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El futur dels terrenys
de Magòria
L’antiga zona esportiva està sotmesa a una transformació urbanística
que combinarà habitatges amb equipaments sociosanitaris i esportius.
Les entitats esportives dels nostres barris han presentat una proposta per
treure el màxim profit de les futures instal•lacions que s’hi ha de construir.
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Hem de dir prou. Fins aquí hem arribat!!
Dia sí, dia també, llegim i escoltem als mitjans de comunicació com una dona perd la
vida a mans de la seva parella o ex-parella. La violència de gènere està més present
que mai dins de la nostra societat. Malgrat les declaracions, manifestacions i actes
de rebuig i tot el suport a les víctimes i familiars, sembla que aquests fets acabin integrant-se dins la normalitat quotidiana. Al final tenim unes estadístiques, uns números
freds que no arriben a reflectir el sofriment que pateixen moltes persones.
Quan un col•lectiu, una organització política té en el seu programa sigui fundacional
o electoral el negar o frivolitzar sobre aquest tema, alguna cosa ens està passant en
conjunt com a societat. I el més greu, és que hi hagi ciutadans i ciutadanes que els
donen suport.
Alguns tertulians argumenten que això sempre ha passat però que ara havent-hi més
informació en tenim més coneixement, alhora que s'accentua per la crisi econòmica.
Sembla que amb aquesta explicació ja podem estar tranquils i que el que està passant no és res excepcional.
Som molts els que denunciem aquesta lacra, però amb això no n'hi ha prou, hem de
passar a l'acció i no callar davant els casos que coneixem, assenyalant els maltractadors i mobilitzant-nos.
Aviat vindran eleccions, sense cap mena de dubte rebrem promeses i més promeses,
cants de sirena i solucions màgiques als problemes que tenim. Però no ens deixem
enganyar i actuem en conseqüència.
A ningú se li escapa que a nivell social estem fent passes endarrere i que millores per
les que van lluitar i guanyar generacions passades ara estan en qüestió, i aquesta
n'és una. Encara ressonen sentències com el cas de la “Manada” i d'altres, demostrant que més sovint del que ens agradaria hi ha mentalitats que han quedat fossilitzades en temps passats.
La igualtat entre les dones i els homes ha de ser una realitat i no perquè ho digui la
Constitució espanyola, ja que aquesta diu moltes coses que després els nostres poders executiu, legislatiu i judicial es passen pel forro. Us sona?

Sumari
LʼAssociació informa • Jordi Clausell...............................................................3-4
L’institut-escola ARTS, una aposta educativa innovadora • Redacció ....... 5-6
Una proposta associativa per als terrenys de Magòria
Per art de màgia

• Redacció . ........ 8-10

• Dídac Boza . ................................................................12-13

Més turistes, menys veïns, més soroll a les nits

• Enric Pérez . ............ 14-15

Manufactures Ceràmiques, la fàbrica dels fums • Josep M. Carbó ..... ... 16-17
Les bicicletes continuen envaint les voreres

Informació
Serveis de socors

• Redacció........................... 19

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

Edita
Associació de Veïns
d’Hostafrancs
Consell de redacció
Feli Argüello, Josep M.
Carbó, Jordi Clausell, Josep
Conesa, Josep Ortiz, Dídac
Boza
Correcció lingüística
Josep M. Carbó
Publicitat, distribució
i administració
Associació de Veïns
d’Hostafrancs, C/ Callao, 9,
baixos, 08014, Barcelona,
93 421 79 19 (de dilluns
a divendres, de 18.30 h.
a 21.00 h.)
Punts de distribució
Quiosc Creu Coberta
(C/ Consell de Cent), Quiosc
Vilardell (C/ Moianès) i local
de l’Associació de Veïns
d’Hostafrancs (C/ Callao, 9)
Participeu a la revista
Si voleu col·laborar, fer-nos
arribar comentaris, queixes,
fotos antigues o curioses del
barri, etc., podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres
mitjançant l’adreça de correu
electrònic de l’associació:
info@avhostafrancs.org
Nota de la redacció
L’AV Hostafrancs només
es fa responsable del
contingut de l’editorial i
dels textos que signa. La
responsabilitat de la resta
dels articles publicats a la
revista correspon única i
exclusivament a llurs autors
Dipòsit legal
B.24.198/87
Impressió
Cevagraf, S.C.C.L.
Praga, 22-24, P. I. Cova
Solera, 08191, Rubí (BCN)

MARÇ 2019

ENLLUMENAT POBRE I
CARRERS BRUTS

3

L’ASSOCIACIó
INFORMA

Diuen que Barcelona es divideix
en barris rics i pobres. Això ningú ho pot negar. És una realitat.
El nostre barri evidentment no
està entre els rics. Si mirem amb
atenció els carrers d'Hostafrancs
ens trobarem que n'hi ha alguns
que son més afortunats que
d'altres. El motiu no sabem si
també és per la renda per càpita
o bé que son més visibles cara
en fora. La neteja, el control divers en tots els aspectes faciliten
que estiguin més ben conservats
que d'altres.
Des de l'AVV. venim insistint que
s'han de planificar unes actuacions en les zones més degradades tot mantenint les que ja
es fan. Uns problemes endèmics
que tenim son la manca de llum
suficient a molts carrers. A vegades per culpa dels arbres que
tapen els fanals i d'altres perquè
en el seu dia es va voler lluitar
contra la contaminació lumínica
i d'un extrem ens em vam anar
a l'altre per acabar en la situació
actual.
Dins el proper mandat s'hauria
d'establir un programa de prioritats en aquest aspecte. Un altre
dels reptes que tenim és el de la
brutícia. Segur que el servei de
neteja es pot millorar però el que
també hem de millorar, i molt,
és el de les nostres actuacions
com a ciutadania. Moltes vegades veiem persones fent les
seves necessitats fisiològiques
entre els contenidors, tirant papers i llaunes a terra, posant les
bosses d'escombraries a les papereres enlloc dels contenidors,
etc. I no parlem dels propietaris/
es incívics de gossos que no recullen les defecacions dels animals.

Hem de prendre consciència
que a l'espai públic hem de conviure i que si tots hi posem de la
nostra part la vida serà una mica
millor i més en un barri que ens
l'estimem i gaudim del veïnatge.
MASSATGES AL BARRI

Portem algun temps que ens
trobem amb una oferta desmesurada de sales de massatges.
A ben segur que la situació actual tensiona i porta a contractures a molta gent, però el que és
evident és que darrera d'aquest
servei se n’amaguen d'altres no
tan legals. Amb això no volem
dir que tots els negocis que es
dediquen al massatge siguin
tapadores, però del que sí que
estem ben segurs és que alguns
d'ells son centres de prostitució
encoberts. No fa falta ser gaire
despert per captar el sentit d’una
publicitat que diu: “Masajes.
Chicas guapas te invitan a una
copa. Hostafrancs-Pl. Espanya”
amb un número de telèfon i un

plànol amb la ubicació del lloc.
Des de l'Ajuntament es van
donant llicències d'activitats
i convindria que a posteriori
s'inspeccionés si realment es
compleix el que han demanat,
sense esperar que sigui el veïnat qui denunciï aquestes pràctiques. Sempre hem defensat el
comerç de proximitat, però no
aquest.
ACORD FAGIC - AVV.
HOSTAFRANCS

La Federació d'Associacions
Gitanes de Catalunya (FAGIC) i l'Associació de Veïns
d'Hostafrancs hem arribat a un
acord per tal de treballar conjuntament amb la voluntat de prevenir qualsevol conflicte que es
pugui derivar dins de les nostres
comunitats al barri.
L'incivisme o la delinqüència
no son patrimoni de ningú en
particular sinó comportaments
d’algunes persones siguin d'on
siguin. Estem convençuts que
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tot el que comporti diàleg i coneixença per totes les parts ens
ha de donar vies de solució als
problemes existents.
En aquest sentit, el passat mes
de febrer vam tenir una reunió
a la qual van assistir també
representants de la Guàrdia
Urbana, Mossos d'Esquadra i
de l'Ajuntament de BarcelonaDistricte Sants-Montjuïc on vam
acordar les línies d'actuació de
futur. Hi ha predisposició per
part de tothom, el que ara falta
son els resultats i veure el recorregut que té la proposta.
ELECCIONS MUNICIPALS: EL
DEBAT D’HOSTAFRANCS

De cara a les eleccions municipals que s’acosten el barri
d’Hostafrancs tindrà el seu propi
debat electoral. Estarà organitzat per Ràdio Hostafrancs en
col•laboració amb la Fundació
Cultural d’Hostafrancs, serà un
acte cara al públic, i tindrà lloc
el dia 25 d’abril - un mes i un dia
abans de la cita electoral – a les
18.30 h a la sala d’actes de la
Fundació (escola Joan Pelegri),
al carrer Torre d’en Damians, 6.
L’objectiu és escoltar i contrastar les propostes de les diferents
formacions polítiques sobre els
problemes concrets, necessitats i reptes d’Hostafrancs per
als propers quatre anys. La ràdio

del barri ha convidat les set formacions que actualment tenen
presència al Consell de Districte
de Sants-Montjuïc. Ja des de primers d’any, havien confirmat la
seva participació gairebé tots els
partits. En el moment d’escriure
aquestes ratlles només faltava la
confirmació de Ciutadans.
Ràdio Hostafrancs ha volgut que
l’agenda de temes a abordar la
marquin les entitats més representatives del barri. Per això s’ha
previst que les primeres intervencions les facin els presidents
de la FAECH, de l’Associació
de Comerciants de Creu Coberta i de l’Associació de Veïns
d’Hostafrancs. En l’acte també
s’implicaran estudiants de 3er
d’ESO de l’escola Joan Pelegrí
que faran un reportatge de vídeo
on es mostraran necessitats o
demandes del barri.
ASSEMBLEA VEÏNAL
SUPERILLA HOSTAFRANCS

El dilluns 18 de febrer, convocada per la FAECH i l'AVV.
d'Hostafrancs es va celebrar
una assemblea veïnal al Casinet
d'Hostafrancs per informar i discutir la proposta d'execució, dins
d'aquest mandat, d'una part del
projecte de superilla que impulsa
l'Ajuntament. Recollint algunes
de les propostes que en el seu

Actualitat
dia va presentar l'Associació de
Veïns, ara es planteja:
•

Canviar la direcció del carrer
Sant Nicolau.

•

Instal•lar un carril bici al carrer Consell de Cent així com
un aparcament de motos i bicicletes (tot això banda mar).
A la banda muntanya hi aniria la zona de càrrega i descàrrega.

•

Reduir la velocitat dels cotxes que entrin als carrers
Príncep Jordi i la prolongació
de Diputació des del carrer
Tarragona elevant la calçada
al nivell de la vorera.

Els veïns i les veïnes assistents van intervenir expressant
els diferents dubtes i aportant
opinions al respecte. Un dels
temes que van sortir amb força
va ser la incertesa de preveure
l'impacte que podia tenir la circulació al carrer Consell de Cent,
sobretot si es deixa un sol carril
per als vehicles. També fa temps
que preocupa el carril bus de doble sentit del carrer Tarragona
perquè és una causa d’accidents
per als vianants i es va plantejar la necesitat que l’Ajuntament
acabi aviat un estudi per canviar
la semaforització o l’ordenació
dels carrils.
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L’institut-escola ARTS,
una aposta educativa innovadora

El pròxim curs escolar l’escola Miquel Bleach i l’institut Joan Coromines es fusionaran en
un nou centre, ocupant temporalment l’edifici de l’antiga escola de Sant Vicenç de Paül.
S’aplicarà un model educatiu que s’ha començat a estendre a Catalunya per combatre la
segregació i elevar la qualitat de centres escolars amb necessitats complexes.
Redacció

E

l CEIP Miquel Bleach i
l’Institut
de
Secundària
Joan Coromines porten anys
concentrant una gran part de
la població escolar d’origen
immigrant d’una àmplia zona
de Barcelona. Per aquesta raó
fa anys que els equips directius
dels dos centres, l’Ajuntament
de Barcelona i el Consorci
d’Educació de Barcelona estan
treballant per evitar que aquest
fet perjudiqui la qualitat de
l’ensenyament i estigmatitzi els
dos centres.

Un nou model per a noves
realitats

d'escolarització, entre els 3 i els
16 anys. Això, que ja es dona en
molts centres privats, no passava
en l’ensenyament públic on el
pas de l’ensenyament primari
al secundari obliga sempre a un
canvi de centre.
Així, es facilitarà la integració
i un únic projecte pedagògic.
Aquest projecte ha de donar una
continuïtat formativa, en especial
en el pas entre les dues etapes.
S’afavoreix també un seguiment
de l'evolució dels alumnes i el fet
de compartir el projecte educatiu
de centre entre primària i ESO
facilita la convivència entre
infants i adolescents.

El model d'institut escola implica
que un sol centre pugui oferir tots
el nivells educatius de l'etapa

Aquest model, es va iniciar
de forma experimental el curs
2004-2005 pel conseller Josep

Bargalló quan va ser responsable
del departament d’Ensenyament
amb el govern tripartit i va quedar
interromput pels canvis polítics.
Ara el mateix Bargalló, al tornar a
la mateixa conselleria, li ha donat
un impuls important anunciant la
creació de 25 instituts-escola a
tot Catalunya el pròxim curs.
Segons el conseller l’institutescola és "un model de lluita
contra la segregació i de
resposta a les necessitats
d'escolarització, i allà on es
pot aplicar, per voluntat de
la comunitat educativa, s'ha
demostrat un model d'èxit,
s'ha reduït l'absentisme, s'han
millorat resultats i han minvat
els problemes de convivència".
La planificació d’aquests centres
s'ha fet a proposta dels serveis
territorials, coneixedors de la
realitat dels diferents territoris, i
amb planificació conjunta amb
els municipis i la comunitat
educativa dels centres.

Un procés de remodelació
gradual

Escola Miquel Bleach.

L’escola de Sant Vicenç de
Paül, que havia hagut de
tancar per falta d’inscripcions,
té la qualificació urbanística
d’equipament educatiu i el
Districte tenia interès a mantenir
el seu ús. El Consorci d’Educació
de Barcelona l’ha llogat per
quatre anys durant els quals s’hi
aniran traslladant gradualment
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els alumnes de Miquel Bleach
i del Coromines per permetre
la remodelació de l’edifici
del Coromines que serà la
seu definitiva del nou institutescola el curs 2022-2023.
No és habitual que s’ubiqui
una escola pública en una de
propietat privada, cosa que
en aquest cas es fa de forma
temporal, però el Consorci
d’Educació no descarta fer més
operacions del mateix tipus
per ampliar l’oferta pública.
L’edifici de Sant Vicenç de
Paül continuarà mantenint
les dependències del convent
que acullen deu monges i
el Consorci hi farà el proper
curs una inversió de 400.000
euros per adequar-lo als nous
usos, comptant també amb
una aportació del Districte de
Sants-Montjuïc.
Un dels objectius és ampliar
l’oferta de parvulari, de manera
que el curs vinent s’ubicarà a
Sant Vicenç de Paül l’actual
curs de P3 de Miquel Bleach
i un de nou. I el curs següent
es farà el mateix amb P4 i així

Escola de Sant Vicenç de Paül.

progressivament. Així es doblarà
l’oferta de 3 a 6 anys. També el curs
vinent passaran dos cursos d’ESO
del Coromines a Sant Vicenç de
Paül per poder començar les obres
de remodelació. Aquest institut no
oferirà primer d’ESO el curs vinent
i anirà disminuint gradualment la
seva oferta.

Previsions de futur
Les dependències de l’actual
escola
Bleach
quedaran
completament buides i ja no
tornaran a ser d’ús educatiu.
De fet, ja fa anys que l’edifici els
quedava petit. La intenció del
Districte és atendre la demanda
d’espais per a les entitats del barri,
cosa que es podria fer de dues
maneres. Una seria adequant
directament l’antiga escola, i una
altra traslladant-hi els serveis
administratius que hi ha a la
Casa de Mig i aleshores destinar
íntegrament aquest equipament a
usos d’entitats.
Es tracta d’un projecte en què
treballava feia temps l’Ajuntament,
el Consorci i els equips directius

Actualitat
dels dos centres que han triat
l’acrònim ARTS com a nom del
nou institut i que corresponen
als conceptes Art – Recerca
– Tecnologia – Sciences.
La vinculació amb l’art està
molt arrelada en la pràctica
pedagògica del Bleach que
treballa
conjuntament
amb
el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, a Montjuïc, des del
2013 en el projecte Escoles
Tàndem i que li va fer guanyar
el premi Ciutat de Barcelona
2015 en la modalitat d’educació.
El
terme
Sciences
s’ha
proposat deliberadament en
anglès per remarcar la voluntat
d’aprenentatge d’idiomes.
Els participants el defineixen
com “un procés complex i valent
amb la implicació dels equips
directius i la col•laboració dels
serveis l’Inspecció d’Educació”.

Una escola històrica
L’escola Miquel Bleach és la més
antiga d’Hostafrancs i de Sants.
Des de 1894 ocupa el darrere
de l’alcaldia, compartint la seva
arquitectura modernista, però ha
estat una escola amagada molts
anys per l’ombra de la fàbrica
Hamsa que enfosquia el carrer
del mateix nom de l’escola.
L’obertura de la plaça Joan
Pelegrí va omplir de claror les
seves aules, va deixar el carrer
net de la brutícia generada pels
okupes de la fàbrica i la va fer
visible al barri.
Els anys setanta era l’escola que
acollia els nens gitanos i a partir
de 1987 la majoria dels seus
alumnes han sigut immigrants
acabats d’arribar. Més del
90% dels seus alumnes són
d’origen estranger i sumen 26
nacionalitats diferents. L’escola
forma part dels 23 col•legis
públics de primària de Barcelona
qualificats per la conselleria
d’Ensenyament com a “centres
de màxima complexitat”.

MARÇ 2019

Loli González - Manuel Úbeda
HOMES
674 764 694

DONES
666 931 204

C/ Consell de Cent 37 08014 Barcelona
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Una proposta associativa
per als terrenys de Magòria
L’última reserva de sòl que queda als nostres barris tindrà un conjunt d’equipaments
sociosanitaris mentre que el que havia estat zona esportiva s’ha reduït força. Per això les
entitats esportives de Sants, Hostafrancs i la Bordeta han elaborat una detallada proposta
per treure el màxim profit de l’espai.
Redacció

E

l soterrament de les
vies de la línia dels FGC
a l’estació de Magòria
va crear una reserva de sòl
de 70.000 m2, propietat de
la Generalitat, i qualificada
d’equipaments sense concretar
pel Pla General Metropolità
(PGM) de 1976. El terreny es
va destinar majoritàriament a ús
esportiu i s’hi van instal•lar dos
camps de futbol que van acollir
entitats dels nostres barris com
la Unió Esportiva de Sants, el
Club Dinàmic Batlló, la Societat
Esportiva Mercat Nou Magòria,
Club Deportiu Sants i Esports
Buenaventura.

Canvis en el planejament
urbanístic

El 2002 es modifica el PGM
en una ordenació conjunta de
l’àmbit Can Batlló - Magòria i del
sector Eduard Aunós, al barri
de la Marina. Els equipaments
esportius de Magòria passen
a Eduard Aunós i l’espai per
a equipaments en general a
Magòria es redueix a 47.600 m2.
El 2006 l’Ajuntament compensa
la Generalitat per fer seus els
terrenys de Magòria i s’acaben
de concretar els intercanvis de
terreny públic i privat entre aquest
espai i Can Batlló que sumen
42.000 m2 per a equipaments.
A l’espai de Magòria en concret
se n’hi assignen 16.700 m2,
especificant que 11.152 m2
seran per a usos esportius sense
concretar encara la ubicació.
Actualment en aquest espai

s’hi ha instal•lat el CAP
Bordeta- Magòria, inaugurat
el 2014, i s’hi ha començat a
construir habitatge de promoció
privada. Els esportistes dels
nostres barris que hi jugaven
ja porten uns vuit anys havent
de traslladar-se a la Marina, al
Camp de l’Energia, que ocupa
terrenys de l’antiga fàbrica
SEAT, per poder practicar. Allà
hi juguen ara els cinc equips que
s’estaven a Magòria. Tampoc
les pistes esportives dels
centres municipals de l’Espanya
Industrial i La Bordeta poden
absorbir més demanda perquè
ja estan saturades.
El desig dels nostres clubs és
trobar seus permanents dintre
dels propis barris per no viure el
via crucis de la Unió Esportiva

Sants que ja porta rodant per
nou camps diferents des dels
anys seixanta.
Proposta
de
l’actual
govern municipal

Una part es reserva per al
Departament de Salut de la
Generalitat on es preveu la
construcció d’un equipament
sociosanitari amb capacitat
de 240 llits que serà el centre
de referència per als districtes
de Sants - Montjuïc, les Corts,
Sarrià - Sant Gervasi i l’Esquerra
de l’Eixample. Estaria destinat a
pacients crònics, amb necessitat
de
rehabilitació,
subaguts,
pal•liatius i de llarga estada.
Per reforçar l’actual CAP, es
construirà un centre d’urgències

Centre d’Atenció Primària de Bordeta-Magòria.
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Blocs d’habitatges construïts al costat de l’antic camp de Magòria.

d’atenció primària (CUAP), obert
les 24 hores del dia perquè els
veïns de Sants no s’hagin de
desplaçar al de Manso. També
s’hi vol ubicar el servei d’atenció
a la infància i adolescència i a
les seves famílies i un centre
de serveis socials per atendre
les dependències. L’equipament
tindrà una zona residencial,
atenció sanitària i un centre
de dia amb acollida i teràpia
ocupacional.
També reserva 14.000 metres
quadrats per a habitatge
dotacional per a gent gran i de
lloguer social que serien en total
150 pisos. Es conservarà l’hort i
el jardí del Casal Cívic Magòria,
a la cantonada Moianès – Gran
Via, i s’hi urbanitzaran més de
5.000 m2 de zona verda.
Als 11.152 m2 es proposa
fer-hi un camp de futbol i una
pista poliesportiva però es
concretarà amb les entitats
esportives dels nostres barris
les instal•lacions definitives.
Aquestes entitats consideren
que amb aquesta superfície no
es garanteix la cobertura de les
seves necessitats i demanen
que s’augmenti la superfície o
bé el sostre edificable, utilitzant

diferentes plantes i el subsòl.
El perquè d’una proposta

El passat mes d’octubre el
Districte de Sants - Montjuïc va
informar que, donada la magnitud
de tot el projecte urbanístic que
representa Magòria, s’ha acordat
que sigui assumit per l’àrea de
Medi Ambient de l’Ajuntament
i que per resoldre la definició
de tot l’espai es procedirà a
convocar un concurs d’idees.
El 17 de gener la Taula d’Esports
del Secretariat d’Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta
va
presentar
públicament
una proposta per avançarse al concurs i demanar a
l’Ajuntament que la inclogui en
els requeriments del projecte
definitiu.
La Taula està formada per 26
entitats dedicades a la pràctica
esportiva reglada que agrupen
2.143 nois i 1.008 noies menors
de 17 anys.
Com hauria de ser el
nou Complex Esportiu de
Magòria

Es proposa que el Complex
Esportiu Magòria sigui un

equipament concebut per a la
pràctica dels clubs dels barris de
Sants, Hostafrancs, la Bordeta i
Font de la Guatlla. El projecte vol
aprofitar la superfície assignada,
ni un pam més, malgrat la seva
limitació.
Per això aposta per treure
rendiment del desnivell del
terreny entre els carrers Corral
i Gran Via, destinant el màxim
de superfície a terreny de joc i
soterrant tots els altres serveis.
En primer lloc es demana un
camp de futbol gran de 105 x 60
m construït sobre una llosa que
permeti ubicar a sota vestidors,
sales de serveis, espais socials
i un pàrquing de 200 places,
ja que la mobilitat també és un
problema en les competicions
esportives.
En segon lloc es demana un
pavelló gran amb quatre pistes
del qual s’aprofitaria la coberta
per fer-hi un camp de futbol petit
de 30 x 62 m. I finalment 16
pistes de petanca, un esport que
cada cop més atrau gent de totes
les edats i que permetria al Club
Petanca Sants, que competeix
en campionats d’Espanya i
internacionals, tenir un espai
digne per a les competicions.
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SEGLE xxI

ESPORTIU
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Les entitats es basen en una
reflexió prèvia: l’esport organitzat
ha evolucionat i la seva pràctica
demana molt més que un simple
terreny de joc.
Això comença pels vestidors,
ja que s’ha demostrat que el
model de vestidor col•lectiu amb
espais de dutxes i wc inclosos a
cada vestidor no permet donar
resposta a la pràctica simultània
de tres o quatre grups diferents
d’activitat,
amb
intensitats
diferents als entrenaments entre
setmana i a les competicions de
cap de setmana. Calen vestidors
modulars, tipus box, i movibles
independents de les zones de
dutxa i lavabos.
L’entrenament i la recuperació
de lesions ha estès la necessitat
de comptar amb serveis de
rehabilitació
funcional,
en
mans de professionals de la
fisioteràpia. I en l’aprenentatge
esportiu
resulta
molt
útil
visualitzar execucions correctes
i ser conscient de les pròpies
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execucions individuals o de
l’equip. I això demana sales de
fisioteràpia i atenció mèdica, per
una banda, i aules i sales de
vídeo per l’altra.
Assessorar a l’esportista, i a
les seves famílies, forma part
del procés d’aprenentatge i
entrenament.
En definitiva, compartir els
objectius esportius i competitius
i afavorir la participació de
les famílies en la gestió de
la dinàmica dels equips i les
entitats, és clau per millorar el
funcionament dels clubs.
És per això que també calen
espais de trobada entre els
esportistes i les famílies en el
mateix recinte on es duen a terme
els entrenament i els partits, per
afavorir aquesta interacció.
LES
NECESSITATS
POBLACIó INFANTIL

DE

LA

La iniciació esportiva amb nens
demana serveis complementaris.
Tant pel que fa a la pròpia
activitat, com als temps anteriors
i posteriors a la pràctica, com
a l’atenció a les famílies que

comporten la disponibilitat de
nous espais complementaris.
Per això calen espais per acollir
abans i després als més petits i
un espai social on pares i mares
els puguin esperar. Pensant en
la conciliació d’horaris, tant dels
familiars com els de disponibilitat
d’espai esportiu, es necessiten
aules dins del recinte on els nens
puguin fer deures, estudiar o dur
a terme programes d’educació
complementària curricular o
esportiva.
Finalment la Taula d’Esports
planteja que l’execució d’aquest
nou complex es faci per fases a
fi d’esmorteir l’impacte financer.
Sent realistes, les entitats
pensen que aquest projecte seria
factible al llarg de dos mandats
municipals, és a dir, vuit anys.
Proposen començar pel camp
de futbol gran i els serveis
subterranis amb un desig
particular i il•lusionant: acabar
aquesta fase abans de 2022,
any del centenari de la fundació
de la Unió Esportiva Sants i del
75è aniversari de la Societat
Esportiva Mercat Nou Magòria

Maqueta de la proposta actual de l’Ajuntament obre el conjunt Magòria – Can Batlló vist des de la Gran Via.
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Per art de màgia
L’associació ‘3 de trébol’ promou l’afició als jocs de màgia al carrer 26 de Gener
Dídac Boza

D

es de fa poc més d’un
any Hostafrancs acull
la seu d’una entitat
dedicada a promoure els jocs
de màgia, a organitzar xerrades,
espectacles i sortides col•lectives
relacionades amb l'il•lusionisme.
És l’associació màgica ‘3 de
trébol’, que porta el mateix nom
que l’escola de màgia creada
pels seus impulsors. Està
ubicada al número 28 del carrer
26 de Gener.
La continuïtat d’una
escola

L’entitat va néixer per donar
sortida a les ganes de mantenir
el vincle que expressaven els
alumnes de l’escola. "Acaben
els cursos però no volen anarse’n", explica Anahí Palomino,
secretària de l’associació. Els
més de 70 socis que té ‘3 de
trébol’ són "una pinya, com una
família", assegura. A l’associació

tenen l’oportunitat de practicar
allò que han après a l’escola i
de fer-ho de manera altruista,
col•laborant amb altres entitats.
De fet, hi ha ONG que treballen
donant suport a diversos
col•lectius i que demanen
espectacles de màgia. Aquí és on
entren, si ho desitgen, els socis
més atrevits de ‘3 de trèbol’. És
la seva ocasió d'actuar davant
d’un públic que els premiarà
amb un somriure. "Nosaltres ens
sentim pagats amb un somriure
tant com amb un aplaudiment",
afirma l’Anahí.
L’associació organitza diferents
conferències i xerrades amb les
quals els socis poden aprendre
més coses o millorar els seus
coneixements de màgia.
‘3 de trébol’ forma part de
la Federación Española de
Sociedades Mágicas i també
està federada internacionalment.

Entre les seves activitats hi ha
sortides col•lectives, sempre
al voltant del món dels jocs de
màgia. Ara es preparen per
al proper congrés nacional
espanyol de màgia que tindrà
lloc a Múrcia el mes de juny.
Fascinació per la màgia o
una forma de socialització

L'afició per la màgia ha crescut
en els darrers anys. La motivació
de moltes persones per aquesta
forma d'art i espectacle és
diversa. «En el meu cas,
vinc de família de mags i feia
màgia a casa des de petita.
Vaig descobrir que és el que
més m’agrada del món perquè
m’encanta la reacció de les
persones», explica la secretària
de '3 de trébol'. Però també hi
ha persones que s'apunten a fer
màgia perquè són tímides i els
costa socialitzar. «La màgia et
dona una sensació de seguretat
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davant els altres», sentencia.
Un aspecte potser menys
conegut de la màgia és una
certa vessant científica. La
responsable de l'associació
màgica hostafranquina destaca
que alguns dels socis de l'entitat
provenen de carreres científiques
i que la màgia té punts de
connexió amb les matemàtiques
o la química. Anahí Palomino
apel•la als orígens de la ciència
a partir de l'alquímia. La màgia,
l'alquímia i l'astrologia van ser
practicades per Copèrnic, Kepler
o Newton.
Per l'associació màgica '3 de
trébol' del carrer 26 de Gener
hi passen noms destacats del
món de l'il•lusionisme. Un taller
a càrrec del conegut mag Joan
Gimeno o una sessió amb
l'argentí Henry Evans, campió
mundial de màgia i especialista
en cartomància, són algunes de
les activitats més recents.
Més reconeixement
artístic i acadèmic

A Catalunya la màgia té un
reconeixement acceptable, amb

una bona presència als teatres
i sales d'espectacle. A Madrid
el pes de la màgia als escenaris
és menor. Des de l'associació
'3 de trébol' valoren com a molt
positives contribucions de figures
que s'han fet populars com el
‘Mago Pop’. «Català, havia de
ser», apunta l'Anahí.
L'eclosió del fenòmen ‘Harry
Potter’, a partir de finals
dels anys 90 i durant la
primera dècada dels 2000, va
suposar una gran empenta.
El personatge i les històries
creades per l'escriptora britànica
Joanne Kathleen Rowling van
contribuir a que la màgia es fes
popular, especialment entre les
generacions més joves.
Internet també és una gran ajuda
perquè posa a l’abast de tothom
la possibilitat d'aprendre jocs
de màgia i d'entrar en aquest
món. Ara hi ha més escoles
de màgia que fa alguns anys i
això demostra que n'ha crescut
l'afició.
De tota manera, els impulsors

13

d'associacions com '3 de trébol'
volen anar més enllà. "Quan el
conegut mag Juan Tamarit va
rebre el premi espanyol de Belles
Arts va ser un pas important de
reconeixement, però caldria
prestigiar més l’art de la màgia"
afirma l'Anahí. Defensa que
igual que calen estudis d’art
dramàtic per fer teatre o de la
mateixa manera que s'estudia
dansa o cant, a la màgia li cal
estructurar-se acadèmicament.
Com fer-se soci de '3 de
trébol'

Per ser soci de 3 de trébol es
pot venir de qualsevol escola de
màgia o demostrar habilitat en
aquesta mena de jocs. Es convida
les persones interessades a
assistir a alguna de les reunions
setmanals. "Quan es troben a
gust, s'arrenquen, fan un joc
de màgia i, si volen, passen a
formar part de l'entitat", explica
la secretària de l'associació.
Els integrants de l'associació
màgica '3 de trébol' es reuneixen
cada dijous a partir de les 19.30
de la tarda.
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Més turistes, menys veïns,
més soroll a les nits
Enric Pérez
Quan em van proposar fer un
article sobre els pisos turístics,
la meva idea inicial era parlar
sobre com les estadístiques
augmentaven d’any en any la
penetració d’aquesta activitat
entorn dels nostres barris o
sobre les conseqüències
negatives que causen en el
nostre teixit social.
No negaré pas que existeixin
totes dues coses, però vull
intentar simplificar una activitat
“complexa” que fa temps que
va aterrar a les nostres vides
per quedar-s’hi.
Tot comença per l’economia
Hem de partir d’un fet, la nostra
societat té cada cop més
recursos, tan econòmics com
de temps, per desplaçar-se.
I en aquests desplaçaments,
necessitem menjar o dormir
allà on hem escollit anar.
Un factor determinant és
l’econòmic. No és el mateix el
que ens pugui costar 10 dies
en un hotel (per exemple), que
el que ens sortiria amb un altre
tipus d’acomodació com ara un
apartament turístic.
Son aquest tipus de factors,
juntament amb l’avanç de la
tecnologia i d’altres, els que
determinen que un sector vagi
en augment o decreixement.
Doncs bé, això acaba afectant
tot
l’ecosistema
que
es
relaciona amb els anomenats
comunament
“apartaments
turístics”, que és el tema que ens
interessa; i del qual n’he “sentit”
i “après” bastant en diversos
fòrums i també a la universitat
i trobades especialitzades del
sector turístic d’ençà que un
pis de la meva escala es va
transformar en això.

Què
és
exactament
apartament turístic?

un

específica. Ara bé, hi ha un
percentatge que realitza
l’activitat sense inscriure’s
(burlant la llei) i, per tant,
sense complir la “normativa”.
Amb el pas dels anys cada
cop tenen més pes els que
es troben fora de “normativa”
i el•ludeixen les seves
responsabilitats tant en el
camp dels impostos com del
compliment de la normativa
a la qual haurien d’estar
sotmesos.

Un apartament no és més que
un bé immoble que es posa al
mercat per explotar el turisme
que ens arriba a la ciutat. I això
afecta una sèrie de derivades, a
tall d’exemple.
•

•

•

És una activitat que competeix
directament amb els hotels. I
per tant és lògic que els grups
hotelers demanin competir
amb la mateixa normativa. Ara
no és així.
No tots els “apartaments”
es consideren “apartaments
turístics”,
només
aquells
que son per a una estada
menor a 31 dies i llogant
l’apartament sencer. Exemple:
un apartament que es llogui
per habitacions té una
consideració diferent.
Com en altres activitats, hi
ha “apartaments turístics”
que han formalitzat la seva
inscripció com a tals i, per
tant, compleixen una norma

Què passa en la pràctica?
•

Si tens un pis. L’estadística
ens diu que a Barcelona la
gent que vol llogar ho pot fer
sobre 900 euros. Però si el
propietari decideix destinar el
pis al turisme, pot aconseguir
duplicar els ingressos.

•

Això provoca que la gent
“no turista” que prova de
llogar un pis hagi de “fugir”
cap a àrees urbanes més
allunyades. El que es coneix
com deixar el barri.
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En l’àmbit de les botigues
comercials passa que el
“reemplaçament” d’activitats
en un mateix local també
ha donat lloc a una pujada
de lloguers. Això obliga les
activitats comercials que
creen barri a ser desplaçades
per altres més dirigides al
turista amb un poder de
despesa més gran que el de
les persones “locals”, però
sense crear tampoc més
valor afegit.

Com a conseqüència el barri
veurà morir de mica en mica
els comerços de tota la vida
i com la gent jove ja no pot
residir al barri, que es queda
a mercè d’un consum “mínim”
per part de la població de major
edat que encara hi queda o bé
d’immigració amb baix poder
adquisitiu.
•

La gent que viu a la ciutat
té unes regles mínimes de
comportament, ja que la
majoria hi estem obligats
per un seguit de fets
(horaris laborals, obligacions
familiars, etc). Però quan
estem de vacances i, si
hi afegim que en gran
part aquest turisme és de
gent jove, la cosa canvia
completament. Durant el
dia estan d’”excursió” i a
partir de les deu de la nit és

quan la majoria de nosaltres
comencem a desfilar cap
al llit. I justament és llavors
quan es pot donar el cas
que “els turistes” comencin a
fer enrenou just al costat de
la paret que dona al nostre
habitatge.
Per tant, aquesta activitat
mai s’hauria de fer “a la vora”
de cap nucli “residencial”. La
convivència veïnal d’un pis
turístic, i més sense legalitzar,
sense necessitat de complir cap
mena de normativa, sempre
serà conflictiu. I mai aportarà
res positiu a la comunitat de
propietaris, ben al contrari.
Almenys tal com està exposat a
la nostra ciutat.
Quines solucions s’han
adoptat en altres llocs?
Per això en diversos països i
diferents ciutats s’ha optat per
escolir diverses solucions a fi
que aquesta activitat turística
tingui el menor impacte possible
sobre la població residencial.
Les fórmules adoptades son les
següents:
1. Permetre l’activitat només en
zones limítrofs (industrials).
2. Permetre-la només si és
un edifici sencer dedicat a
aquesta activitat.
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3. Permetre-la
només
a
les
primeres
plantes
d’un edifici, sempre que
hi tingui disponible una
porta exclusiva de pas i
independent de la resta de
veïns.
4. També hi ha fórmules
temporals, com ara permetre
l’activitat un màxim de temps
a l’any: Per exemple a París
son 120 dies i en algunes
ciutats d’Alemanya en son
90.
5. Deixo pel final potser el
més important. Que s’obliga
a tothom a estar “sota
normativa”. Si no ho estan,
el resultat final és que tenen
tots els drets però poques
obligacions a complir.
La necessitat de complir les
normatives
Per acabar s’ha de tenir en
compte que a Barcelona la
Guàrdia Urbana és una part
de l’Ajuntament que ens pot
ajudar quan considerem que es
vulneren drets i no es compleixen
les normatives. Però tots sabem
que tenim un dèficit crònic
important d’agents a la nostra
ciutat i al torn de nit és quan es
concentren les reclamacions
derivades de l’ús dels pisos
turístics.
Amb tot això pot semblar que
estic en contra d’aquesta
activitat. I no és així. Amb el que
SÍ que estic en contra és quan
determinades empreses fan un
ús fraudulent d’aquesta activitat,
movent-se amb assessorament
legal fora de tota mena de
“normativa” i la majoria sense
repercutir favorablement de
forma significativa sobre la
població local. I amb el beneplàcit
tàcit directe o indirecte d’alguns
representants que haurien de
vetllar pel nostre benestar i el
nostre repòs.

16 La veu del barri d’Hostafrancs

Història

Manufactures Ceràmiques,
la fàbrica dels fums

Un dia d’estiu de 1974 els veïns d’aquesta fàbrica, situada entre Farell, Sant Roc, Gran Via
i Carretera de la Bordeta, van dir prou als fums que els obligaven a tancar les finestres. Així
va començar una lluita que va transformar la fàbrica en una plaça i un institut.
Josep M. Carbó
Manufactures Ceràmiques La
Pajarita era el nom comercial
d’una empresa que fabricava
coberts de porcellana des de
principis del segle vint o potser
abans i tot. L’entorn es va anar
habitant i els fums emesos pels
forns irritaven ulls i gola dels
veïns, els embrutien la roba
estesa, els obligaven a tancar
les galeries i, sobretot a l’estiu,
els impedien airejar els pisos.
A títol particular alguns veïns
havien denunciat inútilment
la situació al govern civil, a
l’Ajuntament i al regidor del
Districte VII de l’època franquista,
que agrupava els barris de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
A vegades trucaven a la policia
municipal que traslladava la
queixa a la direcció de la fàbrica
i reduïa unes hores la intensitat
del fum.

repartir les escales dels voltants
convocant a una concentració
immediata davant la porta de
la fàbrica. S’hi va concentrar
una trentena de persones que
van
intercanviar
propostes
fins a formar una comissió que
va demanar al conserge de
la fàbrica una reunió amb el
director. Tot això sota la vigilància
de la policia governativa, els
grisos, ja que en aquella època
qualsevol reunió al carrer de
més de tres persones havia de
ser autoritzada prèviament pel
govern civil.
Més enllà
individual

de

la

queixa

Un dels veïns era de la comissió
gestora de l’AV d’Hostafrancs
i va dur la comissió nomenada
a reunir-se al Centre Social de
Sants. Van redactar una carta

per la direcció que es va entregar
tres dies després acompanyada
de 500 firmes recollides entre
el veïnat. Hi va tornar a haver
concentració davant la porta i
aquesta vegada la policia s’hi va
acostar en un intent d’identificar
membres de la comissió del qual
finalment va desistir.
L’actitud del director de la
fàbrica va ser evasiva. Els
veïns reclamaven eliminar els
fums al cap d’una setmana i,
aquesta vegada, van emprendre
gestions amb l’Ajuntament,
visitant el delegat d’Urbanisme
i el d’Obres Públiques perquè
es fes complir el reglament
d’activitats insalubres que no
permetia l’emissió de fum en una
zona d’habitatges. També es va
dur el problema als diaris i a les
ràdios. Mundo Diario, El Correo
Catalán i Ràdio Peninsular eren

El dia que la gent va dir
prou

El 13 de juliol de 1974 era
dissabte. La calor d’estiu es feia
insuportable en uns pisos que
havien de mantenir finestres
i balcons tancats per impedir
l’entrada del fum. Un veí va
trucar queixant-se a la policia
municipal. Li van contestar
que ja estaven al corrent del
problema i que poca cosa hi
podrien fer, suggerint que com
més denúncies presentessin,
més possibilitats hi haurien de
solució.
Era dissabte i hi havia molta
gent a casa. Aquest veí ho va
comentar amb altres i es van

Aspecte de la fàbrica el 1977, a mig enderrocar.
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Aspecte actual de la plaça Joan Corrades, amb l’antiga xemeneia a l'esquerra.

mitjans especialment sensibles
als conflictes ciutadans.
Una pressió continuada

El 24 de juliol es va repetir la
concentració davant la fàbrica i la
comissió va tornar a entrevistarse amb la direcció. La presència
policial es va repetir, però sense
intervenir. Aquest cop el director
es va comprometre a canviar el
procés de combustió per reduir
el fum al màxim i va anunciar la
intenció de traslladar la fàbrica a
Martorell a finals d’any.
Posteriorment la Delegació
d’Urbanisme de l’Ajuntament es
va decidir a intervenir i va fixar un
termini fins al 31 de març de 1975
per “cessar l’activitat i traslladarse a un lloc més apropiat”. Això
representava encara vuit mesos
més però ja s’havia notat una
important reducció dels fums
que es va anar mantenint.
El cas és que va passar aquesta
data i la fàbrica continuava,
però amb una activitat baixa.
La vigilància dels veïns era
permanent i quan sortia fum
per alguna xemeneia, de
seguida algú trucava el 092, es
presentava la policia municipal, i
el fum s’apagava.
El 25 de novembre la comissió
va tornar a visitar la direcció per
urgir el trasllat. Els van contestar
que se’ls havia allargat per

motius aliens (la construcció
de la nova fàbrica, problemes
amb els proveïdors) i el director
va cridar el Jurat d’Empresa, la
representació dels treballadors
de l’època, perquè ensenyessin
als veïns la carta en què
l’empresa els comunicava el
trasllat paulatí a Martorell tot
retraient el perjudici que els
representava.
Els veïns es van indignar
per l’intent d’enfrontar-los als
treballadors i van argumentar
que el problema eren els fums.
Sobre la destinació del solar el
director va dir: “Estem treballant
sobre bitllets de mil. A nosaltres
ens interessa anar-nos-en i
vendre els terrenys perquè s’hi
facin pisos”.
Quan la fàbrica es va
convertir en solar

El 3 de gener de 1976
l’Ajuntament
enviava
als
veïns còpia d’una notificació a
l’empresa disposant “conceder
un último y definitivo plazo que
terminará el 31 de marzo de
1976” i amenaçant de precintar
les instal•lacions. Els veïns ho
van considerar una escenificació
perquè la fàbrica ja s’estava
buidant.
Llavors es va plantejar la
possibilitat d’aprofitar aquell
solar no per omplir-lo més

de pisos sinó per cobrir els
greus dèficits d’equipaments
que hi havia, en línia amb la
reivindicació de les associacions
de veïns del districte d’aprofitar
els solars que deixaven les
fàbriques
traslladades
de
l’Espanya Industrial, Vapor Vell,
Can Batlló, etc.
El novembre de 1977 les
associacions van pintar les
parets
de
Manufactures
Ceràmiques reivindicant un
institut d’ensenyament mitjà i
zona verda. A finals d’any el front
unitari de les associacions de
Sants, Hostafrancs, Sol de Baix i
Badal es va reunir a Madrid amb
el Ministeri d’Obres Públiques
i
Urbanisme,
acompanyats
del delegat d’urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona, i
es va aconseguir que al solar
de Manufactures Ceràmiques
només s’hi fessin pisos a la
banda de Gran Via i que la resta,
uns 3.500 m2, fossin sòl públic.
Encara es va haver d’esperar
uns anys perquè s’hi construís
l’Institut
Joan
Coromines,
projectat per l’arquitecta Roser
Elias, membre activa de l’AV
d’Hostafrancs, i la plaça Joan
Corrades on s’ha mantingut com
a record una de les xemeneies
més altes d’aquella fàbrica que
va deixar de ser l’empipadora
fàbrica dels fums.
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Al servei del barri...
i de tothom que vingui a visitar-nos
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Les bicicletes continuen envaint les voreres
A partir de l’1 de gener s’acabava la moratòria que tolerava la circulació de bicicletes
per les voreres. Però l’Ajuntament no manifesta cap voluntat de fer-la complir.
Els mals hàbits dels últims anys han arrelat molt.
Redacció
L’ordenança municipal de Barcelona ja establia
el 2015 la prohibició de circular amb bicicleta
per les voreres de la ciutat, però se n’ha tolerat
l’incompliment general a causa d’una moratòria
prolongada.
Esperant els carrils bici

L’actual consistori s’ha centrat a desenvolupar la
xarxa de carrils bici que xifra actualment en gairebé
1.000 km i és amb aquest argument que es va
anunciar la fi de la moratòria a partir d’aquest any.
Seria el moment de retornar al vianant el que és
seu després de deu anys de conflicte entre ciclistes
i vianants. Però és que el vianant es mereix una
consideració encara més important: la meitat dels
desplaçaments diaris a Barcelona es fan a peu,
mentre que la bicicleta, tot i el seu fort augment, no
supera el 3%.
Ara, segons l’Ajuntament, ja no hi ha excusa per
circular per les voreres perquè diu que el 90% de
la població disposa d’un carril bici a menys de 300
metres de casa seva.
De moment la Guàrdia Urbana es limita a avisar els
ciclistes que els podria caure una multa d’entre 100
i 500 euros, però l’Ajuntament no demostra cap
voluntat de fer res més, ni tan sols una campanya
informativa potent.
Com ha quedat la normativa?

Només es permet a les bicicletes pujar a la vorera
quan faci més de cinc metres i en tingui tres d’espai
lliure. I no hi hagi carril bici a la calçada.
També es permet de deu de la nit a set del matí
per les voreres de més de 4,75 metres, com les
de l’Eixample. Si s’acompanya un nen ciclista de
menys de dotze anys es pot anar per una vorera
de menys de cinc metres. I quan el carril estigui
pintat sobre la vorera i sense excedir-se dels límits
del carril.
Cal recordar que en aquests casos s’ha de

respectar sempre la preferència dels vianants,
evitar maniobres que puguin afectar la seva
seguretat i respectar la distància de separació.
I que s’ha d’evitar circular a menys d’1 m de les
façanes i estar atent a les persones que puguin
sortir dels edificis.
En els espais reservats a vianants s’ha de
suspendre la circulació en els moments d’intensitat
alta o aglomeració de circulació de vianants i
aleshores el ciclista hauria de baixar de la bicicleta
i caminar.
Els ginys mecànics sense motor no considerats
vehicles (patins, monopatins o patinets, entre
altres), poden circular en les mateixes condicions
que les bicicletes.
Ara falta veure si tot això es farà realitat algun dia.
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