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Editorial

E scric aquestes línies quan fa quaranta 
dies que estem confi nats. Quaranta dies 
vivint amb pors, amb incerteses, amb 

emocions a fl or de pell. Quaranta dies gesti-
onant com podem la nostra muntanya russa 
de sentiments. Quaranta dies en què no puc 
ni em permeto ser feliç, tot i que a casa estem 
tots bé. Sé que al meu voltant amics, veïns, co-
neguts i persones anònimes estan patint. I pa-
tint molt. Patint perquè han hagut de dir adeu 
a un ésser estimat sense poder-se’n acomia-
dar, patint pels pares grans que viuen lluny o 
en una residència, patint pels més petits tan-
cats tot el dia a casa, patint perquè han perdut 
o molt probablement perdran la feina i només 
veuen un futur més que incert, patint perquè 
veuen desaparèixer els somnis i projectes que 
amb tant d’esforç havien fet realitat. 

Així que la majoria de dies és difícil ser fe-
liç i optimista i creure’s el «tot anirà bé». Hi 
ha dies que simplement voldries tancar els 
ulls i deixar-te endur per aquesta incertesa 
angoixant, per no haver d’intentar entendre i 
gestionar el manat de sentiments que t’opri-
meixen el cor. Però llavors fas un petit esforç 
i penses en les coses «bones» que ens ha dut 
aquesta situació, en les coses que et fan som-
riure, i penses que potser sí que «ens en sorti-
rem i tot anirà bé».

Durant aquest dies he redescobert el meu 
barri i els seus habitants. He vist com Mont-
bau parla, viu i batega malgrat aquest confi -

nament. Un fort sentiment ens uneix, la ne-
cessitat de saber que estem bé, que ens estem 
protegint, que tenim cura els uns dels altres, 
sobretot dels més grans. Ens enorgulleix la 
gran tasca que du a terme la Xarxa de Suport 
i se’ns omple i escalfa el cor amb les trucades 
que Radars i altres entitats del barri (AAVV 
i AEFF) estan fent als nostres veïns i veïnes 
més vulnerables.

Però per sobre de tot, he vist com cada dia, 
a la mateixa hora, sense faltar mai a la seva 
cita, torna el moment màgic i únic que es 
repeteix incansablement des de fa quaranta 
dies. No calen paraules, simplement cal ser 
allà, amb tothom que està patint com nosal-
tres, i aplaudir. Aplaudir amb el cor i mirar-
nos als ulls. I llavors ens adonem que el dia, 
un cop més, ens regala unes mirades que 
somriuen, mirades que ens diuen que no es-
tem sols, que no ens podem donar per ven-
çuts, que som uns lluitadors i que, tot i que en 
sortirem ferits, els montbauencs i les mont-
bauenques tornarem a omplir places i carrers 
de rialles, de crits, de trobades i d’abraçades, 
però sobretot de veïns i veïnes agraïts d’haver 
trobat una mirada amiga cada dia a la mateixa 
hora. Sense saber-ho, aquest fi l invisible que 
ens uneix per sempre més ens farà millors 
persones i veïns, més solidaris, més empàtics, 
més amables. Perquè de vegades només cal 
una mirada afable per saber que potser sí que 
«tot anirà bé».

Mirades que somriuen
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La necessitat d’una 
arquitectura saludable

Carla Habif Hassid i Enric Mir

Arquitectura

Espais comuns a la Casa dels Xuklis a Montbau.

A bans de res, voldríem analitzar les de-
fi nicions de dues paraules, arquitec-
tura i salut, per precisar el que és obvi 

i per relativitzar-les en el temps.

Arquitectura: l’art de construir i projectar 
edifi cis destinats a ser habitats i a ser estatge 
en un lloc per desenvolupar-hi i mantenir-hi 
la vida; per ser casa, pàtria o habitació.
Salut: l’estat en què l’ésser orgànic està en 
disposició i aptitud de viure exercint normal-
ment totes les seves funcions.
Arquitectura saludable: l’art de construir i 
projectar edifi cis destinats a ser habitats i a 
ser estatge en un lloc per desenvolupar-hi i 
mantenir-hi la vida, de manera que els seus 
habitants hi puguin exercir de manera nor-
mal i profi tosa totes les seves funcions i co-
brir les seves necessitats.

Construir l’hàbitat humà
Si s’analitzen diferents espècies del món ani-
mal que són constructores d’hàbitats – com 
els fl amencs, que fan nius, o les llúdrigues, 
que es busquen caus–, algú pot dubtar que 
les seves construccions són la millor opció 
per a la vida, la procreació i la pervivència de 
les seves espècies, i per tant les més saluda-
bles i proactives per a la millora de la vida? 

Es podria dir el mateix de l’arquitectura?
L’arquitectura, independentment de la 

seva qualitat creativa com a conformadora de 
l’hàbitat humà, no deixa de construir l’hàbi-
tat d’una espècie animal que s’ha de defi nir 
com a social i jeràrquica.

L’arquitectura, sense opcions, sempre ha 
estat còmplice i expressió del poder jeràrquic, 
cosa que es tradueix en benestar i salut no-
més per a uns quants.
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L’arquitectura de la ciutat esdevé perma-
nència, expressió i memòria coŀ lectiva de la 
història d’aquesta jerarquització. No priorit-
za el benestar i la salut del present ni dels 
presents.

Mentre prevalen els valors del que és col-
lectiu, grupal, tribal, el grup vetlla per tots. 
L’arquitectura de la ciutat és un fet coŀ lectiu, 
però els canvis socials i econòmics de la in-
dustrialització perverteixen el sistema; les 
migracions, la superpoblació i la pèrdua de 
memòria coŀ lectiva conformen el segle XIX. 
L’arquitectura de la ciutat no es defi neix pel 
seu valor d’ús, diria Karl Marx, sinó pel seu 
valor de canvi. Les ciutats industrials, negres, 
brutes i sòrdides, es converteixen en el nou 
hàbitat, que no és saludable, per descomptat, 
ni proactiu, sinó dictat per la submissió.

Arquitectura i medicina 
pel benestar del poble
A la primeria del segle XX, l’arquitectura i la 
medicina s’alcen i exigeixen que l’arquitec-
tura vetlli per la salut i el benestar d’aquest 
hàbitat. En aquest corrent s’inscriuen les teo-
ries higienistes, l’establiment de les dimensi-
ons mínimes dels habitatges, les idees sobre 
la ciutat jardí i altres propostes. El Congrés 
de Sanejament i Salubritat de l’Habitatge (Pa-
rís, 1904) preconitza el màxim d’assolellada i 
ventilació possible dels habitatges. 

En aquest sentit, les ciutats jardí ideades 
per Ebenezer Howard el 1902 proposaven 

substituir les ciutats industrials per d’altres 
de més petites envoltades de terres agríco-
les, en què es barregessin la ciutat i el camp, 
dissenyades per a una vida saludable i de 
treball. Salut bàsica: assolellada, ventilació 
i natura, tres condicions necessàries per no 
emmalaltir. 

Als anys 1970 el capital confon 
habitar i sobreviure
Que l’arquitectura assumeixi el seu rol social, 
i per tant la salut com a dret transversal, és 
una proposta que comparteixen els congres-

L’Esplanada de Montbau, anys 1960. Foto Maspons, Arxiu COAC
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sos d’arquitectura moderna, que s’inscriuen 
en un corrent teòric estès al llarg del segle 
passat. Així i tot, els avenços aconseguits res-
pecte a l’habitatge mínim i les condicions de 
llum, ventilació i contacte amb la natura en-
cara no són sufi cients, per bé que són tan im-
portants com el que es va aconseguir a Mont-
bau el 1960. 

El 1973 la crisi del petroli i de l’energia im-
posa la sostenibilitat del sistema i l’efi ciència 
com a criteris principals, i deixa de banda la 
qüestió de l’habitatge saludable . L’habitatge 
mínim, l’estratègia de mínims per habitatge 
per a tothom de principis de segle, acaba es-
devenint, per mà del capital, un estàndard de 
mínims per a tothom. El capital confon habi-
tar i sobreviure.

A fi nals dels anys 1990, l’arquitectura sa-
ludable es concentra a evitar la toxicitat dels 
materials de construcció, però encara es con-
centra poc a aconseguir la felicitat a l’habitat-
ge. Si quelcom ha posat de manifest l’actual 

crisi de la Covid-19 és que encara s’ha de fer 
molt als habitatges perquè aquests permetin 
tenir una vida, com a mínim pel que fa a l’hà-
bitat, feliç.

La salut és proactiva
Alvar Aalto (1898-1976), un arquitecte que es 
va especialitzar en la construcció d’hospitals 
a mitjan segle XX, va observar que «Una habi-
tació per a malalts és una habitació per a per-
sones en posició horitzontal, i els colors, la 
iŀ luminació, etc., s’han de dissenyar tenint en 
compte aquesta idea. El sostre ha de ser més 
fosc, d’un color blau cel, apte per ser l’única 
visió d’un pacient ajagut. La llum artifi cial ha 
de procedir d’un lloc situat fora de l’angle de 
visió del pacient. Aquest és l’únic mètode per 
humanitzar l’arquitectura». 

Aquí la salut va més enllà, és proactiva. 
S’entén que una arquitectura que promogui 
la felicitat ha de ser el resultat de conjugar 
bellesa, benestar i salut.
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Els ocells, veïns nostres
Neus Moyano i Aleix Porta

Poesia

U s ha sorprès veure o sentir ocells de 
colors ben vius a la fi nestra de casa 
vostra? Aquestes setmanes de confi -

nament han propiciat el redescobriment dels 
ocells. Ja sigui perquè la tranquiŀ litat els ha 
donat confi ança, o perquè tenim temps per 
parar-nos a mirar el que era davant nostre i 
no vèiem. Observar un ocell ens fa sentir una 
mica més lliures, una mica més vius... Com 
podem aprendre una mica sobre els ocells?

Veure’ls i distingir-los
Observar ocells requereix passar desaper-
cebut i paciència. Si pots, estudia o treballa 
davant d’una fi nestra i vigila. Tenir uns pris-
màtics ajuda, però també una guia. Al web 
de l’ICO (Institut Català d’Ornitologia) hi ha 
una base amb totes les espècies d’ocells de 
Catalunya. L’ICO organitza cursos en línia 

d’identifi cació en els quals, en una setmana, 
pots aprendre a distingir unes quaranta es-
pècies comunes. 

En aquests cursos també s’hi aprèn a sa-
ber què mirar: mida i forma, plomatge i com-
portament. Així, per exemple, veurem que 
les orenetes són més aviat rurals, volen so-
les, el seu cant és singular (prit) i tenen una 
forca marcada a la cua, mentre que els fal-
ciots són més urbans, volen en estols, quasi 
no tenen forca i el seu cant és més escanda-
lós (prííííí-prííííí!).

L’ICO també convida els ornitòlegs urbans 
afi cionats a observar les aus i anotar regular-
ment la seva presència per controlar la vida 
dels ocells a la ciutat a través de la pàgina. El 
seu projecte Ocells dels Jardins és un projecte 
de ciència ciutadana per aprendre a reconèixer 
i comptar les aus del teu jardí o del teu balcó.

Susana i la seva mare davant de la botiga
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Enguany no s’ha pogut celebrar l’observa-
ció anual d’aus migratòries al Turó de la Ma-
garola, però si tens bones vistes també es pot 
fer des de casa. Les millors hores són al prin-
cipi i al fi nal del dia, quan la llum del sol és 
menys blanca i es poden distingir els ocells 
amb més detall. Una curiositat: s’estan fent 
observacions sonores nocturnes amb micrò-
fons de precisió i, amb el silenci del confi na-
ment, se senten migracions d’ocells que feia 
dècades que no es registraven a Catalunya, 
com un tipus de xatrac, un tipus de gavina 
de cap negre.

Com atraure’ls
Amb menjar, aigua i seguretat. Durant l’hi-
vern els podeu donar menjar, mitjançant 
menjadores adequades per als ocells silves-
tres. En alguns països, com els Estats Units, 
el Regne Unit i Austràlia, prop de la meitat 
dels habitatges tenen menjadores actives i 
els seu impacte ecològic és gran, tant en po-
sitiu com en negatiu.

Alimentar els ocells que visiten els nos-
tres jardins, balcons i terrasses és una bona 
manera d’ajudar-los a superar els mesos més 
freds de l’any, que són, a més, un dels perí-
odes en què els seus requeriments energè-
tics són més alts. Cal donar-los fruits secs 
(compte: mai salats), pa, cucs secs o boles de 
greix que podeu comprar a la llibreria Oryx 
(c/ Balmes 71). També podeu arrebossar pi-
nyes amb mantega de cacau i escaiola (men-
jar d’ocells). La Susana, de la botiga Paraíso 
Animal, a la cantonada de Poesia i Àngel 
Marquès, us pot proporcionar escaiola i al-
tres aliments per a ocells. Ara bé, a partir de 
la primavera, cal canviar la dieta a fruita, ja 
que els polls de moltes espècies no toleren 
bé els grans; d’altra banda, com que a la pri-
mavera i l’estiu hi ha molta més abundància 
de recursos naturals, si els seguim donant 
menjar correm el risc de domesticar-los i fer 
que perdin la seva capacitat biològica d’ali-
mentar-se pel seu compte.

Pardal. Foto Lourdes Montón

Mallerenga blava. Foto Lourdes Montón

Mallerenga carbonera. Foto Rebeca Macaluey

Mallerenga emplomallada. Foto Lourdes Montón
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Per exemple, les mallerengues són un ti-
pus d’ocell comú al nostre barri, que s’inclou 
dins la família Paridae. Des d’un balcó del 
carrer Puig i Cadafalch n’hem pogut obser-
var quatre espècies diferents: la mallerenga 
carbonera (Parus major), la mallerenga pe-
tita (Parus ater), la mallerenga blava (Cyanis-
tes caeruleus) i la mallerenga emplomallada 
(Lophophanes cristatus). Amb el seu bec, fort 
i punxegut, trenquen amb facilitat els caca-
uets. Però també són grans depredadores de 
l’eruga processionària, de la qual una niuada 
de cinc a nou cries se’n pot menjar fi ns a deu 
quilos. Si els doneu menjar no buscaran cucs, 
i per això hem de deixar d’alimentar-les quan 
arriba la primavera. És molt bonic veure’n els 
colors i els vols acrobàtics i les postures im-
possibles per aconseguir el menjar. És fran-
cament magnètic.

Si els hi poseu aigua, el recipient ha de 
tenir un lloc on posar-lo i no ha de ser gaire 
fondo. I s’ha de vigilar de canviar l’aigua cada 

dia o gairebé, ja que així evitarem la propa-
gació de mosquits. Menjadores i abeuradors 
han de ser en llocs on els ocells se sentin 
segurs. Amb el temps potser agafaran confi -
ança, però als inicis us hi heu d’acostar com 
menys millor.

Com gaudir-ne encara més
Quan un ocell s’atura a prop teu i actua sense 
veure’t, el temps es congela, els músculs es 
tensen i el cos s’immobilitza. Tenir paciència 
es paga amb moments inoblidables i obre la 
porta a estudiar-los i saber-ne més detalls.

Una manera és a través de la fotografi a i el 
dibuix naturalista. Això permet gaudir d’una 
estona tranquiŀ la i conèixer una mica més els 
colors i les característiques dels animals que 
dibuixes. És clar, s’ha de partir de les fotogra-
fi es per fi xar aquest petit instant que triguen 
a agafar la seva llavor i aixecar el vol. 

Una altra manera és aprendre a identifi -
car-ne els cants. Cal distingir entre els cants 
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(sons complexos, que marquen territori, de 
seducció o d’avís) i els reclams (sons més 
curts per marcar la posició a companys o a la 
parella). Cada fi txa d’ocell de l’ICO conté una 
gravació. Al nostre barri és fàcil sentir els par-
dals al carrer Música, les garses i els bruels a 
Poesia, la cuereta blanca a la Sala Polivalent, i 
també el complex i afl autat so de la merla. I si 
és de nit i el cant és persistent, no ho dubteu: 
és un rossinyol.

I fi nalment, llegir-ne coses també és 
una bona idea. Errata Naturae ha editat re-
centment el llibre del naturalista suec Lars 
Jonsson Aves que veo en invierno, amb il-
lustracions d’ocells comuns. Angle Editorial 
ha publicat Petita fi losofi a dels ocells, de Phi-
lippe J. Dubois i Élise Rousseau, un llibre de 
refl exions fi losòfi ques a partir dels ocells. I 
fi ns i tot existeix un programa de podcast: la 
Radio del Somormujo, gravat al Prat de Llo-
bregat i disponible a Spotify.

D’aquesta manera, si us agraden els ocells 
us podeu dedicar a observar-los, sentir el seu 
piulet i gaudir de les acrobàcies de les ma-
llerengues, de la timidesa dels pardals i dels 
prudents pit-roigs. Les merles i les puputs no 
s’aproparan al balcó, però les podreu veure 
ocasionalment al parc. Segons l’Atles de Bio-
diversitat de Barcelona, al nostre barri hi ha 58 
espècies d’aus detectades. Un gran món per 
endinsar-s’hi!

Envieu-nos les vostres observacions orni-
tològiques en forma de dibuix o fotografi a a: 
spmontbau@gmail.com

Enllaços
• Guia d’ocells de l’ICO:

sioc.cat/especies.php
• Ocells de Jardí, projecte de ciència 

ciutadana de l’ICO: ocellsdelsjardins.cat
• Lucia Gómez, dibuix naturalista:

aladearce.com
• Blanca Martí de Ahumada:

blancamarti.com
• Conjunt d’activitats de SEO-Bird Life:

seo.org/quedate-en-el-nido
• Atles de Biodiversitat de Barcelona: 

ajuntament.barcelona.cat/
atlesbiodiversitat/ca

Mallerenga blava. Dibuix de Lucia Gómez Serra

Mallerenga blava i mallerenga emplomallada. Foto L. Montón Garsa. Foto Rebeca Macaluey
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H em demanat a un petit nombre 
d’usuaris de la Biblioteca de Montbau 
que us recomanin lectures o autors 

que els hagin agradat, que estiguin llegint o 
tinguin pendents de llegir; això sí, de gènere 
negre i policíac, que és la nostra especialitat. 

Comencem per la Begoña, que ens fa arri-
bar dues recomanacions. La primera, Ciudad 
de cristal, de Paul Auster. Aquesta noveŀ la 
s’emmarca dins la coneguda Trilogía de Nue-
va York. De fet és una de les primeres noveŀ les 
d’aquest conegut escriptor. I l’argument? El 
Quinn és un escriptor fracassat de noveŀ la ne-
gra a qui algú confon amb un detectiu privat 
que es diu Paul Auster... Aquesta i altres novel-
les de Paul Auster les trobareu disponibles a 
eBiblio. Si encara no coneixeu aquesta plata-
forma, al fi nal us en parlem amb més detall. 

La segona recomanació de la Begoña és 
El sindicato de policía yiddish, de Michael 
Chabon. L’escriptor, Premi Pulitzer 2001, ens 
presenta una història de detectius ambienta-
da en un món hipotètic en què l’Estat d’Israel 
va ser destruït durant la guerra àrabo-israeli-
ana del 1948.

L’Esther, una participant del nostre club de 
lectura de gènere negre, ara mateix està llegint 
Sin retorno, de Susana Rodríguez Lezaun, i el 
troba bastant entretingut. Ens comenta que és 
el primer títol d’una trilogia policíaca de l’ins-
pector Vázquez. L’anterior llibre que va llegir 
era de la mateixa escriptora, Una bala con mi 
nombre, que va d’un robatori de joies en un 
museu de Boston. Aquesta noveŀ la també li va 
agradar molt i suposem que per això ha conti-

Seguiu la pista…
Recomanacions dels usuaris de 
la Biblioteca Albert Pérez Baró
Candi Rubín Antúnez

nuat amb llibres d’aquesta escriptora. Això ho 
fem tots molt sovint, trobes un escriptor que 
t’agrada i comences a llegir altres obres seves. 
Qui ho sap, potser us hi animeu...

L’Henedina ara mateix ha acabat de llegir 
El hombre del revés, de Fred Vargas. El per-
sonatge principal d’aquest títol és el comis-
sari de policia Adamsberg; aquest és el segon 
llibre amb aquest protagonista, o sigui que ja 
ho sabeu, podeu començar amb el primer tí-
tol de la saga, El hombre de los círculos azu-
les. L’escriptora Fred Vargas és llicenciada en 
Història i Arqueologia i això, remarca l’Hene-
dina, es nota molt a les seves noveŀ les. Un al-
tre títol que recomana molt d’aquesta autora 
és Cuando sale la reclusa, justament l’últim 
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publicat de la sèrie d’aquest comissari. Teniu 
alguns d’aquests títols disponibles en préstec 
a eBiblio. 

Seguim amb la recomanació de la Marta, 
que a més a més ens fa un suggeriment de 
compra per a la biblioteca, la noveŀ la Cometi-
erra, de Dolores Reyes, una noveŀ la que enca-
ra no ha llegit però que fa molt bona pinta. El 
protagonista és un jove vident que menja ter-
ra per poder buscar els desapareguts i resoldre 
crims. Què us sembla? És la primera noveŀ la 
d’aquesta autora, però pel que en diuen és tota 
una revelació. Ja hem apuntat el seu suggeri-
ment de compra. 

I per últim ens arriba la recomanació de 
l’Olga, El último barco, de Domingo Villar. 
L’Olga ens comenta que, al contrari dels llibres 
addictius que vols llegir de pressa, que tant en 
auge estan avui dia, aquesta és una noveŀ la 
que es degusta a foc lent. El tercer cas de l’ins-
pector Leo Caldas ens porta a Galícia, a la vora 
del mar, durant més de 700 pàgines de verita-
ble gaudi. Disponible a eBiblio.

Gratis: lectura en línia a través d’eBiblio
Després d’aquestes recomanacions que us 
arriben des de la vostra biblioteca, us volem 
recordar que mentre estiguem tancats podeu 
trobar molts d’aquests títols recomanats a eBi-
blio, la plataforma de préstec digital amb accés 
gratuït a llibres, peŀ lícules i revistes, entre al-
tres accessos. I no teniu excuses, perquè ara 
també està disponible encara que no tingueu 
el carnet de cap biblioteca.

Tornem al club de lectura!
I per als amants de la lectura, us informem 
que ara oferim clubs de lectura virtuals. Po-
deu consultar els nostres canals informatius, 
com la web o el Facebook de la biblioteca, si 
necessiteu més informació.

Us trobem a faltar, així que cuideu-vos 
molt i esperem trobar-vos a tots ben aviat.

Web: bibliotecavirtual.d i ba.cat/es/barcelona-horta-guinardo-
biblioteca-montbau-albert-perez-baro
Facebook: facebook.com/bibmontbau/
eBiblio: catalunya.ebiblio.es/opac/#index
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M ’agraden els racons amagats de Bar-
celona, aquells que no surten a to-
tes les guies i que expliquen la his-

tòria d’un temps passat que no tornarà. Un 
d’aquests racons és molt a prop de casa nos-
tra, al barri d’Horta. Allà, mig amagat entre 
edifi cacions més modernes i masies remode-
lades, hi trobem el carrer Aiguafreda, també 
conegut com a carrer de les Bugaderes. Passe-
jar per aquest carrer és transportar-se de cop 
a una altra època i fi ns i tot a un altre lloc; en 
un tancar i obrir d’ulls deixes enrere la ciutat 
bulliciosa per gaudir d’un petit poblet tran-
quil. El carrer Aiguafreda és una petita joia on 
el temps s’atura.

No és fàcil de trobar, està ben amagat. Sort 
d’això, perquè, si no fos així, probablement 
els tentacles dels plans urbanístics ja hauri-
en fet desaparèixer sense cap mena de mira-
ments aquest petit recés de pau, o bé riuades 
de turistes inundarien dia rere  dia aquest en-
cantador carreró.

Les vegades que hi he anat, ha estat pel 
simple plaer de passejar-hi i deixar-me em-
bolcallar pel silenci i l’harmonia que hi reg-
nen. Segons l’època de l’any, aquest carrer 
petit i estret es tenyeix d’un color o d’un al-
tre. Sens dubte, la passejada a la primavera és 
màgica: fl ors de tot tipus i de tots colors n’en-
vaeixen tots els racons i omplen l’aire d’una 

Fotos: autora

Si em perdo busqueu-me a…
El carrer de les Bugaderes d’Horta
Anna Román Rosier
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olor diferent. La tardor, en canvi, hi confereix 
un aire melancòlic i misteriós. Podria estar 
hores embadalida davant les petites cases or-
denades l’una al costat de l’altra, totes amb el 
mateix disseny però pintades amb diferents 
tonalitats pastel que donen a cadascuna una 
essència pròpia. Em meravellen els pous que 
ja fa temps que van deixar de fer grinyolar la 
cadena per extreure’n aigua i observo amb 

admiració i respecte els safarejos de pedra, 
testimonis d’un temps passat.

Una mica d’història
El carrer Aiguafreda és conegut com el de les 
Bugaderes, però s’ha de dir que en la majoria 
dels casos les dones que feien de bugaderes 
no s’hi dedicaven exclusivament, sinó que, a 
més de fer tota la feina que ja era responsa-
bilitat de les dones de l’època, rentaven roba 
aliena a casa seva, en aquest cas als seus pro-
pis safareigs, per obtenir un ingrés comple-
mentari per a la família. 

Està documentat que des del comença-
ment del segle XVII, en una època econòmica-
ment difícil, a Horta –un municipi que sem-
pre havia disposat de força aigua, procedent 
de les rieres i els torrents que baixaven de la 
muntanya– hi va existir una indústria casola-
na basada a rentar la roba de les famílies be-
nestants de Barcelona que no ho podien fer a 
casa per manca d’espai i d’aigua. 
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Gràcies a aquesta feina, les bugaderes 
obtenien un ingrés complementari per a la 
família. Normalment es llevaven cap a les 
quatre de la matinada per iniciar la seva jor-
nada i començar a rentar. En molts casos 
eren elles mateixes les que, amb la tartana o 
el tramvia, feien viatges a Barcelona al prin-
cipi de la setmana per recollir la roba bruta 
dels seus clients fi xos. La rentaven, la blan-
quejaven, l’estenien en cordes i pals a l’hort 
i la tornaven neta els dissabtes. La roba ana-
va marcada amb fi ls de color, un per cada 
client.

S’ha de recalcar que el pes del negoci el 
portaven les dones mateixes. Eren elles les 
que, a més de rentar la roba, feien els tractes 
amb la clientela i els números. En defi nitiva, 
elles eren les responsables de tot el procés.

Entre els anys 1945 i 1955, molts dels ha-
bitatges de Barcelona van començar a dis-
posar d’aigua corrent i safareig, i també van 
aparèixer les primeres rentadores elèctriques, 
que van fer que ràpidament les bugaderes 
d’Horta deixessin de rentar la roba de la gent 
de la gran ciutat.

Ho sabies?
Era costum plantar un llimoner al costat del 
safareig. Quan no hi havia ni suavitzant ni 
cremes hidratants, les bugaderes, amb les 
mans clivellades de tant treballar, només te-
nien una manera de desinfectar-se les butllo-
fes i les ferides: el suc de llimona.

Font: 
fontsaigua.wordpress.com • bcn.cat
memoriadelsbarris.blogspot.com
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bar-nos al carrer; podem seguir aprenent, tot 
i no poder anar a l’escola o a la universitat; 
podem seguir reunint-nos amb els companys 
d’associacions i organitzacions, tot i no poder 
compartir espai; podem seguir gaudint d’es-
pectacles i concerts, tot i no aixecar-nos del 
sofà; podem visitar qualsevol indret del món, 
tot i no poder agafar cap mena de transport. 
I tot i això no en tenim prou, perquè el que 
ens fa humans és el contacte amb la societat. 
Perquè individualment no som res: no som si 
no som en coŀ lectiu, i és important que això 
no ho oblidem quan fem front a la crisi que 
arriba, i que encara s’agreujarà més.

Necessitem poder tornar a travessar la 
porta de casa, recuperar els carrers i tornar a 
la normalitat; el que encara necessitem més, 
però, és fer-ho plegats.

D esprés de més de quaranta dies de 
confi nament, d’aïllament social obli-
gat, fi ns i tot els qui més escèptics ens 

mostràvem pel que fa a les conseqüències 
psicològiques de passar setmanes tancats a 
casa ens podem adonar d’una cosa: aquesta 
pandèmia ens ha canviat a tots, en major o 
menor mesura, perquè atempta contra el ma-
teix punt defi nitori del nostre reconeixement 
com a éssers humans: som éssers socials, i to-
tes les nostres relacions (socials o de produc-
ció) es basen en un intercanvi entre individus 
en un context coŀ lectiu.

Malgrat que aquesta necessitat d’interac-
ció social és ben present durant tota la nos-
tra vida, sí que és cert que la franja d’edat en 
què més necessària trobem la relació amb els 
altres és la de la joventut. Des de la mainada 
que, d’un dia per l’altre, van haver de deixar 
de veure els seus companys (i amics) de clas-
se, fi ns als treballadors més precaris que, de 
la nit al dia, van erigir-se com a essencials 
i que ara no poden gaudir de la seva forma 
d’oci més clara –la de compartir el temps de 
lleure fent qualsevol cosa a l’aire lliure gau-
dint de la companyia dels altres–, tots, més 
que poder sortir al carrer, necessitem recupe-
rar el contacte social (en el sentit més literal 
possible) per adquirir el sentit de normalitat.

Podem (en alguns casos) seguir treballant 
a distància, tot i no ser a l’ofi cina; podem par-
lar amb amics i familiars, tot i no poder tro-

Harmonia

Joves i confi nament: al 
bell mig de la distopia
Cristina Bedmar Batalla

Il.lustració de Narcís Serrats Mata
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Les setmanes de confi na ment han suposat un 
repte d’adaptació per a tothom. Hem demanat 
a la mainada del barri que ens ensenyessin 
què han après a fer o què han fet que no feien 
abans. Publiquem una petita selecció dels seus 
treballs. Moltes gràcies per enviar-nos-els!

I els infants, com ho han viscut?

Ainara, 7 anys

Abigail, 23 mesos
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Poesia
#FotoMontbau

Estela, 7 anys

Sonja, 4 anys

Helena, 12 anys, i Irene, 13 anys
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Harmonia
Gent del barri

Cansaladeria Joan. De Mollet a 
Montbau per vendre embotit

A vui, després de setmanes de confi na-
ment, comencen a sentir-se les veus 
i els crits dels nens al carrer. Com els 

trobàvem a faltar!: els nostres, els dels altres, 
fi ns i tot trobem a faltar els adolescents que 
quan comença la calor rapegen sens parar a 
les places més solitàries. 

La cansaladeria Joan és a prop de casa meva, 
a l’antic centre comercial que es va inaugu-
rar als anys 1960, on encara resisteixen unes 
quantes botigues. Al primer cop d’ull sempre 
em fi xo en les fl ors. Sempre he envejat les 
orquídies que tenen la Carme i en Joan no-
més entrar, a sobre el taulell. Recordo també 
el cartell que recomana menjar embotit per 
millorar la teva salut. El replà de sota l’esca-
la que porta al carrer Àngel Marquès també 
està ple de plantes. La gent els hi porta a la 
Carme perquè les revifi . I estan exuberants, 
fi ns i tot la fl or de Nadal, la ponsètia, que 
ningú aconsegueix mantenir viva més en-
llà del dia de Reis i que aquí, com l’orquídia, 
continua fl orint. 

El color de les fl ors no desentona amb el 
de la carn i els embotits, com si tot fos part 
del mateix jardí. Tot et porta a sentir que es-
tàs com a casa. Només entrar trobes el diari 
i unes cadires que a mi, que soc addicta a la 
premsa, em criden de seguida l’atenció. Tot et 
convida a passar-t’hi una estona, compartir 
anècdotes o receptes, interessar-te pels veïns. 
Res a veure amb el ritme dels supermercats.

Aquests dies totes les botigues van bastant 
atabalades. No és fàcil haver de respondre a 
l’allau de demandes que s’han originat a les 
botigues d’aliments arran de la crisi sanità-
ria. El servei s’ha de fer sense mitjans, sense 
aplaudiments ni felicitacions.

En Joan, propietari de la cansaladeria 

Dibuix: Lucia Gómez Serra
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amb la seva dona, la Carme, és un montba-
uenc d’adopció. Va arribar al barri el 1976 
per treballar en aquesta cansaladeria i s’hi 
va quedar. En aquell moment el propietari 
n’era el senyor Grau, també veí de Montbau, 
que va obrir la primera carnisseria sota els 
porxos de l’esplanada a través de les prime-
res cooperatives d’habitatge i consum. La 
botiga acaba de tancar.

En Joan va arribar a treballar a Montbau 
des de Mollet del Vallès, on era cambrer. Va 
canviar de professió per les condicions sala-
rials. Amb 22 anys i tot just arribat de la mili, 
en aquella època convenia tenir ja un futur 
clar, així que en Joan no va dubtar. En aquell 
moment hi havia quatre o cinc cansaladeri-
es al barri. Avui només en queden dues. Les 
grans superfícies han fet molt de mal als pe-
tits establiments de proximitat, afi rma en 
Joan. Abans Montbau era un barri pràctica-
ment aïllat, i «baixàvem a Barcelona» per anar 
al mercat; el que quedava més a mà era el de 

la Vall d’Hebron, que es va inaugurar el 1969, 
però anàvem i fi ns i tot al de la Boqueria.

Després en Joan va tenir la oportunitat de 
comprar l’establiment i establir-se a Mont-
bau amb la seva dona i coŀ laboradora a la 
botiga, la Carme. En Joan ara ja fa quaranta 
anys que treballa a Montbau i ha participat 
activament en les activitats del barri a través 
de l’Associació de Comerciants. La botiga que 
regenta és una cansaladeria des de fa més de 
cinquanta anys. 

L’entorn, la gent, els clients de tota la vida i 
els nouvinguts: tot això és el que més valoren 
en Joan i la Carme de treballar a Montbau. 

La seva especialitat? Tothom coneix els 
seus productes de qualitat, però potser el que 
més li demanen és el pernil. Unes quantes 
llaunes d’anxoves i fi ns i tot escopinyes de 
qualitat donen fe de les preferències del pro-
pietari. Ja ho he dit, com si fossis un convidat 
més a casa.
Que duri molts anys Joan.
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La cansaladeria 
Carmen fa 25 anys

M iro la pantalla de l’ordinador. M’he 
imposat un horari de teletreball que 
és més estricte que quan anava re-

alment a treballar. Soc conscient que, en els 
temps que corren, en ple confi nament, el que 
jo faig probablement no porta enlloc. La Co-
vid-19 ens ha fet veure qui és realment im-
portant en una època de crisi. 

Tant de bo duressin per sempre aquests 
aplaudiments que ara sento i l’agraïment 
amb què ara mirem els venedors de les bo-
tigues d’alimentació del barri, que han estat 
cada dia al peu del canó, sense témer el co-
ronavirus, donant un servei de proximitat i 
fi ns i tot portant la compra a casa als que de 
veritat no es poden moure.

El 29 de maig la cansaladeria Carmen fa 
25 anys. La Carmen va arribar al barri l’any 
1962 i va començar a treballar de molt jove 
a la carnisseria que hi havia al Pla de Mont-
bau. Durant un temps també va treballar al 
mercat d’Horta, al qual s’havia de desplaçar 
cada dia, de vegades a peu, quasi de nit, a 
l’hivern i a l’estiu, perquè només hi havia un 
transport entre Montbau i la plaça Eivissa, 
l’autobús de l’Empresa Casas, que comen-
çava el trajecte a les set del matí. Fins que 
es va decidir, amb el seu marit, a comprar 
l’establiment que ara regenta amb el seu fi ll 
Alberto, a qui tots coneixeu, després de por-
tar des del 1983 la carnisseria de l’esplana-
da. Tota la família viu i treballa al barri. Com 
molts de nosaltres, no ho canviaria per viure 
al centre de Barcelona. 

L’Alberto pensa molt aquests dies en el 
que està passant al barri, s’adona que la gent 
treballa moltes hores, que no té temps per 

Dibuix: Lucia Gómez Serra

anar a comprar com abans feia la gent que es 
cuidava de la família i es quedava a casa, com 
ara ens toca fer obligatòriament. Potser hau-
ríem de tornar a aprendre a fer les coses amb 
més calma i disfrutar més del nostre entorn.

L’Alberto dirigeix ara amb puntualitat la 
cansaladeria, però és la Carmen la que con-
tinua fent els canelons boníssims i el brou 
de pollastre que són l’especialitat de la casa. 
I quan no en té, perquè les coses bones de-
manen temps, no li representa cap problema 
donar-te’n la recepta.
Per molts anys a tots dos en aquest aniversari.
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A vui, Primer de Maig, al carrer hi ha un 
silenci eixordador. Tot i que per a al-
guns coŀ lectius comença a estar per-

mès sortir a passejar, no es veu ningú al carrer. 
Per tot arreu ressona que el barri és un dels 
més afectats per la infecció, i el barri està en-
sopit, endormiscat per la calor i per la incerte-
sa. Això no ha estat sempre així. Als anys 1970 
Montbau era un barri molt viu i culturalment 
actiu. Hi havien arribat a coincidir tres grups 
de teatre afi cionat, dels quals han sortit noms 
importants en tots els àmbits de l’escena. 

Un d’aquests noms és el de Lluïsa Castell, 
actriu de teatre, cine i televisió. La coneixem 
per la seva participació en sèries sonades, 
com La riera (TV3, 2016-2017), Cuéntame 
cómo pasó (TVE, 2011-2012), La sagrada fa-
mília (TV3, 2008-2011), Les veus del Pamano 
(TVC, 2008), El cor de la ciutat (TV3, 2005) i 

Lluïsa Castell, actriu

Jet lag (TV3, 2004), i també per la seva inter-
venció en la peŀ lícula multipremiada Pa ne-
gre (2010). El seu últim èxit en teatre és l’obra 
Germanes, de Wajdi Mouawad (teatre Tanta-
rantana, 2020), que ha protagonitzat amb 
Mònica López. L’actriu ha treballat vint anys 
amb la directora Carme Portaceli, amb obres 
com Què va passar amb Nora quan va deixar 
el seu home (2008; per aquesta interpretació 
Lluïsa Castell va rebre el Premi Butaca, el Pre-
mi de la Crítica i el Premi Margarida Xirgu), 
Krum (El Costra) el 2014, Esplendor el 2016, i 
tantes altres. Tota una carrera.

Quedo amb ella per fer un Skype o un Jitsi 
i veure’ns les cares en una pantalla d’ordina-
dor. És puntual a la cita, hem quedat a les sis 
en punt. La Lluïsa té una cara alegre, d’ulls 
somrients. S’assembla molt a la seva mare, la 
Lluïsa Miró, directora i actriu de teatre ama-

Gent del barri

Foto: arxiu de l’autora



26  Ressò de Montbau  Revista independent

teur i veïna de Montbau, de la qual també re-
cordo un somriure permanent i una mirada 
directa i franca. 

«La mare volia ser actriu –diu la Lluïsa per 
iniciar la conversa–. Va començar fent teatre 
amateur al barri de la Ribera, on va conèixer 
en Julián Argudo, que després va ser actor 
professional d’anomenada, i casualment més 
tard van coincidir tots dos, veïns de Mont-
bau, al grup de teatre; en Julián Argudo com 
a director i la Lluïsa Miró com a directora del 
grup juvenil i actriu. Ella, però, es va decan-
tar per cuidar la família i no va iniciar una 
carrera professional. Només arribar al barri, 
l’any 1964, el primer que va fer va ser anar 
a l’església a veure què es podia fer. Allà van 
organitzar les primeres representacions dels 
Pastorets. Els dos primers anys van represen-
tar La Flor de Nadal de Francesc d’Assís Picas, 
i els anys següents els Pastorets de Josep Ma-
ria Folch i Torres. Cap a l’any 68 es va formar 
el Cuadro Escénico de la Asociación de Veci-
nos de Montbau. Llavors el barri era com un 
poble, amb molta gent jove, molts nanos que 
calia entretenir, i el teatre, la coral, l’esbart 
i l’Agrupament Escolta hi varen aglutinar la 
vida cultural durant molts anys.»

En aquell moment el teatre amateur te-
nia molts seguidors. Gairebé alhora que 
a Montbau, a Horta es va organitzar el 
Grup d’ Estudis Teatrals d’Horta, bressol 
d’importants actors i directors com Lluís 
Pasqual, Fabià Puigserver i tants d’altres. 
Creus que és important mantenir el tea-
tre d’afi cionats? De Montbau n’han sorgit 
carreres teatrals a partir del teatre ama-
teur, tu mateixa, la Teia Moner, la Marta 
Alemany, i actualment continua amb un 
grup estable dirigit per la Mercè Monge. 
Com t’ha infl uït aquesta tradició?
«El teatre amateur és molt important, l’origen 
i la base del teatre professional. Jo no en soc 
conscient perquè era molt petita, però segur 
que hi ha una relació. Vaig saber que volia ser 

actriu quan vaig veure una obra als Lluïsos 
d’Horta l’any 1978: Sopa de pollastre amb ordi, 
d’Arnold Wesker, en què la protagonista era 
la Rosa Maria Sardà. Em va impactar.»

A les acaballes del franquisme, el barri 
va començar a mobilitzar-se per les rei-
vindicacions socials. Creus que això es re-
fl ectia en el teatre que fèieu? 
«El teatre que es feia a Montbau era molt 
blanc. Molta gent estava implicada política-
ment, però nosaltres fèiem un teatre d’entre-
teniment. Fèiem els Pastorets, obres de tea-
tre i festivals amb dansa i música. La majoria 
de les obres les fèiem en català. A mi sempre 
em donaven papers còmics. Es curiós, perquè 
semblava que anava per a còmica i quan vaig 
començar a estudiar a l’Institut del Teatre em 
van adjudicar sempre papers dramàtics.»

És cert que d’entrada la Lluïsa te un aire 
sorneguer, simpàtic i rialler, que qualsevol di-
ria que li escau més aviat fer comèdia. És una 
gran professional. Moltes gràcies, Lluïsa.

Foto: Martín Veiga
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A fi nals del 2019 ens arribaven notícies 
de la Xina sobre un virus anomenat 
coronavirus o COVID-19 que feia es-

tralls entre la població xinesa.
Des de la distància ens miràvem amb es-

cepticisme les imatges i les informacions que 
ens arribaven, sense imaginar que aquelles 
imatges de carrers buits, personal sanitari 
exhaust, construcció d’hospitals en temps rè-
cord, en poc temps els veuríem i els viuríem 
en primera persona.

I de cop i volta teníem el virus aquí i co-
mençava a mostrar la seva agressivitat, la 
seva facilitat de contagi i la seva capacitat de 
posar-ho tot cap per avall.

Com organitzar-se davant una 
emergència imprevista
En pocs dies, al CAP vam començar a reor-
ganitzar les consultes, els torns dels profes-
sionals i les agendes, a activar el teletreball, 
a reordenar els espais comuns del centre per 
evitar el contagi de la població, així com el 

La COVID-19 i la 
transformació del CAP
Carolina Fort, treballadora social sanitària del CAP Sant Rafael

dels professionals del centre. I no cal dir que 
ens vam posar a aprendre tot el que podíem 
sobre el virus, la simptomatologia que provo-
ca, els tractaments idonis i els protocols d’ac-
tuació, que s’anaven revisant constantment a 
mesura que anàvem coneixent la malaltia.

El 13 de març l’estat espanyol va decretar 
l’estat d’alarma i la necessitat del confi na-
ment de tota la població per aplanar la corba i 
evitar que es coŀ lapsés el sistema sanitari. La 
situació ja era molt seriosa, i quedava clar que 
havíem de posar tots els mitjans per aturar-la 
i evitar nous contagis, i això sense deixar de 
banda el seguiment d’aquelles persones que 
tenen patologies cròniques.

Una de les decisions que es van prendre 
va ser organitzar torns dels professionals, 
concentrar l’atenció dels adults al CAP Horta 
i deixar que el CAP Sant Rafael s’ocupés de 
l’atenció pediàtrica i domiciliària.

Però no tan sols es van reorganitzar els 
CAP; l’Hospital Vall d’Hebron i l’Hospital de 
Sant Rafael també es va reestructurar per po-

Fotografi es de l’autora
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der oferir atenció a totes les persones que ho 
necessitessin.

L’atenció primària dispensada pels CUAP 
(centres d’urgència d’atenció primària) ha es-
tat, sens dubte, un mur de contenció que ha 
evitat el coŀ lapse dels hospitals. Els CUAP fan 
el seguiment presencial, domiciliari o telefò-
nic de totes aquelles persones que presenten 
símptomes de la malaltia en un estat lleu, i 
s’anticipen a les possibles complicacions fent 
les derivacions imprescindibles a l’hospital.

És indiscutible la gran feina que han fet 
tots els professionals dels CAP, des dels met-
ges, les infermeres, les odontòlogues, les pe-
diatres, les infermeres de pediatria fi ns a les 
auxiliars d’infermeria, els administratius i el 
personal de neteja. Tots plegats han fet una 
labor encomiable i no sempre visible als ulls 
de tothom, com passa també amb la tasca 
que duem a terme els treballadors socials sa-
nitaris, aquesta que, per la part que em toca, 
m’agradaria fer-vos visible.

Perquè us feu una idea de la intervenció 
que s’ha fet des del Treball Social Sanitari del 
CAP Sant Rafael –i aquí he de destacar la fei-
na que ha fet la Laura Serra–, d’ençà que va 
començar l’estat d’alerta s’han fet al voltant 
de 600 trucades a pacients.

Els hotels salut, sis espais per 
recuperar-se
Una de les coses que han comportat la CO-
VID-19 i la necessitat de confi nament o d’aï-
llament ha estat la de fer emergir a la superfí-
cie la vulnerabilitat social de moltes persones: 
persones grans soles que no podien disposar 
del suport dels seus familiars, situacions de 
violència masclista que es veien agreujades 
pel confi nament, menors que veien com els 
seus pares eren ingressats als hospitals, cuida-
dors de persones dependents ingressades que 
deixaven al domicili el seu malalt. S’havia tor-
nat imprescindible conèixer la situació social 
de totes aquelles persones que presentaven 
símptomes compatibles amb la COVID-19 per 
valorar la possibilitat de fer un bon aïllament, 
que en algunes ocasions es feia impossible al 
mateix domicili, ja fos per les característiques 
de l’habitatge, per la manca d’una habitació 
pròpia, perquè es vivia en habitatges multi-
compartits i amb un nombre de persones ele-
vat, o perquè es convivia amb familiars amb 
malalties greus o immunodeprimits, per als 
quals contagiar-se podia representar un perill 
greu per a la seva salut. 

I és aquí que, davant les necessitats so cials 
que anaven sorgint davant la nova situació i 
la necessitat que les persones es quedessin a 
casa, els treballadors socials sanitaris, amb la 
coŀ laboració d’altres administracions o entitats 
–com l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci 
Sanitari de Barcelona i la Creu Roja–, vam co-
mençar a activar el subministrament d’àpats, 
cistelles de menjar i medicació a domicili.

En aquest sentit, una de les mesures més 
innovadores va ser la creació dels hotels sa-
lut, organitzats i gestionats també per treba-
lladors socials sanitaris.

Els hotels salut són hotels de la ciutat 
de Barcelona que s’han posat al servei de la 
ciutadania per oferir un espai amb les con-
dicions òptimes per a un aïllament que el 
domicili particular no permetia. En el funcio-
nament dels sis hotels salut de Barcelona s’hi 
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han implicat els agents de la Guàrdia Urbana, 
els bombers, els conductors de TMB i tota una 
sèrie de professionals sanitaris que han fet el 
seguiment de l’estat dels pacients ingressats. 
També s’ha d’agrair la coŀ laboració d’empre-
ses privades, que han donat roba, estris d’hi-
giene personal i altres elements imprescindi-
bles. 

Els professionals dels hotels s’han bolcat 
amb els nous residents per mirar de fer la seva 
estada tan confortable com fos possible. Així, 
per exemple, hi van tenir detalls per la diada 
de Sant Jordi, els han fet sorpreses com ara 
amagar fotografi es de familiars a les safates 
del menjar i els han obsequiat, quan han re-
but l’alta, amb algun record de la seva estada.

Però els treballadors socials sanitaris no 
tan sols ens hem ocupat d’aquest tipus de 
tràmits, sinó que gran part de la nostra tas-
ca ha estat donar suport psicosocial als ma-
lalts i les famílies escoltant les preocupacions 
derivades de tenir un familiar ingressat i no 

poder-lo visitar, escoltant els fi lls que no po-
dien desplaçar-se fi ns al domicili dels pares 
que viuen sols i també acompanyant aquelles 
persones que han perdut un familiar.

Hi tornarem a posar el coll
El que ens espera després de la COVID-19 en-
cara no ho sabem, com tampoc sabem quan 
tornarem a la «normalitat» els professionals 
del CAP Sant Rafael. El que sí que us puc asse-
gurar és que hi posarem el coll perquè tot vagi 
bé, tal com l’hi hem posat fi ns ara en la lluita 
contra la COVID-19.

Per acabar, només em queda agrair a totes 
aquelles persones que cada dia a les 8 del ves-
pre han sortit a aplaudir, a tots aquells que 
ens heu dit que ens cuidéssim, que ens heu 
cosit mascaretes, que ens heu portat detalls. 
Totes aquestes mostres de reconeixement 
ens han emocionat i han fet que ens caigués 
més d’una llàgrima.

Gràcies.

FES QUE EL BARRI CREIXI

Perquè tenim moltes coses a millorar amb tu
apunta’t i participa de la vida del barri

Contacta amb nosltres:
Telèfon 93 428 29 34
associacioveinsmontbau@gmail.com
www.veinsmontbau.org

FES-TE SOCI/A!

T’ESPEREM!
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V ivim dies estranys, difícils, incerts. 
Els governs del món sencer intenten 
gestionar una situació insòlita i des-

coneguda, causada per un enemic invisible 
que ens amenaça la salut.

La COVID-19 és la malaltia que provoca un 
nou coronavirus extremament contagiós i es-
pecialment dur per a les persones amb pro-
blemes o malalties prèvies, com és el cas dels 
nostres infants i adolescents amb càncer.

Aquest virus és un convidat no desitjat 
que ha entrat a les nostres vides i ens les ha 
aturat en sec, i ens ha obligat a viure en pre-
sent, ja que tot ha quedat en suspens: la nos-
tra activitat quotidiana, el dia a dia, els plans, 
els projectes…

Experimentar sentiments d’angoixa, in-
seguretat i por és humà, natural, fi ns i tot 
necessari; per això és molt important donar-
los espai, expressar-los, per tal que no se’ns 
instaŀ lin a dins i creïn un estat de bloqueig 
permanent.

A AFANOC coneixem molt bé aquestes 
sensacions. Les vivim diàriament a través 
de les nostres famílies, dels nostres infants i 
joves. El diagnòstic de càncer del fi ll o la fi -
lla té un impacte que transforma la realitat 
quotidiana i obliga, en la majoria dels casos, 
a un confi nament hospitalari i una separació 
familiar. La incertesa respecte al demà fa que 
es visqui el present amb més intensitat i que 
es relativitzin altres problemes. I és que, sen-
se salut, no es pot pensar en res més.

Aquests dies en què el món sencer està en 
aquesta situació de crisi sanitària i veu ame-
naçada la salut de tota la població, la neces-

Temps per respirar, 
confi ar i estimar
Maite Golmayo, departament de Comunicació d’AFANOC

sitat de comunicar, d’expressar emocions i 
inquietuds, rep el suport de les noves tecno-
logies i les xarxes socials, que són un mitjà 
que ara esdevé clau per mantenir el contacte 
amb els altres i compartir experiències.

«Estar confi nats tots tres a casa ara ens 
resulta un luxe, quan recordem el temps de 
confi nament a l’hospital», diu una mare.

«Aleshores l’únic que podíem fer era respi-
rar, confi ar i estimar», assegura un pare.

«El coronavirus no resultó ser algo tan 
chocante para mí, después de haber pasado 
por todo el camino del cáncer. Es como que 
ya vienes medio preparado para situaciones 
como estas», declara un jove.

Per a tots plegats, passar per aquesta si-
tuació va suposar un aprenentatge que ara 
poden posar en pràctica, i des d’AFANOC va-
lorem el seu testimoni, que ens comunica a 
tothom un missatge positiu.
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Tres consells
Respireu: perquè quan respirem ens cal-
mem, connectem amb el cos, amb el present, 
i recuperem el nostre centre vital.
Confi eu: perquè quan confi em, reconeixem 
que hi ha certes coses que no són a les nos-
tres mans, que no tot depèn de nosaltres; 
quan confi em hi ha una part d’entrega i em-
patia, podem expressar les nostres emocions 
i donar-los l’espai que necessiten.
Estimeu: perquè quan estimeu els altres, us 
estimeu a vosaltres mateixos, i quan us esti-

meu a vosaltres mateixos genereu bones vi-
bracions cap al vostre entorn.

Des d’AFANOC volem fer-vos saber que se-
guim al costat de totes les famílies, estimant-
les i atenent, en la mesura del possible, totes 
les seves necessitats. Ajudant-les a passar per 
totes les fases a poc a poc, dia a dia, sigui com 
sigui aquest dia a dia. Seguiu-nos a les xarxes, 
compteu amb el nostre suport: volem ser al 
vostre costat, ara més que mai.

Ànims i força per a tothom, ens en sorti-
rem!

AFANOC afronta la situació actual amb la vocació de servei que ens caracteritza, intentant aportar la normalitat i la 
serenitat que cal en cada moment, i ara davant unes difi cultats afegides que nosaltres ja coneixem pel nostre dia a 

dia. AFANOC manté oberta la Casa dels Xuklis, amb un aforament més reduït per complir les mesures establertes de 
distanciament i seguint els protocols establerts pel govern de la Generalitat.

També mantenim el contacte amb els hospitals de manera continuada i els oferim els nostres serveis, dins de les 
situacions pactades amb cada hospital i analitzant cada cas de manera individualitzada.

Ajuda’ns a continuar la nostra tasca, fes-te soci/a d’AFANOC, fes-hi una donació o visita la nostra botiga.
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Crec que als nostres barris hi ha molta gent 
gran i ara és un moment en què hem de pro-
curar que no es trobin sols i que sàpiguen que 
poden comptar amb l’ajut dels veïns. Hem de 
donar les gràcies a Xavier Civit pels certifi cats 
que ens han permès circular i fer la nostra feina 
sense sancions. L’anècdota és que alguns usu-
aris ens volen donar propina com a agraïment, 
i una veïna de Montbau cada dia ens dona les 
gràcies des del seu estat de WhatsApp.

Anna: Quan la Judith em va proposar la idea 
de formar part d’aquesta xarxa de suport no 
vaig dubtar ni un segon a fer-ho, ja que els bar-
ris, tant el de Montbau com el de Sant Genís, 
tenen molta població de risc, i creia que era 
una iniciativa necessària en aquells moments.

Els establiments hi estan coŀ laborant molt, 
ja que les farmàcies i els comerços ens ajuden 
fent difusió o oferint el número de telèfon als 
clients perquè no hagin de sortir de casa.

En l’àmbit personal, el que més em sorprèn 
és com d’agraïts estan de la nostra ajuda; in-
clús, per exemple, hi ha una senyora que vol 
que només hi vagi jo, perquè diu que ja em co-
neix. També els sobta que sigui un voluntariat, 
i a vegades pregunten quant cobrem o inten-
ten donar-nos propina com a agraïment.

L a Judith i l’Anna formen part de la Xarxa 
de Suport Mutu Sant Genís-Montbau, 
que es va organitzar el 15 de març, un 

dia després de la declaració de l’estat d’alar-
ma, com a suport a la gent més gran del barri.

Judith: La idea de muntar aquesta xarxa va 
ser clarament pels moments que estem vi-
vint. Quan vaig veure que altres barris s’orga-
nitzaven per fer voluntariat i ajudar els més 
vulnerables, i també sabia de veïns de Sant 
Genís i Montbau que posaven cartells a les 
escales per ajudar els que no podien sortir de 
casa, em vaig posar en contacte amb gent que 
creia que voldrien coŀ laborar amb aquesta 
xarxa, tant de Sant Genís com de Montbau, 
i vaig tirar endavant. També vaig parlar amb 
Xavier Civit (president de l’AVV de Sant Ge-
nís), vaig crear un grup de WhatsApp al qual 
es va anar afegint gent que volia ajudar els 
seus veïns, vam fer un cartell que vam posar 
per xarxes, supermercats oberts i farmàcies, 
i així és com aquesta xarxa va començar a 
funcionar. Actualment tenim contacte amb 
Radars de Montbau, el Casal de Gent Gran de 
Sant Genís, el Centre Cívic Casa Groga, i tam-
bé tenim voluntariat de l’AEFF, de la JAM, de 
Periférikas i de l’AVV de Montbau.

La Xarxa de Suport Mutu 
Sant Genís-Montbau
Anna Román Rosier
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Trobada de la Taula 
d’Entitats Coŀ laboradores 
amb el Parc de Collserola

Notícies

E l 29 de febrer d’enguany es va fer, a la 
masia de Can Soler, la tercera trobada 
–la primera del 2020– de treball i in-

tercanvi de les entitats que coŀ laboren acti-
vament en la conservació i millora del Parc 
Natural de Collserola. 

Hi van assistir un total de 25 persones: 19 
representants de 13 entitats, més les edu-
cadores del Centre de Natura de Can Soler –
equipament de l’Ajuntament de Barcelona–, 
i els tècnics del Consorci del Parc vinculats a 
aquests programes.

Aquestes trobades serveixen per conèixer 
els projectes que les diferents entitats de-
senvolupen al Parc de Collserola.

L’Associació de Veïns i Veïnes de Mont-
bau va presentar el seu projecte de participa-
ció en la gestió d’un entorn concret del Parc 

Natural. Així, es va exposar la possibilitat de 
coŀ laborar en l’arranjament de la Font de la 
Cabra en horari matinal, coincidint amb el 
dia de la Caminada Popular de la Festa Ma-
jor. També es va agafar el compromís d’apa-
drinar aquesta font per fer-hi aquestes tas-
ques anualment. 

Un altre dels objectius de les trobades és 
conèixer in situ els equipaments i els pro-
jectes de les diferents entitats. Per aquest 
motiu es procura fer-les a les seves seus. En 
aquesta ocasió es va aprofi tar per conèixer 
el Centre de Natura de Can Soler, que és un 
nou espai dins de la masia de Can Soler, una 
fi nca situada al barri de Sant Genís dels Agu-
dells, al vessant de Collserola, que també és 
coneguda com a Cal Boig i Font del Bacallà. 

El Centre de Natura està dedicat a la na-
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tura, la sostenibilitat i la difusió del patrimo-
ni natural i cultural del seu entorn. L’equip 
d’educadores que el gestiona ens va explicar 
que aquest equipament se centra a millorar 
les relacions del Parc Natural de la Serra de 
Collserola amb el barri, el districte i la ciutat, 
i que dona cabuda a diferents projectes am-
bientals de caràcter socioeducatiu. També 
van posar-nos al dia sobre els projectes que 
l’equip de la Fundació Tres Turons desenvo-
lupa enguany a Can Soler i els seus voltants. 
Aquesta fundació és una entitat privada 
sense afany de lucre i amb vocació social pú-
blica que promou serveis i accions destinats 
a persones joves i adultes amb problemes 
greus de salut mental. 

En la trobada del febrer també es va pre-
sentar l’Ultra Clean Marathon 2020, que 
organitzen conjuntament la Xarxa per a la 
Conservació de la Natura i l’Agència de Re-
sidus de Catalunya, amb el suport del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta 
tercera edició, prevista inicialment per al 6 
de juny, ha quedat posposada fi ns a la tar-
dor, degut a la crisi sanitària actual. L’Ultra 
Clean Marathon combinarà la cursa amb la 
recollida de residus abandonats als espais 
naturals, i la recaptació es destinarà a pro-
jectes de conservació de la natura i defen-
sa del medi ambient impulsats per diferents 
entitats del tercer sector ambiental.

Per tancar la trobada es va fer el Tast de 
Parc, amb una explicació del que va suposar 
per al Parc Natural de Collserola el pas del 
Glòria, les afectacions que va provocar i les 
actuacions i les tasques de manteniment 
que es van haver de fer després al Parc. Re-
cordem que el Glòria és un cicló extratropi-
cal que va afectar tot el territori del Principat 
els dies 21, 22 i 23 de gener d’enguany, amb 
cops de vent de més de 100 km/h i pluges de 
més de 100 l/m2.

La propera trobada de la Taula d’Entitats 
Coŀ laboradores amb el Parc Natural de Co-
llserola està prevista inicialment per al dis-
sabte 13 de juny a la Casa del Guarda del 
pantà de Vallvidrera, on ens acolliran l’As-
sociació de Veïns i Veïnes de Santa Maria 
de Vallvidrera-Mas Sauró i el Consorci 
del Parc.
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En aquests moments difícils a causa de 
la pandèmia provocada per la COVID-19, 

l’Associació de Veïns i Veïnes de Montbau vol 
adreçar un missatge a tots els veïns i veïnes del 
barri. Hem viscut setmanes dures pel confi na-
ment a què tots estem sotmesos i per les xifres 
de malalts i víctimes del coronavirus. Ara sem-
bla que la corba s’està aplanant i que el pitjor 
ha passat. Des que les autoritats han començat 
a parlar de desescalada i a planifi car com sortir 
progressivament del confi nament, els carrers 
han despertat de la hibernació que patien. 

Des de l’AVVM volem recordar a tothom que 
les xifres han millorat, però no hem sortit de 
la crisi. Encara trigarem a viure una certa nor-
malitat, a la feina, al carrer, amb els amics..., i 
només depèn de nosaltres que aquesta transi-
ció sigui curta i efectiva. No ens podem relaxar. 

Montbau, queda’t a casa,
l’AVV Montbau es queda a casa
Junta de l’AVVM

Cal mantenir les mesures de protecció: guants, 
mascareta i distància física de dos metres ar-
reu on anem. Ara bé, la millor manera d’ajudar 
tant els serveis sanitaris com els nostres amics 
i familiars a superar aquesta pandèmia és que-
dant-nos a casa i sortir només per omplir la 
nevera, comprar medicaments i fer aquelles 
tasques permeses per les autoritats. 

Ja fa moltes setmanes, sí. És feixuc. Ja no 
sabem què fer i l’arribada del bon temps tam-
poc ajuda a mirar-s’ho tot des de la fi nestra..., 
però és el més assenyat i és el que necessi-
tem. Així, amb la coŀ laboració de tothom, evi-
tarem més contagis al barri i el coŀ lapse dels 
serveis sanitaris. 

Per tot plegat, us agraïm sincerament la 
comprensió i l’esforç que feu pel benestar de 
Montbau. I us animem a no defallir.

El CEM Olímpics Vall d’Hebron, 
extensió de l’Hospital Universitari

Aquest 26 de març es va constituir l’Ofi -
cina Tècnica Pavelló Salut per desplegar 

l’operatiu que ha permès ampliar l’espai de 
què disposen els hospitals de referència de 
la ciutat amb l’adaptació de diferents centres 
esportius . La idea és que funcionin com si 
fossin una planta més de l’hospital. En total 
s’han habilitat quatre pavellons, a iniciativa 
del Consorci Sanitari de Barcelona –format 
per l’Ajuntament de Barcelona i la Genera-

litat de Catalunya–, per descomprimir els 
hospitals de la ciutat durant l’emergència 
sanitària. El reforç ha estat possible gràcies a 
l’assessorament de Metges sense Fronteres i 
la coordinació amb el Gremi d’Hotels de Bar-
celona. 

El CEM Olímpics Vall d’Hebron funcio-
na des del 29 de març i atén 132 pacients de 
l’Hospital Vall d’Hebron. Va ser el primer que 
va entrar en funcionament.
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Enhorabona a la Coral Sant 
Jeroni de Montbau

E l 5 de març el Consell Plenari del Districte 
d’Horta Guinardó va proposar atorgar les 

Medalles d’Honor de Barcelona de l’any 
2020 a la Coral Sant Jeroni de Montbau i 
a Amical Brigades Internacionals. La Coral 
Sant Jeroni és una entitat molt arrelada en-
tre el veïnat i enguany celebra els cinquanta 
anys. Ha actuat a l’estranger i segueix sent un 
referent cultural al barri. La primera actuació 
ofi cial es va celebrar el mes de juny de 1970. 
A la Coral només hi queda una persona de les 
que en formaven part quan es va constituir, 
l’any 1969: l’alma mater de la Coral, Mercè 
Monge, que encara hi continua cantant. La 
directora actual és Àngels Conde, i a la Coral 

també hi participen tant la seva mare com la 
seva fi lla. El concert que s’havia de fer al mes 
de juny queda ajornat fi ns a nou avís. Ens en 
informa Eduard Zafra.
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Bústia oberta

Carta de la regidora

Veïns i veïnes de Montbau, 
Primer de tot deixeu-me dedicar un record 

i un reconeixement a les persones que no han 
superat aquest maleït virus i que trobarem 
a faltar, i expressar les nostres condolences 
més sinceres a les seves famílies i i els seus 
amics i dir-los que no estan sols en el dolor i 
la pèrdua, sinó que som al seu costat. 

Com sabeu, fa unes setmanes que vivim 
una situació totalment inèdita i inesperada. 
Però la bona feina dels professionals de la sa-
nitat, la seguretat i tots els altres serveis es-
sencials ens ha permès controlar la situació. 
Vull agrair molt sincerament la coŀ laboració 
de l’Associació de Veïns i Veïnes de Montbau, 
així com la responsabilitat individual i col-
lectiva que fa que ens quedem a casa quan 
ens ho demanen i que prenguem totes les 
mesures de prevenció per evitar la propagació 
de la Covid-19; tot plegat ens ajuda a mirar el 
futur amb optimisme.

Des de l’Ajuntament de Barcelona, i en 
concret des del Districte d’Horta-Guinardó, 
també hem treballat de valent i seguim fent-
ho per tal de mitigar l’efecte negatiu de la 
malaltia. Davant l’emergència sanitària, hem 
aplicat diverses mesures i actuacions en ma-
tèria de salut. Per exemple, amb la desinfec-
ció de contenidors i de zones especialment 
crítiques, com la Casa dels Xuklis o el centre 
de diàlisi Nephros, així com els entorns de les 
farmàcies, els supermercats, les residències i 
l’espai hospitalari.

La brigada de neteja també ha tingut molt 
present el buidatge de papereres dos cops al 

dia, ha vigilat que no s’abandoni cap residu 
voluminós i, a causa de les pluges, també ha 
retirat la pinassa, la terra i les fustes que s’ha-
vien acumulat en alguns punts del barri.

Des de mitjan abril, una parella d’agents 
cívics passeja pels carrers principals de Mont-
bau per tal d’ajudar a conscienciar la ciutada-
nia de la importància de quedar-se a casa. A 
més, tant amb cartells penjats a les porteries 
com a través de les xarxes socials, s’ha remar-
cat la necessitat que tothom actuï adequada-
ment per evitar més contagis.

Un dels centres neuràlgics de Montbau 
és l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
Aquests dies se’ns ha quedat petit i és per 
això que el Centre Esportiu Municipal Olím-
pics Vall d’Hebron, situat davant de l’hospi-
tal, s’ha convertit en un espai alternatiu que 
ha acollit les persones malaltes de Covid-19 
que l’hospital no podia absorbir. Això ha es-
tat possible gràcies al programa Pavelló Sa-
lut, que ha transformat tres recintes espor-
tius més en hospitals de campanya on les 
persones que hi han estat ateses han rebut 
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la mateixa atenció que haurien tingut en 
un centre hospitalari. Ara que l’hospital ja 
no està tan saturat com unes setmanes en-
rere i ja pot acollir totes les persones amb 
Covid-19, el CEM Olímpics continua sent un 
espai sanitari, però ara s’ha transformat en 
un hospital de dia on es fan tractaments i 
atenció ambulatòria que no necessiten in-
grés hospitalari, i es recuperen així unes ac-
tivitats assistencials que es van deixar de fer 
per evitar contagis.

Un coŀ lectiu sobre el qual s’ha posat un 
especial focus d’atenció és la gent gran. Des 
de l’Ajuntament se n’ha fet un seguiment te-
lefònic per saber com es troben, a partir de 
referents del Casal de Gent Gran i amb el re-
forç de l’equip de Radars. A més, el consistori 
s’ha posat a disposició de la Generalitat per 
donar suport logístic i d’infraestructura a les 
residències.

Fins ara hem fet molt bona feina i hem 
d’estar orgulloses i orgullosos de com hem fet 
front a una crisi que ningú no podia preveure. 
Però no podem abaixar la guàrdia i hem de 
seguir sent molt escrupolosos i complint les 
mesures que imposin les autoritats sanitàri-
es. Estic convençuda que si som constants i 
posem esforç i iŀ lusió per combatre la malal-
tia, ens en sortirem.
Rosa Alarcón, regidora d’Horta-Guinardó

Des del Districte d’Horta-
Guinardó hem treballat de 
valent i seguim fent-ho 
per tal de mitigar l’efecte 
negatiu de la malaltia
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FES QUE EL BARRI CREIXI

associacioveinsmontbau@gmail.com
www.veinsmontbau.org

Volem aprofitar també per dir que, quan tornem a la 
normalitat, serà molt necessari que donem suport al teixit 
comercial de Montbau. És important que anem a comprar 

als establiments del nostre barri, perquè els caldran la nostra 
ajuda i col.laboració de tothom; ells en altres moments han 

ajudat al barri i ara cal que els tornem el favor.

L’AVVM dona suport a la seva tasca, que és necessària pel 
benestar del nostre barri tant en el present com en un futur, 

perquè sense comerç no hi ha barri.


