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El projecte d’investigació
‘Concordia Discors’
pren el Poble-sec
El centre, amb el suport del barri, es manifestarà si l’Ajuntament com a barri d’estudi

El Jacint Verdaguer es planteja
mobilitzacions
no ofereix ‘‘solucions convincents’’ aviat
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Espai provisional
Mentre la situació no arriba a cap desenllaç, els responsables municipals han
instat al centre a confeccionar un llistat de
prioritats per trobar solucions transitòries,
com ara habilitar espais en desús del barri. L’escola però, s’ha trobat amb noves
traves. I és que per poder sortir al carrer
amb els alumnes calen, com a mínim, dos
docents, la qual cosa desestabilitzaria
l’estructura acadèmica del centre, curt
de personal. “En tot cas hi podríem fer
activitats pels docents o amb els pares,
però no podem anar sortint i entrant del
centre i menys encara amb les condicions
que ens demanen”, lamenta Lacasa.
Núria Lacasa, al patí del CEIP Jacint Verdaguer, on cal fer torns perquè els nens juguin
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a idea de sortir al carrer a reclamar
justícia a les autoritats municipals
planeja aquests dies pels passadissos
del Jacint Verdaguer. Així ho ha confirmat
a ZONA SEC la directora del centre educatiu, Núria Lacasa, que ha reclamat una
“solució urgent” pels problemes d’espai
que arrossega l’escola des de fa 5 anys
i que ja aleshores l’Ajuntament s’havia
compromès –per escrit– a solucionar. I
és que l’anunci, el passat desembre, del
Govern municipal de cedir la caserna del
carrer Lleida al cos de Bombers enlloc
de destinar-la a l’anhelada ampliació del
col·legi ha commocionat la comunitat
educativa, les entitats i els veïns. Superada la indignació inicial i després de rebre
el suport de les AMPES i els principals
actius socials i veïnals del barri, l’escola
contempla un seguit d’accions per reclamar al carrer el que ha estat impossible
aconseguir per la via del diàleg.
La solució, descartada la caserna,
passa ara per la Fira de Barcelona, que
comparteix cantonada amb el col·legi. Es
tractaria d’aprofitar l’espai en comú entre
el centre de convencions i congressos
i l’escola, que permetria una ampliació
que Lacasa considera “més funcional”,
que la que oferia la caserna, però de
menys metres quadrats útils. Segons
fonts consultades per aquest diari, els
alts càrrecs de la Fira estarien disposats
a col·laborar amb el Districte atesa la situació, però no se sap, encara, en quina
mesura ni amb quines condicions.

El Fòrum sobre el barri del Poblesec va tenir lloc el passat 11 de
febrer al Centre Cívic El Sortidor.
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Recolzament polític
Un factor sorprenent del serial ‘Cinto’
Verdaguer és la unanimitat política, que
contrasta amb la cronificació del problema.
El passat 12 de gener, el PSC va donar tres
mesos al Govern per traçar un pla d’actuació per solucionar la manca d’espai del centre. Una moció a la que totes les formacions
van acabar donant suport més enllà dels
habituals retrets entre Govern i oposició.
Una mostra més de bona voluntat política
que fins ara no s’ha traduït en fets. Aquest
i l’anterior govern han estat incapaços de
posar punt i final a un problema que afecta
directament la qualitat de l’educació de 450
nens d’una escola modèlica en integració
i, fins ara, en paciència.

l Poble-sec és el barri de Barcelona triat,
juntament amb el barri de la Sagrada
Família, per al desenvolupament de l’estudi
‘Concordia Discors’ que des del Departament
de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, organitzen el Ricard Morén-Alegret
com a director del projecte, juntament amb
l’Albert Mas i el Dawid Wladyka, amb el suport
econòmic de la Comissió Europea. L’objectiu
principal de l’estudi és investigar i comparar
les transformacions en barris de ciutats europees i el canvis recents ocorreguts en les
relacions entre els seus residents.
Durant el fòrum es van presentar alguns
resultats preliminars del projecte en una primera fase, consistent a la recollida de dades
estadístiques socioeconòmiques i culturals
del territori, juntament amb opinions extretes
d’entrevistes a persones del barri.
Un cop presentats els primers resultats de l’estudi, les 37 persones assistents
vinculades directament amb el barri van
poder debatre en petits grups envers diverses qüestions relacionades amb la vida
quotidiana al barri del Poble-sec, qüestions
com el civisme, la convivència, la participació
i el teixit associatiu o la seguretat.
L’estudi finalitzarà a nivell europeu el
proper mes de juny i està previst que a partir
d’aleshores es faci arribar a les persones
que han estat involucrades en el projecte
els resultats de l’estudi.

Jordi Molina

Elena Berlanga

La caserna de Bombers, al carrer Lleida, no
permetrà l’ampliació del centre

‘101’ números de ZONA SEC i 15 anys al servei del Poble-sec
T

eniu a les mans un exemplar del
número 100 de la nostra publicació. I, encara que es pugui pensar que
hi ha un error al titular, això és així. El
dia de Sant Jordi farà quinze anys que
va sortir al carrer el número 0 de ZONA
SEC. Per això, de fet, el número 100 ja
suposa haver tret al carrer 101 números
d’una publicació de barri. I, en la mesura i dimensió que això comporta i amb
tota la modèstia del món, n’estem satisfets; perquè en aquests gairebé quinze
anys de trajectòria el nord de la nostra
publicació has estat el de generar un
espai de comunicació que serveixi de
base alhora com a punt de debat i de
trobada d’opinions diverses i sovint

contraposades, sempre amb l’objectiu
d’estimular el diàleg de tots els pensaments, opinions i criteris. Una altra cosa
és que potser tots n’esperem més de les
coses quan ens hi posem; però, passat
aquest temps, encara hi som i això, per
a nosaltres, i esperem que també per als
nostres lectors, és prou important.
El número zero de ZONA SEC fou un
número d’un sol full, fotocopiat a dues
cares, de mida A3, i, evidentment, en
negre sobre blanc. Des de llavors, han
canviat moltes coses en la manera de fer
comunicació de barri i en la forma de fer
comunicació escrita -les noves tecnologies han estat determinants. ZONA SEC
va sortir des del número 1 en una format
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anàleg a l’actual, va anar augmentant pàgines, va arribar el color, les grafies de les
capçaleres també es van anar adaptant
a les modernors de cada moment, i fins
i tot, si durant els primers anys sortien
sis números a l’any (Carnestoltes, Sant
Jordi, Mostra d’Entitats, Festa Major,
Octubre i Nadal), des d’en fa uns quants
és una publicació mensual.
Però resulta que també el mateix
Poble-sec ha canviat substancialment
en aquests a la vora quinze anys: nova
urbanització de carrers, equipaments i
serveis diversos, i, sobretot, la població
del nostre barri s’ha transformat radicalment, tant amb l’arribada de persones d’arreu de tot el món, com en la
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renovació generacional que suposa
la presència de veïnat més jove en
moltes cases rehabilitades.
Hem viscut molts canvis al Poblesec i esperem poder anar-ne explicant,
proposant, criticant i avaluant molts
més, i amb el més variat dels criteris.
Ep, i això només s’aconsegueix quan
cadascú i diu la seva: la redacció, des
de la revista; però el lector, amb les
seves aportacions, crítiques i punts
de vista. Si estem contens d’aquests
101 números és perquè molts de vosaltres també hi heu aportat el vostre
recolzament. Gràcies a tots!
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