vehicles
+6'5%
(1.381 casos).
En espai públic +3'3% (708
casos).

El que està clar és que aquí tenim un problema que lluny de millorar empitjora. Malauradament
aquesta situació no ens passa
únicament al nostre Districte de
Sants-Montjuïc sinó que es generalitza a la resta de Barcelona
i segurament a Catalunya. A ben
segur que el panorama no és millor a Espanya ni a Europa. Però
això no treu que no haguem de
buscar solucions i estem segurs
que aquestes no passen per
crear un estat policial.
El curiós del cas és que al preguntar a l'Administració si han
analitzat els motius d'aquest
gran augment i quines mesures
pensen prendre una de les explicacions que se'ns donen és que
en el període anterior els furts
podien ser penalment acumulatius, és a dir, si a una persona el
detenien i era multireincident podia ingressar a presó, però a resultes d'un dictamen del Tribunal
Suprem (un altra vegada alguns

jutges i jutgesses) resulta que no
es pot fer i acaba sent una falta
lleu i fins a la propera.
Per això alguns i algunes delinqüents tenen quinze, vint o més
detencions i continuen al carrer
amb la seva activitat. Vaja com
altres delinqüents de corbata i
cartera de pell que roben milions
i tampoc se'ls hi fa res. Això sí,
aquests no els detenen tantes
vegades ja que tenen bons contactes. Després, alguns encara
es pregunten perquè la Justícia i el Poder Judicial està desprestigiat... Desconfiem també
d'alguns polítics amb cants de
sirena que ho arreglaran tot a
cops de bastó ja que molts d'ells
l'únic que pretenen es esgarrapar vots a costa d'un problema
que hauria d'aconseguir el consens de totes les forces polítiques per resoldre'l.
Aquestes dades que hem donat
son les que es coneixen, ara caldria saber quants altres delictes,
i per diferents motius, no consten, ja que les víctimes no han
anat a denunciar-ho. Tothom és
conscient que la fotografia final
seria molt pitjor.
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Com han de ser els arbres de carrer?
La plantació intensiva d’arbres a la vorera en els últims vint-i-cinc anys ha millorat l’ambient
del nostre barri però també provoca algunes queixes. A les últimes remodelacions de carrers
els tècnics municipals opten per espècies diferents a la vista de l’experiència recollida.
Redacció
ls lledoners del carrer
Rector Triadó i els oms de
la Carretera de la Bordeta no es
tornarien a plantar ara a causa
de la seva mida, excessiva per
a l’amplada del carrer. L’actual
normativa municipal classifica
els arbres en funció de les
seves dimensions, adequant-la
a l’amplada de la vorera. L’arbre
de port gran, d’alçada superior
a 15 metres i amb diàmetre de
capçada major de 6 metres, es
reserva per a les avingudes.
L’arbre de port mitjà, d’entre 6
i 15 metres d’alçada, es planta
en carrers amb voreres d’entre
3,5 i 6 metres. I als carrers amb
vorera inferior a 3,5 metres
es planta l’arbre de port petit,
d’alçada menor de 6 metres.

E

Nous criteris en la plantació
dels arbres
Aquests arbres de port petit son
els que s’han plantat últimament
als carrers Béjar, Moianès o als
entorns de la plaça Herenni.
En totes les plantacions d’obra
nova s’instal•la el reg automàtic
per degoteig a través d’una
conducció subterrània en forma
d’anell entorn del tronc. Això
permet programar-lo i estalviar
en el consum i de mà d’obra.
Els tècnics municipals tenen ja
decidit fa temps anar substituint
els arbres alts de Rector Triadó i
Carretera de la Bordeta a mesura
que es morin per espècies de
mida més petita, cosa que ja ha
començat amb alguns oms de la
Bordeta.

Túnel de vegetació espessa al carrer Rector Triadó.

Anualment, es poda un 25%
dels carrers de cada districte
(en l’ordre establert de rotació
de carrers), poda a la qual
s’afegeixen
les
actuacions
derivades de les necessitats
sorgides durant l’any en curs.
Els ciutadans que observin
necessitats puntuals de poda
poden demanar-ho a través
del Telèfon del Civisme, el 900
226 226, que atén de dilluns a
diumenge de 8 a 22 hores i no
és de pagament com el 010.
Un altre problema d’aquests
arbres massa grans és que
alguns comencen a aixecar la
vorera, provocant desnivells que
poden fer caure els vianants,
i caldrà veure si això es pot
arreglar retallant les arrels, si
son secundàries, o si afecta
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massa el paviment. La previsió
és realitzar cada quatre
anys la rotació completa de
tot l’arbrat viari de la ciutat
i últimament es procura fer
podes moderades, tendint a
deixar créixer l’arbre lliurement
i esporgar només en els casos
estrictament necessaris (etapa
primera de creixement, neteja,
seguretat...).

L’arbre de carrer ha de
viure en un entorn hostil
L’arbre viari s’ha d’adaptar a
un seguit d’inconvenients que
no pateix l’arbre dels parcs i
jardins. Per començar es situa
en un sòl que està massa
compactat —a causa de la
presència d’asfalt, voreres,
aparcaments, etc.—,
que
produeix una reducció dels
nivells d’oxigen i l’asfíxia de
les arrels responsables de la
nutrició. Aquestes mateixes
conseqüències tenen lloc
quan el sòl està inundat
durant un període prolongat
de temps. A més, a mesura
que passen els anys, el sòl
dels escocells es torna de
baixa qualitat, principalment a
causa de la manca de fulles
caigudes i fusta morta. Per
tant, aquest sòl s’empobreix
en matèria orgànica i en

els microorganismes que la
descomponen i provoca un
desequilibri químic al sòl. Si a
aquest fet s’afegeix la manca de
disponibilitat hídrica —ja que, a
causa de la impermeabilització
del sòl, bona part de l’aigua de
pluja s’escola pel clavegueram—,
el resultat és un arbre amb un
sistema radicular reduït.
Això fa que s’hagin de valorar
diversos factors a l’hora de triar una
espècie adequada. A Barcelona
s’utilitzen espècies originàries
de la zona o bé adaptades a la
climatologia mediterrània. Això
permet tenir exemplars més sans,
més resistents. En els últims anys,
la selecció d’espècies també té en
compte les previsions sobre el canvi
climàtic a la zona mediterrània,
on es preveu un augment de les
temperatures i una distribució
irregular de les precipitacions. A
més com que l’hostilitat del medi
urbà escurça significativament la
vida dels arbres, es procura triar
espècies de llarga longevitat

Els arbres de carrer han de
ser diversos
Barcelona té més de 150.000
arbres plantats als carrers i les
espècies més presents avui en
dia són els plàtans, els lledoners
i les sòfores. El predomini que ha
tingut durant molts anys el plàtan

Arbres de port petit al carrer Torre d’en Damians, al costat de la plaça Herenni.

Actualitat
situava l’arbrat de la ciutat en
una posició de vulnerabilitat
davant de possibles plagues.
Des de l’any 1995, Barcelona
disposa d’un programa de
substitució d’algunes espècies
a fi d’aconseguir una major
diversitat
introduint
noves
espècies més adaptables i
fixant l’objectiu que cap espècie
superi el 15% d’extensió. S’ha
començat
reemplaçant
els
plàtans, que es mantenen
únicament a les grans avingudes
i als espais emblemàtics, i
substituint algunes espècies poc
idònies a la ciutat com l’om, el
negundo, l’acàcia i l’ailant.Una
de les espècies més freqüents,
pròxima al límit del 15%, és el
lledoner. I hi ha altres espècies
que s’han anat descartant
per causes diverses com ara
fruits que embruten massa el
paviment, arrels agressives o
branques amb punxes

Els beneficis que ens
donen els arbres
El fet inqüestionable és que
l’arbrat influeix en la depuració de
l’aire eliminant els contaminants
atmosfèrics causats pel trànsit
rodat i la indústria, produint
oxigen i absorbint diòxid de
carboni (CO2) de l’atmosfera.
La vegetació suavitza les
condicions climàtiques reduint
la temperatura per l’ombra, la
transpiració i la reflexió dels raig
solars per part de les fulles.
També els arbres atenuen la
contaminació acústica disminuint
la reverberació que produeix
el soroll dels automòbils sobre
les façanes. A més, tenen la
particularitat d’ocultar un soroll
molest alhora que en produeixen
un d’agradable. I no oblidem
que l’arbrat ajuda a reduir el
volum d’aigües d’escorriment i
de possibles inundacions, ja que
cada part de l’arbre, així com el
sòl permeable que hi ha a sota,
retenen quantitats importants
d’aigua de pluja.
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Estiu conflictiu a causa d’un centre
de menors emigrants

L’Escola de Sant Vicenç de Paül es va convertir en un improvisat centre d’acollida de
joves marroquins arribats sols. El comportament d’alguns dels nois va provocar una
inseguretat a l’entorn que va obligar al tancament al cap de dos mesos.
Redacció
’edifici és propietat de la
Companyia Filles de la
Caritat que hi manté la
residència d’una desena de
monges i que va tancar l’escola el
passat juny a causa del descens
progressiu d’alumnes. Això va
obrir un debat al districte sobre
quin aprofitament se’n podria fer
per a equipaments socials.

L

Una decisió sobtada

El desbordament dels centres
d’acollida de menors de la
Generalitat a causa del fort
augment d’arribada de nois
emigrants que arriben sols va dur
a la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) a obrir a corre-cuita
nous centres i van contractar
Sant Vicenç de Paül. A mitjans
de juliol s’hi va instal•lar un
centre de recepció d’urgència
i triatge per derivar els joves a
d’altres centres amb previsió
de 30 places, un nombre que
variava perquè no hi pernoctaven
sempre els mateixos i que va
arribar a 50. El règim d’acollida
permet que es pugui sortir i
entrar lliurement sota la tutela
dels educadors però alguns es
fugaven saltant del terrat i van
protagonitzar robatoris de mòbils
i en alguna botiga, i incidents
verbals amb altres joves pels
voltants que van crear alarma
entre el veïnat. L’assetjament a
unes noies gitanes va indignar
especialment aquesta comunitat.
El Districte i les entitats, que
no havien estat avisats de res,
van haver d’afrontar les queixes

Tres nois despenjant-se del terrat de l’escola Sant Vicenç de Paül / FOTO Ràdio

veïnals. En un reportatge de BTV
el secretari de l’AV declarava:
“La majoria de menors no són
incívics ni són delinqüents,
però hem de tenir clar que hi
ha un grup que sí que ho són”
i el coordinador de l’Església
Evangèlica, que agrupa molts
gitanos del barri, manifestava:
“no volem que arribi una situació
en la qual algun pare amb un fill
assetjat o atracat es prengui la
justícia per la seva mà”.
Les gestions de les entitats
veïnals

Des del Districte es va demanar
un reforç de presència policial

dels mossos i de la Guàrdia
Urbana, tant per als veïns com
per als educadors del centre
que també patien incidents. El
22 d’agost es van reunir a la seu
del Districte els representants
veïnals, la FAECH, el govern del
districte i la fundació religiosa
que gestiona el centre amb
la sotsdirectora general de la
DGAIA on també van voler
participar-hi desenes de veïns.
Per part de la DGAIA es va
admetre que la ubicació del
centre no era l’adequada i va
insistir que es tractava d’una
instal•lació temporal.
A finals d’agost van circular per
les xarxes crides anònimes a
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concentrar-se davant del centre.
L’AV Hostafrancs i l’Església
Evangèlica se’n van desmarcar
perquè tenien prevista una
reunió el 5 de setembre.
Justament el dia 4 la DGAIA va
anunciar que tancaria el centre
al cap d’una setmana a causa
del seu desbordament però tot
i així el dia 5 es van presentar
molts veïns a la reunió al local
de l’AV fins al punt que van haver
de traslladar-se a la sala gran del
Casinet per poder reunir-se.
S’hi van concentrar un centenar
de persones que dubtaven del
compliment de la promesa i
plantejaven accions immediates
davant
el
mateix
centre.
Finalment es va acordar donar
un termini fins al dia 12 i fer una
concentració de protesta davant
l’alcaldia si hi havia incompliment,
cosa que no va caldre perquè
el dia 8 el centre va quedar
definitivament desocupat.
El testimoni d’un educador
social

Com és un centre d’acollida
per dintre? Ho explica Ramon
Rodríguez Poveda, un veí del
barri que hi treballa d’educador.
Com a delegat de CCOO
denuncia de fa temps les dures
condicions en què treballen en
aquests centres. Explica que
l’increment fort d’arribades de
menors magrebins ja ve de l’estiu
passat. El 2017 van arribar 1489
nois en front dels 684 de l’any
anterior. I aquest any de gener
a agost ja en portem 1944. “Es
tracta d’un problema que han
d’afrontar conjuntament totes les
administracions, entre el govern
espanyol i el català, i també en
l’àmbit europeu”.
Els centres de la DGAIA
són oberts, no són centres
d’internament. Als nois se’ls dona
roba, calçat i una mica de diner
de butxaca i són lliures d’entrar
i sortir. El primer problema és
l’idioma: “Encara que tinguem
traductors d’àrab, alguns nois no

el parlen, perquè són amazics”.
Una situació explosiva

Els centres d’acollida estan
pensats per tutelar nens i
adolescents que per maltractes
o desatenció han estat retirats
a les seves famílies. “La nostra
feina és preparar-los per al retorn
a una altra família o per valdre’s
per si mateixos quan arribin a la
majoria d’edat”. La realitat dels
menors marroquins és una altra:
“La majoria tenen entre 15 i 17
anys, tots són nois i tenen dues
procedències diferents. Els de
pobles rurals, a qui la família ha
pagat el viatge amb la pastera o
altres mitjans, perquè vinguin a
treballar i enviïn diners a casa, i
els de ciutats, sobretot Tetuan i
Tànger, que són nois de carrer,
que porten potser des dels 12
anys buscant-se la vida en un
entorn duríssim on sobreviuen
amb robatoris ocasionals i
alguns cauen en addiccions, com
ara esnifar cola. Aquests últims
solen entrar per Melilla i són nois
sense normes, agressius”.
Als centres d’acollida un pilar
important és l’escolarització. “I
aquests nois la rebutgen de ple,

uns perquè volen treballar i els
altres perquè s’han habituat a
viure a salt de mata. Aleshores,
al meu centre, on tenim des de
nens de bolquers fins a nois
i noies de 12 anys, l’arribada
d’aquests altres nois és una
bomba de rellotgeria”. Tenen
unes característiques diferents i
no sols el centre no els serveix,
sinó que dificulten la convivència
amb els tutelats.
Entre ells hi ha també sovint
assetjament i baralles. “La tensió
és contínua. Hem documentat
que la meitat d’educadors han
rebut agressions en l’últim any.
I parlo només dels centres
públics, una vintena. Hi ha 200
centres privats, gestionats per
fundacions i entitats sense
ànim de lucre, amb personal
precari i mal pagat que no té
les possibilitats de denúncia
que tenim a la xarxa pública.
L’esclat públic d’aquest estiu
amb menors dormint a la Ciutat
de la Justícia i a les comissaries
ha dut la DGAIA a obrir centres
de qualsevol manera, amb poc
personal i a vegades poc format,
perquè no tots tenen titulació
d’educadors
socials.
Estan
dispersant el problema”.

L’escola vista des del xamfrà Leiva-Hostafrancs. Hostafrancs
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Maria del Carme Perramon,
pregonera de la Festa Major
Paradista del mercat d’Hostafrancs, seguint una tradició de tres generacions,
M. Carme Perramon va inaugurar la Festa Major del nostre barri el 28 de setembre
traient de l’oblit el literat local Esteve Calzada.
redacció
La M. Carme ha estat
col•laboradora d’aquesta revista
amb un espai gastronòmic
on ens ha explicat més d’una
vintena de receptes de cuina,
des de carxofes farcides fins a
patates emmascarades, passant
per bacallà i llom en modalitats
ben diferents. La seva família
està molt arrelada al mercat,
on el 1902 la seva àvia va
inaugurar una cansaladeria
que va continuar la seva mare.
Ella havia començat a estudiar
a la universitat - ciències
econòmiques i antropologiaperò el pare va emmalaltir molt
jove i tant ella com la seva
germana es van haver de fer
càrrec de la parada.
El tracte amb la gent des
del taulell

Fa uns anys, en una entrevista a
la desapareguda revista "EL 15",
el febrer de 2003, la M. Carme
explicava l’experiència de servir
a tres generacions de clientes
des de la seva parada: “Ara les
àvies ja no vénen. Però pels volts
de Nadal o les vacances d’estiu,
sempre troben un moment per
venir, acompanyades a vegades
per la néta: “Només venim per
desitjar-te unes bones festes,
o unes bones vacances”. Amb
senyores grans que encara
vénen, a vegades s’acosten les
filles per dir ”Com veus la meva
mare?” perquè han arribat a una
certa edat, amb petits problemes
de senilitat o així. I jo els dic
“doncs la veig que està baixeta”
o, en un altre moment, “Mira,

ara la trobo més bé”. Perquè les
filles treballen tot el dia i no es
poden estar casa, com abans,
cuidant els pares”.
“Quan torno de vacances al
setembre hi ha una o dues
setmanes que les senyores grans
em vénen a posar al corrent de
tot el que els ha passat: quants
cops han hagut d’anar al metge,
si s’ho han passat molt bé perquè
han estat una setmana en un
balneari, si aquest any han estat
amb els néts.”
Explicava també el tracte amb
homes grans que mai havien
anat a comprar i que s’hi veien
obligats quan l’esposa patia
problemes de senilitat: “Saben
que la seva senyora o la seva filla
vénen aquí i pregunten “La meva
senyora, tu que la coneixes, com
et sembla que faria el caldo?”.
Els canvis socials vistos
des del mercat

Però les noves generacions
tenen hàbits diferents i ja el
2003 la M. Carme despatxava
comandes enviades per correu
electrònic. Entrevistada fa poc
a Ràdio Hostafrancs constatava
aquests canvis de consum:
“Abans la gent anava cada dia al
mercat. Ara, en canvi, un cop a
la setmana, i la gent jove, potser
un dia al més o cada quinze
dies. No tenen temps, estan molt
ocupats per la feina, els nens...
Ells viuen amb el rellotge a la
mà i entrar al mercat ja els hi
sembla una mena de destorb.
Jo encara tinc clients joves, però
funcionen a cop de telèfon, amb

pressa, i jo m’he adaptat a això.
Abans venien, es trobaven amb
la veïna, feien la xerradeta...”
Aquest ritme de vida fa difícil
revitalitzar el mercat que, a
més, arrossega problemes de
manteniment. Està indignada
pel retard municipal a arreglar
la teulada per on entra a raig
l’aigua de la pluja, una reparació
que se’ls havia promès fa un
parell d’anys.
Veu el barri canviat, tal com ho
ha fet tota la societat. Lamenta
que “el barri s’ha degradat una
mica. Se’ns ha fet gran i la
gent jove se’n va a viure a fora
i abandona els nuclis socials”.
La vida associativa se’n ressent:
“Encara hi ha entitats però no
tantes, i les persones que hi
estan vinculades es van fent
grans i no hi ha una generació
que els substitueixi amb la
mateixa força”.
Participa, des de la seva
fundació, als Castellers de
Sants, una vivència gratificant
perquè és un dels últims nuclis
associatius dels nostres barris
que queden amb gent jove,
que pot continuar avançant. Al
mercat encara hi ha gent gran
que parla amb enyorança de
la vida d’antigues entitats que
havia arribat a ser molt activa.
Reivindicació d’Esteve
Calzada i Alabedra

M. Carme Perramon va voler
dedicar el pregó a recuperar
la memòria d’aquest literat
hostafranquí,
un
escriptor
autodidacta que va morir l’any
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1963 a l’edat de 54 anys, a través
d’una documentada ressenya
biogràfica.
Nascut el 1909, Esteve Calzada
va quedar orfe als dos anys i el
va cuidar una tia que treballava
de planxadora. Aprop de casa
tenien, al carrer Vilardell, l’entitat
catalanista Sang Nova, també
coneguda popularment com la
Saleta, pel seu reduït espai, i que
després es va desplaçar al carrer
Tarragona i finalment al carrer
Consell de Cent. A Sang Nova
s’impartia uns ensenyaments
elementals i també llengua
catalana, i aquests van ser els
únics coneixements que va
adquirir perquè als onze anys
ja va començar a treballar de
meritori en un magatzem de
draperia.
Es va fer soci de l’Ateneu
Montserrat on va ser secretari
del grup dels Pomells de
Joventut, un moviment juvenil
catalanista i catòlic impulsat per
Josep M. Folch i Torres i que
va ser prohibit per la dictadura
de Primo de Rivera. Més

endavant va treballar de viatjant
i va continuar assistint a cursos
d’ortografia
catalana mentre
començava una prolífica activitat
literària (poemes i articles) en
publicacions periòdiques de tota
mena, des de Patufet fins al FC
Barcelona. Del 1924 al 1929 hi
ha col•laboracions seves a tots
els programes de la Festa Major
d’Hostafrancs
La contribució de Calzada
al teatre

Una activitat molt popular a les
entitats socials de l’època era
el teatre d’aficionats que, en el
cas de les entitats catòliques,
estava sotmès a una severa
restricció: no hi podia sortir cap
dona. Això restringia el repertori i
obligava a contínues repeticions
de les mateixes obres que el
públic ja se sabia de memòria
o bé a aberracions com ara
la supressió de personatges
femenins en obres molt populars
com “El castell dels tres dragons”
i la representació dels Pastorets

sense la Verge Maria.
Per aquesta raó el capellà que
duia l’Ateneu Montserrat va
pressionar Calzada perquè
escrivís alguna cosa original. Ell
va escriure una visió simbòlica,
en un acte, de la Festa Major
d’Hostafrancs amb la presència
de personatges abstractes que
representaven virtuts i que es
va estrenar a l’Ateneu el 1926.
Va continuar fent més obres de
teatre el 1927 i el 1928 (aquest
any “Per l’amor i la glòria”). I no
va tornar a estrenar fins el 1949
al Romea
També va escriure novel•la. La
primera, inèdita, la va fer el 1937 i
va arribar a ser finalista del premi
Crexells. La segona, el 1948,
va obtenir un reconeixement al
premi Joanot Martorell. El 1958
va ser redactor de la revista
Sants i va continuar col•laborant
en diverses publicacions amb
uns quants seudònims. L'any
1962 va ser elegit president de
l’Orfeó Sants, entitat que li va
dedicar un homenatge pòstum el
1964.
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Actualitat

Inaugurat un equipament municipal
per a adolescents

Coincidint amb la Festa Major, el dia 5 d’octubre es va presentar al veïnat un local de
trobada i activitats de nois i noies de 12 a 16 anys situat al carrer Leiva 67-71, al costat
dels jardins Ramon Aramon.
redacció
El local havia començat a funcionar el 25 de
setembre i està obert de 17 a 20,30 hores de
dilluns a divendres. L’atenen dos educadors
socials i reparteix els seus 200 m2 de superfície en
cinc petites sales: la d’entrada, que és polivalent,
una de ball i expressió corporal, un taller de
manualitats, un estudi de gravació de música i una
sala informàtica i d’estudi. Es tracta d’un local de
relació entre adolescents, d’esbarjo i d’estudi.
L’accés és lliure i el local s’ha donat a conèixer als
instituts i altres equipaments juvenils del districte.
L’objectiu és cobrir específicament la franja
adolescent i per això les activitats de la inauguració
van consistir en una sessió d’art urbà amb
l’ambientació musical d’un disc-jòquei, un berenar
amb montaditos freds i un concurs d’Instagram.
Un local amb moltes possibilitats
La sala d’entrada és la d’acollida i també disposa
d’una pantalla amb projector per passar pel•lícules
i fer cinefòrum, a més d’uns panells per pintar-hi
grafitis. La sala de ball té miralls i aquests dies
l’utilitzen unes noies que assagen una coreografia,
i també s’hi pot instal•lar una taula de ping-pong.
Al taller de manualitats s’hi pot fer pintura, modelat
o còmics, i disposa d’una petita cuina per fer
receptes senzilles. I a la sala d’informàtica, on es
pot aprendre a editar vídeos, so, fotos o fer cartells,
també hi ha qui hi va a fer els deures escolars.
Els educadors proposen activitats que promoguin
els valors de la tolerància, el civisme, la solidaritat,
el respecte i la no-violència i els adolescents poden

entrar-hi també a estudiar, a trobar-se, escoltar
música o fer altres activitats que ells proposin.
Un local sense nom
Els usuaris del local estan estudiant aquests dies
quin nom posar-li a través d’un procés participatiu.
Aquest mes de novembre van fer un taller de
caracterització per Halloween i van ambientar
l’espai per celebrar la Castanyada. Tenen previst
pròximament fer un cicle de cinefòrum contra
la violència masclista i la programació es va
adequant a les demandes dels propis usuaris. Per
estar al local els adolescents només han d’omplir
una fitxa personal, amb les dades dels pares i
la targeta sanitària. L’equipament cobreix tot el
territori del Districte de Sants-Montjuïc i els usuaris
procedeixen de tots els seus barris o dels pròxims.
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La sala Zumzeig:
cooperativisme de resistència
L’únic cinema del nostre barri manté la seva activitat al carrer Béjar i participa cada cop
més activament a la Festa Major i a la vida d’Hostafrancs
redacció
La sala va obrir l’octubre de 2014 amb la voluntat
de ser un motor cultural dedicat a l’exhibició de
pel•lícules, documentals i curts en versió original
subtitulada. Té 73 butaques i projectors de 16 i
35 mil•límetres i digital. I en comptes d’un taulell
per vendre crispetes va instal•lar una cafeteria
a l’entrada, que es presenta com a bistrot, amb
plats senzills a base de formatges i patés d’origen
francès a més d’embotits i productes de la terra..
Un espai alternatiu
Era un projecte del productor cinematogràfic Esteve
Bernatas, que volia donar una sortida alternativa al
cinema independent que no aconsegueix entrar als
circuits d’exhibició habituals. Després d’estar un
temps tancada, els treballadors es van fer càrrec
de la sala constituint-se en cooperativa després
d’una campanya de recollida de fons a través de
micromecenatge. La van reobrir el 4 de novembre
de 2016 amb una festa al carrer on hi va haver
música i projeccions gratuïtes.
Zumzeig es defineix com “una aposta cultural
compromesa i activista, un espai per a pensar i

compartir” amb la voluntat de “treure de l’oblit obres
locals, nacionals i internacionals de gran qualitat
artística, social o cultural”.
Diversitat d’obres, diversitat de públic
La programació continua apostant per la diversitat,
tant de les pel•lícules com dels diversos públics. Per
això fan sessions especials per a nens i escoles.
Consideren important “educar la mirada” dels
nens, ensenyant-los a “saber mirar, a mirar amb
intenció, perquè puguin esdevenir ciutadans crítics
i no només consumidors passius o productors
d’imatges volàtils”.
També volen ser un referent per a la comunitat
de creadors de curtmetratges, oferint un espai
regular que serveixi de punt de trobada i fòrum
de discussió. I alhora oferir un espai experimental
“on creadors i espectadors trobin el lloc idoni per a
mostrar i debatre les propostes més heterodoxes
de la imatge en moviment d’arreu del món”.
Aquest any és la seu del festival CineMigrante
Barcelona que vol promoure el diàleg de les
persones dels diferents espais, regions i territoris
d’Argentina, Llatinoamèrica i el món.
Aposten per la democratització de la cultura
oferint preus especials per a jubilats i premiant
l’espectador assidu, amb un carnet d’Amic del
Zumzeig. L’espectador té la possibilitat de ser
escoltat, aportar idees i tenir incidència en la presa
de decisions, mitjançant la creació d’una assemblea
d’amics del Zumzeig que tindrà representació legal
a l’assemblea de socis de la cooperativa.
Una sala oberta al barri
La Zumzeig s’ha anat implicant cada cop més en
la vida social del barri amb projeccions de cine a
la fesca a l’estiu i especialment a l’última Festa
Major. Hi va contribuir amb una projecció gratuïta
de cinema infantil, amb el cicle Dones, Accions i
resistències, i tornant a ocupar el carrer Béjar amb
un vermut musical per a famílies i zona de joc lliure
per a infants. La sala funciona a la tarda, i al matí
es pot llogar per fer presentacions, projeccions
privades o actes semblants.
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Història

La Festa Major d’abans
redacció
Fem memòria de dues activitats
que havien estat típiques de la
Festa Major d’Hostafrancs en
èpoques ben diverses. En primer
lloc, la cursa ciclista. El 1910
una entitat molt activa del barri,
la Reunión Familiar Instructiva
de Hostafranchs, registra un
abundós grup de dames pendent
del fotògraf i, qui sap, si d’una
imminent entrega de premis als
guanyadors de la cursa ciclista
de la Festa Major. Recordem
que aquesta entitat tenia un
saló teatre molt animat, també
anomenat casino La Favorita,
al carrer Consell de Cent
37.En segon lloc, en una data
imprecisa que deu rondar els
anys quaranta o cinquanta, un
sorprenent correbous al carrer
Vint-i-sis de gener. La foto no és
gaire clara, però sembla que la
festa es fa de nit i que la vaqueta
estava una mica desconcertada.
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En record de Maria Valenzuela
Jaume Romeu Llurba
La Maria Valenzuela fou una
veïna del barri que portà una vida
discreta, gosaria dir enclaustrada
al seu santuari de Rector Triadó.
Potser faig una afirmació massa
rotunda i agosarada. Així ho veig
i expresso respectuosament,
amb l’afecte que sento per la
seva persona, dona, artista, a
qui crec de justícia atribuir les
qualitats humanes de senzillesa,
humilitat, discreció, humanitat i
generositat..
Una vocació continguda

La meva coneixença de la
Maria ve de l’adolescència. La
Maria va néixer i créixer en una
família on l’amor era la base.
Malauradament perdé la mare
molt jove. Les famílies no ens
freqüentàvem. Ja se sap que
quan es té un negoci s’hi viu
tothora i estàs pel que estàs. La
Maria estava per la fruiteria i la
pintura i jo, a l’altra cantonada,
pels queviures i la música.
Després vingué la guerra, que
tot ho va destarotar. Després la
família i la dedicació exclusiva a
la feina i els fills. Així és la vida.
Però arriba un moment que la
vida et dóna permís i et diu: au,
ara pots tornar-hi. Ara pots fer
allò que et plau: la música, la
pintura, la recerca... i la Maria va
poder reprendre la seva passió:
la pintura
El suport familiar

Ara que és tema d’actualitat
els drets i la igualtat de gènere
s’escau de recordar aquelles
parelles que, treballant l’un
al costat de l’altre, han sabut
respectar-se i donar-se suport
mutu. Sense la complicitat i
l’amor del seu espòs, el senyor
Antonio, la Maria no hagués

pogut realitzar una bona part de
la seva obra. Fou ell qui, agraint
l’entrega de la seva esposa
a la feina i la família, pel que
va interrompre una incipient i
prometedora carrera artística,
l’encoratjà a seguir els seus
estudis amb els grans mestres
de moment.
Així ho esmenta ella mateixa
en els seus escrits a tall de diari
personal, citant els mestres Sainz
de la Maza (amb qui va cursar
sis anys), Francisco Ribera (que
la introduí al Cercle Artístic),
Muntaner (amb qui estudià el
dibuix en moviment que aplicaria
més tard a les seves ballarines)
i molt especialment el seu
admirat Mestres Cabanes, amb
qui va estudiar especialment la
perspectiva i que admirava en la
Maria la seva dedicació, interès i
constància. Van treballar junts al
Liceu, on la Maria col•laborà amb
el mestre en la realització d’uns
diorames per a l’obra Cristóbal
Colón per a Veneçuela. Ell fou el
seu gran mestre i mentor.

La vinculació al barri

La Maria va col•laborar amb el
barri realitzant uns quadres amb
ballarines, a instàncies de la
seva amiga Elise. L’objectiu de
l’exposició era fer la petició que
es fes una sala d’exposicions
al Casinet d’Hostafrancs. La
Maria ho va fer de gust, demanà
a l’amiga que li portés les
ballarines, en va fer una sèrie
d’apunts, sanguines i olis i va
donar l’import de l’obra que es
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vengués al Ballet. Per a ella la
gratificació més gran era que
el barri la considerés la seva
artista, ja que ella va viure en
carn pròpia l’experiència de
ser més coneguda i valorada a
l’estranger que a casa nostra.
Vaig tenir la satisfacció i l’honor
de poder gaudir de tardes de
conversa amb la Maria, parlant
de les experiències viscudes al

Liceu amb el mestre Mestres
Cabanes. Les exposicions a
l’estranger. Els viatges amb
l’espòs, en una furgoneta
condicionada per ell mateix amb
les millors comoditats possibles
perquè la Maria pogués pintar,
posant-li a l’abast els millors
paisatges que ella immortalitzava
amb la seva paleta lluminosa i
viva.
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Per a mi ha estat un privilegi
gaudir del tracte i l’amistat de
la Maria, que es manté a través
dels nostres fills i que, en tinc la
certesa, serà vitalici.
I per finir, goso proposar que,
per la vàlua de l’obra de la Maria
Valenzuela i per la seva filiació al
barri d’Hostafrancs, és de justícia
fer una exposició de la seva obra
en homenatge i reconeixement

Ens ha deixat en Pere Arriola
redacció
El nostre veí i soci de l'associació
de veïns d'Hostafrancs era un
artista polifacètic. Nascut el
1944, es va haver de guanyar la
vida fent de forner, però va rebre
una primera formació artística a
l’avui desapareguda Escola de
Belles Arts que hi havia al carrer
Consell de Cent, cantonada
amb Rector Triadó. Ja llavors
treballava i anava a classe de
cinc a vuit de la tarda. “Després
a les nou a sopar i a les deu al
forn” explicava.
Molts hostafranquins han pogut
tastar els pans que feia al
conegut Forn del Moro.

Un artista del reciclatge

Li agradava especialment pintar,
però també feia ceràmica i
composicions escultòriques amb
objectes arreplegats del carrer.
Aquesta afició li va començar
als vint anys, quan aprofitava
els dissabtes –el seu dia de
descans laboral- per agafar el
carret de la compra per anar
a fer recollida per voreres i
contenidors. Després, al seu
taller, deixava anar la imaginació
i feia composicions amb botons,
plats metàl•lics o un cap de
nina. Era un manetes capaç de
soldar, encolar i de qualsevol

tècnica perquè li encantaven els
oficis artesanals. Una mostra
d’aquest art la tenim a la plaça
de la Vidriera on hi ha instal•lada
en una façana una composició
a base d’eines i productes de
l’antiga fàbrica de vidre que
havia ocupat aquell lloc.Les
seves peces s’han escampat
per uns quants països, a més de
casa nostra: Suïssa, Alemanya,
França i Bèlgica. Va participar
molt en activitats del barri: va fer
de rei deu anys a la cavalcada del
barri, col•laborava al pessebre
del Casinet i va formar part dels
Traginers d’Hostafrancs.
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Al servei del barri...
i de tothom que vingui a visitar-nos
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Què és la xerostomia?
Xerostomia és la sensació subjectiva de boca seca que pot ser deguda a la reducció
o absència de saliva provocada per un mal funcionament de les glàndules salivals.
Mar ta Monzó / Farmàcia Monzó
Parlem de boca seca quan tenim la sensació que
no hi ha prou saliva a la boca. Això tothom ho ha
experimentat en algun moment, sobretot quan
s’està empipat, nerviós o atabalat. Però si aquesta
sensació s’experimenta sempre o la major part del
temps, estem davant d’una xerostomia.
Els símptomes de boca seca inclouen sensació
enganxosa o de cremor a la boca, problemes per
mastegar, empassar o parlar, sequedat a la gola,
llavis ressecs, llengua aspra i, fins i tot, úlceres a
la boca.
Els medicaments en són la causa

Aquesta situació clínica afecta un gran nombre
de persones, en particular a un 20% - 40% de
la població, i és superior en les dones, persones
d'avançada edat i pacients polimedicats.
Es coneixen més de 500 medicaments que causen
la xerostomia.
Aquests fàrmacs s'utilitzen per al tractament de
malalties comunes en la societat actual - trastorns
d'ansietat, malalties cardiovasculars, al•lèrgies i
tractaments analgèsics.
El tractament depèn de la causa concreta. Hi ha
diversos tractaments per hidratar la cavitat oral i
altres que estimulen la producció de saliva natural.
Es pot prendre aigua sovint o begudes sense sucre,
evitar begudes amb cafeïna, el tabac i l’alcohol,
i mastegar xiclets sense sucre o xuclar caramels
forts també sense sucre.

Medicaments que poden causar-LA

El 80% dels medicaments prescrits provoquen
hiposalivació:
• Agents anticolinérgics: atropina, belladona,
benzotropina,
oxibutinina,
escopolamina,
trihexifenidilo.
• Antidepressius i antipsicótics:
- Inhibidors selectius de la recaptació de
serotonina: citalopram, fluoxetina...
- Antidepressius tricíclics: amitriptilina.
- Antidepressius heterocíclics: imipramina,
haloperidol, mirtazapina.
- Altres: bupropión, olanzapina.
• Agents diuretics: clorotiazida, furosemida,
hidroclorotiazida.
• Antihipertensius: captopril, clonidina, enalapril,
lisinopril, metildopa.
• Agents ansiolítics i sedants: alprozolam,
diazepam, flurazepam, triazolam.
• Relaxants
musculars:
ciclobenzaprina,
tizanidina.
• Agents analgésics:
- SNC/opioides: codeína, meperidina,
metadona, pentazocina, tramadol.
- AINE: ibuprofeno, naproxeno, piroxicam.
• Antihistamínics:bromferinamina, clorferinamina,
loratadina.
• Anorexígens: sibutramina.
• Anti-acné: isotretinoina.
• Anticonvulsionants: carbamazepina.
• Antiparkinsonians: carbidopa-levodopa.
• Broncodilatadors: ipratropi.

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

