
La Festa Major de Sant Antoni arri-
ba puntualment aquest mes de ge-
ner. De divendres 14 a diumenge 23
s’organitza un munt d’activitats, per
a tots els gustos i per a totes les
edats, d’àmbits tan diversos com la
música, el teatre, l’esport, les activi-
tats per a infants, el cinema, les fi-
res d’intercanvi... El dens teixit asso-
ciatiu del barri de Sant Antoni
–situat en el triangle format per l’a-
vinguda del Paral·lel, la Gran Via i
les rondes de Sant Pau i de Sant An-
toni– és un dels secrets de l’èxit,
cada any, d’aquesta Festa Major. El
pregó, el pronunciarà el periodista
Josep Maria Casanovas, editor del
diari Sport, dissabte dia 15 a les 13
hores a la cruïlla dels carrers Bor-
rell/Manso.

El periodista Josep M. Casanovas,
pregoner de Sant Antoni

L’illa Waldorf es converteix
en un espai d’equipaments

ARXIU

Unifica el seu fons,
repartit fins
ara en set dipòsits

SERVEIS

Un nou centre de
serveis socials ocupa
l’antic cinema

PATI

L’interior d’illa
s’ha enjardinat i té
zona de jocs infantils
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ENTR EVI STA Pàg. 8

Mohamed Ben
Soltane
Artista

“No crec en la
inspiració, sinó
en la curiositat”

PLE DEL DISTRICTE Pàg. 4

El pressupost
centra el debat del
darrer Ple de 2010

POLIESPORT IU Pàg. 7

33 anys de cursa al
barri de Sant Antoni
La primera prova
atlètica de l’any

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Nou Servei
d’Orientació Jurídica
A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la
plaça Sant Miquel

EQUIPAMENT S Pàg. 6

Punt d’Informació i
Atenció a les Dones
Nova ubicació
al carrer Mallorca, 219

Pàg. 5La Porca i els gegants Rita i Tonet, tres figures que no faltaran a la festa.

JOSEP MARIA CONTEL

VICENTE ZAMBRANO

VICENTE ZAMBRANO

VICENTE ZAMBRANO

E I X A M P L E
B A R R I S D E www.bcn.cat | Gener 2011

F O R T P I E N C · S A G R A D A F A M Í L I A · D R E T A D E L’ E I X A M P L E · S A N T A N T O N I
L ’ A N T I G A E S Q U E R R A D E L ’ E I X A M P L E · L A N O V A E S Q U E R R A D E L ’ E I X A M P L ES

U
P

L
E

M
E

N
T

Dipòsit de documents de la nova seu de l’Arxiu del Districte de l’Eixample.
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ACTIVITATS

Fins al 17 de gener
Campanya de recollida d’arbres de Nadal
Diferents punts de l’Eixample.
Recollida d’arbres de Nadal per reciclar. Més informació
als webs: www.bcn.cat/nadal i www.bcn.cat/parcsijardins

Dilluns 7 de febrer
Transamérica
20 h. Centre cívic Sagrada Família (c. Provença, 480).
Film inclòs al cicle de cinema Fem en Femení. Direcció:
Duncan Tucker. EUA, 2005. Durada: 103 min.

Fins al 15 de febrer
Icones
19.30 h. Espai Cultural de l’obra social Caja Madrid
(pl. Catalunya, 9).
Cicle de conferències sobre mestres de la fotografia en
imatges. Última xerrada, el dia 15 de febrer, sobre Dia-
ne Arbus.

EXPOSICIONS

Del 21 de gener al 10 de febrer
3 temas que os quería comentar
Centre cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491).
Exposició de fotografia de Carlos Pareja que estableix
metàfores amb les xarxes socials.

Fins al 23 de gener
Composición del lugar
Espai Cultural de l’obra social Caja Madrid
(pl. Catalunya, 9).
Cicle de diferents exposicions a càrrec de Sergi Botella;
Mariona Moncunill; Gabriel Pericàs, i Álex Reynolds.
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ATENCIÓ CIUTADANA

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Aragó, 328, pl. baixa
Telèfon d’informació 010
(0,45 ? IVA inclòs d’establiment de trucada, més
0,06 cèntims IVA inclòs per minut tarifat per segon)
Telèfon del Civisme 900 226 226
Síndica de Greuges de Barcelona 93 413 29 00
Ronda Sant Pau, 43-45, 3r.

CENTRES CÍVICS I CULTURALS

Casa Golferichs 93 323 77 90
Gran Via de les Corts Catalanes, 491.
Centre cívic Ateneu Fort Pienc 93 232 78 27
Plaça Fort Pienc, 4-5.
Centre cívic Cotxeres Borrell 93 324 83 50
Viladomat, 2-8.
Centre cívic Sagrada Família 93 450 89 17
Provença, 480.
Centre cultural Casa Elizalde 93 488 05 90
València, 302.
Centre de Cultura Popular
i Tradicional de la Sagrada Família
Ptge. Sant Pau, 16.
Centre sociocultural Espai 210 93 265 36 45
Padilla, 210.
Espai jove de l’Eixample 93 232 06 13
Ali Bei, 120.
Aula Ambiental 93 435 05 47
Lepant, 281.

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Sagrada Família 93 450 87 33
Provença, 480.
Biblioteca Fort Pienc 93 265 24 35
Plaça Fort Pienc, 4-5.
Bibl. inf. i juvenil Lola Anglada 93 439 41 90
Rocafort, 236.
Biblioteca pública Joan Miró 93 426 36 57
Vilamarí, 61.
Biblioteca pública Sofia Barat 93 231 77 67
Girona, 64.
Biblioteca pública Sant Antoni 93 329 72 16
Comte Borrell, 44-48.

SERVEIS SOCIALS

CSS Dreta de l’Eixample 93 256 56 75
Pl.Tetuan, 2
CSS Fort Pienc 93 256 43 50
Ctra. Antiga d’Horta, 1.
CSS Nova Esquerra de l’Eixample 93 363 85 90
París, 64.
CSS Antiga Esq. de l’Eixample 93 256 37 80
Mallorca, 219, 2a.
CSS Sagrada Família 93 256 28 28
Mallorca, 425.
CSS Sant Antoni 93 256 23 50
Manso, 28.

GENT GRAN

Casal de gent gran Carlit 93 232 49 67
Roger de Flor, 162.
Espai M. Aurèlia Capmany 93 453 60 75
Enric Granados, 47.
Espai de gent gran Esq. Eixample 93 410 82 65
Rosselló, 78-80.
Espai de gent gran Fort Pienc 93 232 78 27
Plaça Fort Pienc, 4-5.
Espai de gent gran Sant Antoni 93 451 6 7 36
Comte Borrell, 44-46.
Espai Sagrada Família 93 450 89 17
Provença, 480.

ALTRES SERVEIS

Punt d’Informació i Atenció
a les Dones (PIAD) 93 256 28 19
Mallorca, 425.
Of. de l’habitatge de l’Eixample
Ali Bei, 13-15
Arxiu municipal de Districte 93 291 62 28
Aragó, 311.
C. de Normalització Lingüística 93 451 24 45
Mallorca, 115-123, entl. 1a.

SEGURETAT I SERVEIS URGENTS

U.T. Guàrdia Urbana Eixample
Nàpols, 42-62.
Comissaria Mossos d’Esquadra
Pl. Espanya s/n.
Emergències Guàrdia Urbana 092
Emergències Mossos d’Esquadra 088
Telèfon únic d’emergències 112
Urgències sanitàries 061
Cos Nacional de Policia 091
Bombers 080

SALUT

CAP Roger de Flor 902 500 179
Roger de Flor 194.
CAP Carles I 93 231 77 05
Marina, 168.
CAP Sagrada Família 93 507 25 80
Còrsega, 643.
CAP Eixample 93 227 98 00
Rosselló, 161.
CAP Manso 93 325 28 00
Manso, 19.
CAP Sant Joan 93 232 97 67
Pg. Sant Joan, 20.
Dispensari del carrer València 93 227 93 00
València, 184.

Fins al 30 de gener
Mariscal a la Pedrera
Casa Milà-la Pedrera (passeig de Gràcia, 92).
El llenguatge excessiu, les contradiccions, els capritxos,
l’evolució constant i la idea que res no es dóna mai com
a definitiu es posen de manifest en contrast amb una
rigorosa selecció de hits de Javier Mariscal. Preu: 2 €

(gratuït per als clients de Caixa Catalunya).

Fins al 5 de febrer
Projecte 1021 dies
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver (c. Comte Borrell, 44).
Exposició fotogràfica sobre el mercat i la memòria del
2007 al 2009.

INFANTILS

Dijous 20 de gener
El cau dels somnis
18 h. Biblioteca Fort Pienc (c. Ribes, 12).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Tallers de descoberta. A càrrec de Mariona Trenchs.
De 7 a 10 anys.

Dissabte 29 de gener
Per què l’avi va inventar el submarí?
18 h. Biblioteca Sagrada Família (c. Provença, 480).
Taller de creació d’un submarí a través de l’experiència
d’en Siset, besnét d’en Narcís Monturiol, inventor del
submarí. A partir de 3 anys. Preu: 3,5 €.

Divendres 11 de febrer
Santa Eulàlia i els jocs tradicionals
17.30 h. Centre cívic Sagrada Família (c. Provença, 480).
Activitat per a infants a partir d’un any i famílies. Re-
cull de jocs tradicionals de taula com el Passé Trapé o el
Bagatelle.

L A C O M U N I T A T É S C O S A D E T O T S

Participa en la teva comunitat i respecta
els acords que s’hi prenguin

És molt important que
assisteixis a les assem-

blees de la teva comunitat.
És allà on es prenen els
principals acords que afec-
taran l’organització de la
comunitat. La participació
de cada veí és fonamental
per mantenir un cert ordre
comunitari i evitar malen-

tesos. Si ets un llogater, és
important que estiguis as-
sabentat dels acords presos
en relació amb els temes de
convivència que t’afecten
(neteja, sorolls, ús d’espais
comuns, antena TV, etc.).
Per això, si no hi ha previst
un mecanisme d’informa-
ció, pots demanar-lo.

ACLARIMENT. En relació amb la informació publicada el passat mes de desembre sobre el futur institut Angeleta Fer-
rer (carrer Marina, 193-195), cal dir que les adscripcions definitives d’alumnat a aquest centre es faran públiques quan
s’obri la preinscripció per al curs 2012-13.
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Belén Ginart

L’activitat administrativa
del Districte de l’Eixam-

ple genera una gran quantitat
de documents, que es conser-
ven a l’Arxiu Municipal del
Districte. Fins ara, el fons es
trobava repartit en set dipò-
sits diferents, un fet que en
complicava la gestió i causava
una gran despesa de temps
per als treballadors, que s’ha-
vien de desplaçar d’un lloc a
l’altre per atendre les peti-
cions de consulta fetes per la
ciutadania i pel mateix Dis-

tricte. L’estrena d’una nova
seu, ubicada a l’illa Waldorf,
ha permès centralitzar tots
els documemts en un únic es-
pai, un fet que permetrà ofe-
rir un millor servei ciutadà. El
nou espai ha estat projectat
específicament com a arxiu.
Això vol dir que s’hi garantei-
xen les condicions de segure-
tat (temperatura i humitat
constants al llarg de tot l’any,
portes protegides contra el
foc…) i que es podrà portar a
terme una gestió més racional
i eficaç del fons. Es disposa

d’un dipòsit amb capacitat
per a 2.200 metres lineals,
1.400 dels quals ja estan ocu-
pats pels documents existents
en l’actualitat (agrupats en
11.500 caixes). A més, hi ha

un segon dipòsit en reserva,
preparat per atendre les ne-
cessitats de futur. Els usuaris
podran accedir personalment
al registre des d’una sala equi-
pada amb connexió Wi-Fi.
L’horari d’atenció al públic és
de les 9 a les 14 h, amb cita
prèvia. Aquest requisit per-
met agilitar els tràmits de re-
cerca, i es pot sol·licitar per
telèfon, per correu postal (car-
rer Calàbria, 38) i, preferent-
ment, per correu electrònic
(amde@bcn.cat). En l’actuali-
tat, l’arxiu atén una mitjana
de mil consultes mensuals, la
majoria en relació amb llicèn-

cies d’activitat, d’obres, projec-
tes i inspeccions. L’illa Wal-
dorf es converteix així en un
espai d’equipaments on l’arxiu
compar tirà edifici amb el

centre de serveis socials de
Sant Antoni, que fins ara es-
tava al carrer Manso. Tots
dos tenen accessos diferen-
ciats i estan envoltats d’un
petit interior d’illa amb zona
de jocs infantils.

3Gener 2011

Jocs infantils a l’interior de l’illa Waldorf.

Els antics cinemes Waldorf
es converteixen en una illa
d’equipaments integrada per
l’Arxiu Municipal del Districte i un
centre de serveis socials. El pati
interior s’ha enjardinat i compta
amb jocs infantils i bancs

Aquest servei atén
al voltant de mil
consultes cada mes

CIUTADANS OPINEN

Amadeu Sot
Jubilat

Esta bé que es faci, per-
què està ubicat en un
espai que és cèntric i en
aquesta banda del
barri no tenim gaires
equipaments.

Aurora Álvarez
Jubilada

La meva opinió és bona,
perquè ho han sabut fer
bé i tot el que són millo-
res i equipaments al
barri és benvingut.

Lupe Canle
Coach

Fantàstic, abans hi
havia els cinemes tan-
cats i feia mala olor.
Ara s’ha arreglat i tot
el que sigui en benefici
del ciutadà és bo.

David Zamora
Cambrer

Genial, porque aporta
más servicios al barrio
y esto es muy impor-
tante. Al barrio le fal-
tan equipamientos de
este tipo.

Mercè Domínguez
Funcionària

Em sembla molt bé. Són
molt millors els serveis
socials que no pas un
poliesportiu o una dis-
coteca, que fan més
soroll.

Núria Hernández
Directora de centre
serveis socials

Pensem que és un
guany per al barri, per-
què el nou equipament
tindrà instal·lacions
més bones que l’ante-
rior i l’illa, tot i que
petita, pensem que és
molt agradable.

Q u è o p i n a d e l p r o j e c t e d e l ’ i l l a Wa l d o r f ?

T R A D I C I Ó C I N E M AT O G R À F I C AA
La nova seu de l’Arxiu Municipal del Districte i el centre de serveis socials s’instal·len en un

espai de llarga tradició cinematogràfica. Primer va ser la seu del cinema Mistral, obert des

d’abans de la Guerra Civil fins al 1962. Quatre anys més tard es va reconvertir en “el espa-

cioso y confortable Waldorf Cinerama”, com l’anunciava la publicitat. El 1985, es va trans-

formar en multisales (quatre) i el Nadal del 2003 va tancar definitivament les portes.

VICENTE ZAMBRANO

L’Arxiu del Districte s’unifica
en una nova seu a l’illa Waldorf
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Beatriu Sanchís

Un dels assumptes cen-
trals del darrer Plenari

del Districte de l’any 2010,
celebrat el 30 de novembre,
va ser el pressupost munici-
pal per a l’any 2011, que va
ser presentat pel regidor del
Districte, Ramon Nicolau. El
pressupost ascendeix a
37.886.789,69 euros. Els
objectius principals són
l’austeritat en totes aquelles
partides que no es conside-
ren necessàries i la garantia
del blindatge del pressupost
destinat a l’atenció a les per-
sones, la promoció econòmi-
ca, l’espai públic i la segure-
tat. Nicolau va subratllar el
fet que les prioritats són la
despesa social i la convivèn-

cia a l’espai públic, partides
que no pateixen cap dismi-
nució. La proposta d’acord
no va aconseguir un informe
favorable, ja que va comptar

amb els 8 vots a favor de
PSC i ICV, l’abstenció dels
dos vots d’ERC, pendents de
la negociació a escala de ciu-
tat, i els 13 vots en contra de
CiU i PP. Es van presentar
dues propostes més sobre el
Pla urbanístic a la plaça de
les Glòries (PP) i de la ubica-

ció de la futura escola bres-
sol Carme Biada (ERC). To-
tes dues es van aprovar per
unanimitat. El regidor tam-
bé va informar de l’estat d’o-
bres i de diferents assump-
tes com la nova ubicació del
mercat del vell. A la part de
control, el PP va presentar
un prec sobre el consens
amb els comerciants de la
concreció definitiva del pro-
jecte del passeig Sant Joan.
Tots els grups es van com-
prometre a trobar un acord
satisfactori per a tothom. Ja
dins el torn de seguiment de
les proposicions, CiU va ins-
tar el govern del Districte
perquè l’import de la venda
de la Casa Burés a la Genera-
litat de Catalunya es destini
a la compra d’edificis per a
equipaments.

Més informació:
www.bcn.cat/eixample

Moment del Ple del 30 de novembre.

Compromís per
buscar un acord
sobre el projecte
del passeig
de Sant Joan

El regidor Ramon Nicolau va defensar
un pressupost auster que dóna prioritat
a la despesa social i la convivència
a l’espai públic

El pressupost centra el debat
del darrer Ple de l’any 2010

Dibuix de l’edifici de la Casa Canonja quan acollia la
Mútua de Propietaris. (Foto: imatge cedida per la Mútua
de Propietaris.)

La Mútua de Propietaris
i la Casa de la Canonja
El 30 d’abril de 1835, es va crear la societat Mútua de Pro-
pietaris, fruit dels interessos d’un grup notori de propieta-
ris d’edificis de la ciutat, que comptaren amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, la Real Junta de Comerç i la So-
cietat Econòmica d’Amics del País. L’objectiu era assegurar
els edificis contra el risc d’incendi o diferents catàstrofes
fortuïtes o intencionades, cosa habitual en aquells mo-
ments: el mes juliol es va produir una bullanga a la sortida
del Torín de la Barceloneta, en la qual foren incendiats di-
versos convents de la ciutat. Dins de l’objectiu principal de
la Mútua de Propietaris –la lluita contra el foc–, aquesta
entitat va crear el 1845 el seu propi cos de bombers, equi-
pat amb les primeres bombes extintores amb què va comp-
tar la ciutat i amb personal voluntari per a aquesta funció.
Tot això va ser l’embrió que va facilitar el 1875 la creació
del Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona. El 2 de
desembre de 1875, les oficines i la seu de la Mútua de Pro-
pietaris es traslladaren al primer pis de la Casa de la Ca-
nonja –avui la Pia Almoina–, a la plaça de la Catedral. Un
edifici del segle XV amb dos cossos, l’un gòtic i l’altre del
Renaixement, aixecats sobre una antiga construcció que
havia acollit els canonges de Sant Agustí i que a la vegada
s’havia construït sobre la muralla romana. Inicialment, a
les oficines s’accedia per una porta que hi havia a la baixada
de la Canonja i que poc després es va canviar per la de la
porta principal de la plaça. La Mútua de Propietaris va ocu-
par aquest edifici fins al 1904, en què es va traslladar al
nou barri de l’Eixample, en plena expansió, a un edifici del
passeig de Gràcia, 22.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’Arxiu Municipal del Districte, 93 291 62 28

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

La Bernat organitza tallers, conferències i “tasts de llibres”.

En els seus més de 30 anys d’història, la lli-
breria Bernat ha estat un referent cultural

per al barri, on s’han fet sopars amb presència
d’escriptors, conferències, exposicions i altres ac-
tivitats. En la darrera diada de Sant Jordi, però,
la van fer ben grossa. Després d’adquirir el local
del costat, la Bernat va inaugurar una nova eta-
pa, amb més espai i activitats. Ara disposa de
bar, on podem esmorzar, dinar amb un menjar
lleuger o berenar. L’espai és ampli, acollidor, amb
taules per fer un cop d’ull als llibres amb como-
ditat. La Montse Serrano n’és la fundadora i vol

sobretot que la Bernat sigui un espai per conviu-
re. I és cert que de vida no n’hi manca. S’hi fan
tallers, conferències, tenen grups de teatre, club
de lectura... Fins i tot podem demostrar el nos-
tre enginy amb el “tast de llibres”, en què hem de
descobrir l’autor i el títol d’una obra llegint-ne
només un breu fragment.

Llibreria Bernat
C. Buenos Aires, 6–8
Telèfon: 93 410 09 90
http://labernatsereinventa.blogspot.com/

E L TA U L E L L

Un espai per conviure amb els llibres

Joan Anton Font

CRISTINA DIESTRO

PEPA ÁLVAREZ
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Les dones alimenten el món
El Consell de Dones de l’Eixample organitza el debat
Les dones alimenten el món. Es farà el 25 de gener, a
les 18.30 h, al centre cívic Fort Pienc (plaça de Fort
Pienc, 4-5), amb la participació de Maria Jesús Pinto,
de l’ONG Entrepobles, que presentarà el llibre que
dóna títol a la xerrada, i Marta Terrassa, enginyera
agrònoma, que parlarà d’alimentació i salut. També
es projectarà el documental Campesinas, semillas de
cambio.

El fotoperiodisme de Frederic Ballell
El centre cívic Golferichs ha seleccionat algunes de
les millors fotografies de Frederic Ballell, un dels pio-
ners del fotoperiodisme a Catalunya. La col·lecció,
cedida per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, ens acosta
a la Barcelona de principis del segle XX i es podrà
veure al Xalet del 20 de gener al 19 de febrer. Horari:
de dilluns a divendres, de 17.30 a 21.30 h; dissabtes,
de 10.30 a 13.30 h. i de 17.30 a 20.30 h.

‘Snowboard’ a la plaça Catalunya
La plaça Catalunya serà l’escenari d’una exhibició de
snowboard el 13 de gener. Durant tot el dia hi haurà
una rampa mòbil on riders professionals mostraran
les possibilitats d’aquest esport de neu. La rampa
s’instal·larà a la plaça Universitat el dia 14 de gener.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és promocionar el
Mundial d’Snowboard que se celebrarà a Barcelona i
La Molina del 14 al 22 de gener.

Portes obertes a les escoles
La segona quinzena de gener comencen les jornades
de portes obertes als centres educatius públics i con-
certats del districte de l’Eixample. Escoles de totes
les etapes educatives, també les d’educació especial,
conviden els pares i mares a visitar les seves instal·la-
cions i conèixer els projectes pedagògics de cada cen-
tre, com a pas previ a la campanya de preinscripció.
Més informació: www.bcn.cat/eixample

Nova escola bressol municipal La Fassina.

Més de 31 milions d’euros en educació a l’Eixample
Redacció

L’educació és una de les
prioritats de l’Ajuntament

de Barcelona i és en aquest
sentit que s’ha treballat con-
juntament amb la Generalitat
de Catalunya, a través del Con-
sorci d’Educació de Barcelona
per crear noves escoles i inver-
tir en obres de reforma, am-
pliació, millora i manteniment
dels centres escolars, públics i
concertats, que ja existeixen.
En els darrers anys, l’Eixample

ha rebut una inversió de més
de 31 milions d’euros.
L’Eixample té quatre noves es-
coles bressol: La Fassina (c. Nà-
pols, 244), Urgell (c. Urgell,
145-147), la de la plaça Carme
Biada (c. Roger de Llúria, 132,
interior) i la de l’escola Els Llo-
rers (av. de Roma, 112); i una
nova escola d’infantil i primà-
ria, la Fructuós Gelabert (c.
Sardenya, 368). Darrerament,
també s’ha posat en marxa l’es-
cola de música Eixample-Joan

Manuel Serrat (c. Sardenya,
368) i, per altra banda, és pre-
vista la construcció del nou
institut Angeleta Ferrer.
En els 31 milions d’euros in-
vertits, s’hi han d’incloure al-
tres reformes de menor volum
que permetran millorar el
manteniment de la resta d’es-
coles de tots els barris del dis-
tricte.

Més informació:
www.bcn.cat/eixample

N O T Í C I E S

Daniel Romaní

La Festa Major de Sant An-
toni arriba puntualment

aquest mes de gener. De di-
vendres 14 a diumenge 23
s’organitza un munt d’activi-
tats per a tots els gustos i per
a totes les edats i d’àmbits
tan diversos com la música, el
teatre, l’esport, les activitats
per a infants, el cinema, les fi-
res d’intercanvi... Aquest any
hi ha moltes novetats. En
destaquem les següents: el
torneig de futbol sala per a jo-
ves de 13 a 18 anys (diumen-
ge 16, de quatre a vuit del
vespre, al pati dels Salesians);
el taller obert de gospel (17 de
gener, a les 18 hores, a l’enve-
lat, que estarà situat, com
l’any passat, a l’avinguda Mis-
tral, entre els carrers Rocafort
i Calàbria) i tot seguit el taller
obert de samba (dilluns 17, a
les 19 hores, també a l’enve-
lat); Els viatges de la paraula:
vivències de Cabaret –especta-
cle de cabaret ambientat a
l’any 1929– (19 de gener, 19
hores, Biblioteca Sant Antoni-
Joan Oliver); la representació
de l’obra de teatre La sang, de
Sergi Belbel, interpretada pel
grup de teatre Sarau (21 de
gener, 20 hores, Auditori de
l’ONCE); la primera Mostra
Infantil de Pintura Ràpida

(dissabte 22, de les 10 a les
13 h, Jardinets de l’Alguer); la
tarda d’activitats infantils
(dissabte 22, a partir de les 17
hores, a l’interior d’illa M.
Matilde Almendros), i el con-
cert de Gloria Fuertes Band

(22 de gener, 18.30 hores, al
centre cultural Floridablanca).
Entre el centenar d’activitats
ofertes cal destacar també el
Festival de Màgia a Sant An-
toni (17 de gener, 20.30 ho-
res, a l’envelat), la tradicional
cavalcada dels Tres Tombs
(dissabte 22, a partir de les

10.30 hores) i el gran ball de
Festa Major, amb l’actuació
de l’orquestra Tibet (22 de ge-
ner, 23 hores, a l’envelat).
El dens teixit associatiu del
barri de Sant Antoni –barri
situat en el triangle format
per l’avinguda del Paral·lel, la
Gran Via i les rondes de Sant
Pau i de Sant Antoni– és un
dels secrets de l’èxit, cada
any, d’aquesta Festa Major: la
major part d’activitats són
organitzades per entitats del
barri.
El pregó de la Festa Major, el
pronunciarà el periodista Jo-
sep Maria Casanovas, editor
del diari Sport i fill del barri,
dissabte dia 15 a les 13 hores,
a la cruïlla dels carrers Bor-
rell/Manso.

Més informació:
www.barrisantantoni.info

Un torneig de futbol
sala per a joves de
13 a 18 anys és una
de les novetats de
la Festa Major, que
se celebra del 14 al
23 de gener

Els gegantons del barri també sortiran al carrer.

‘Gospel’, samba, cabaret i màgia
a la Festa Major de Sant Antoni

VICENTE ZAMBRANO

LA MOLINA

DANIEL ROVIRA

Pronunciarà el
pregó el periodista
Josep Maria
Casanovas, del
diari ‘Sport’



Daniel Venteo

El Punt d’Informació i Atenció a les
Dones (PIAD) de l’Eixample s’ha

traslladat a una nova ubicació, on dis-
posa de més espai per oferir una aten-
ció de més bona qualitat a les seves
usuàries. Ara les noves oficines del
PIAD es troben a la tercera planta del

número 219 del carrer Mallorca. L’an-
terior seu del número 425 del mateix
carrer ha deixat de ser operativa. Amb
el canvi, aquest servei municipal dis-
posa d’espais propis independents per
a l’assessoria jurídica i l’acompanya-
ment psicològic, de manera que les
usuàries guanyen en privacitat i quali-

tat de l’atenció que reben. El de l’Ei-
xample forma part de la xarxa de
punts d’informació i atenció a la dona,
que actualment disposa de deu centres
repartits per tots els districtes de la
ciutat de Barcelona. Aquests centres
són una peça fonamental de la defensa
dels drets de les dones i depenen de la
Regidoria de Dones. Ofereixen infor-
mació, formació i assessorament en
tots aquells assumptes d’interès espe-
cíficament per a les dones. A més,
també fan possible l’accés a diferents
recursos al seu abast. La informació
que es dóna tant pot ser de caire labo-
ral, com d’aspectes relacionats amb la
discriminació o la violència de gènere,
entre d’altres. A més d’atenció perso-
nalitzada individual també s’organit-
zen activitats en grup per a col·lectius
específics i altres necessitats.
Els PIAD també organitzen grups for-
matius i de suport per a dones i tallers
d’eines personals, d’autoestima o de
relacions afectives i sexualitat. El ser-
vei és gratuït i confidencial.

Més informació:
PIAD de l’Eixample
Mallorca, 219, planta 3a
Telèfon: 93 256 28 19

E Q U I PA M E N T S

Atenció a una usuària del Piad.
CAROLINA GARCIA
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GRUPS MUNICIPAL S

Tot just fa tres
anys traçàvem un
pla d’inversions a
l’Eixample per al
període 2008-

2011 de 64 milions d’euros. Era
un pla ambiciós, coherent amb
les prioritats marcades al Pla
d’Actuació del Districte i assu-
mible per a les finances munici-
pals. El passat mes de desembre
presentàvem un balanç de 99
milions d’euros d’inversió apro-
vada a l’Eixample per a aquest
mateix període. En moments
de dificultat, hem defensat més
inversió al districte, i hem fet el
mateix al conjunt de la ciutat.
Al contrari d’altres ciutats, Bar-
celona disposa d’un rigor pres-
supostari que ens permet no
només mantenir sinó també
augmentar l’esforç inversor que
genera ocupació quan altres
han de veure retallades les pres-
tacions i els serveis als seus ciu-
tadans. Aquestes inversions
ens permeten afrontar el futur
amb més força, determinació i
alhora amb més recursos per
poder encarar millor la sortida
de la crisi. En definitiva, davant
les dificultats, més inversió,
més Eixample i més Barcelona.

La feina feta,
garantia de futur

PSC. Ramon Nicolau

En primer lloc,
volem expressar-
vos un desig: que
el 2011 sigui un
any millor per a

tothom! En tot cas, aquest any,
que s’inicia amb dubtes i espe-
rances, posarà a prova la soli-
daritat, la implicació de tots, el
compromís i la capacitat
col·lectiva de superar les adver-
sitats. Ens en sortirem, sobre-
tot perquè tenim xarxa social,
comunitària, vies per viure fra-
ternalment, perquè no hi hagi
persones i famílies que malvis-
quin a la intempèrie, manca-
des de les condicions dignes
que necessiten i mereixen! CiU
es compromet a estar en sinto-
nia amb aquest esforç col·lec-
tiu, a ser-hi solidàriament,
també en l’àmbit municipal i
de l’Eixample, fins al punt que,
si en Xavier Trias esdevé el
nostre alcalde, farem un go-
vern auster i orientat al bon
servei públic i al tracte exquisit
als veïns i veïnes. A més, aju-
darà més que no pas fiscalit-
zarà o intervindrà, lluny d’esti-
rabots i de frivolitats, que són
especialment sagnants en si-
tuacions de crisi.

Un any millor!

CiU. Gerard Ardanuy

Aquest any 2011
comença enca-
rant la recta final
del mandat socia-
lista a l’Ajunta-

ment. El canvi a Barcelona
vindrà marcat per la força del
Partit Popular treballant des
dels districtes. Els ciutadans de
l’Eixample pateixen les traves
que posa el Govern Municipal
per sortir de la crisi i fomentar
la creació d’ocupació. Els em-
prenedors, els comerciants i
els autònoms necessiten menys
traves burocràtiques i
menys pressió fiscal per poder
dinamitzar l’economia, aug-
mentar la competitivitat i crear
llocs de treball. L’atur a Barcelo-
na supera les 100.000 persones
i duplica la taxa de 2007, dades
que mostren que el canvi liderat
pel PP ja és un fet. L’Eixample
necesita mejores políticas para
luchar contra la delincuencia
con más Guardia Urbana y
Mossos, además de más recur-
sos para la atención a las perso-
nas, con más equipamientos y
servicios sociales, y con una in-
migración ordenada que cum-
pla la ley y respete la ciudad y el
país que les acoge.

L’any del canvi

PPC. Javier Mulleras

La nova contracta
de neteja i recolli-
da de residus ha
estat un dels salts
més importants

que des d’ICV-EUiA hem im-
pulsat des de l’Àrea de Medi
Ambient. Després d’un any de
desplegament, el balanç és molt
positiu. Al conjunt de la ciutat,
ja hi recollim el 43% de la bros-
sa orgànica –132.000 tones en
total--, amb una qualitat mitja-
na del 79,6%. La distribució te-
rritorial és força homogènia, i
l’Eixample, amb un 17,47%, se
situa entre els districtes amb
menys residus impropis a la
fracció orgànica. L’anàlisi de la
brossa recollida ens ofereix un
observatori d’hàbits per barris,
que ens permet adaptar les ac-
cions i incidir allà on més cal.
Més enllà dels residus, la con-
tracta ha significat també una
aposta per l’estalvi d’aigua pota-
ble, gràcies al reg amb recursos
freàtics, i per l’eficiència, amb
una flota de vehicles més gran,
però menys contaminant i
menys sorollosa. A més, hem
generat ocupació, amb 283
nous llocs de treball directes.

Bon balanç de la
recollida orgànica

ICV-EUiA. Ricard Gomà

ERC ha aconse-
guit forçar el go-
vern municipal
perquè s’iniciï el
procés de compra

de l’antic edifici de l’ONCE al
carrer Calàbria. En la negocia-
ció dels pressupostos munici-
pals per al 2011, s’ha incorpo-
rat una partida per a aquest
concepte, el que significa l’inici
del procés perquè aquest em-
blemàtic edifici esdevingui un
equipament públic. Caldrà de-
finir els usos, fer un pla d’eta-
pes, implicar altres administra-
cions, fer les obres d’adequació,
però ja és una bona notícia po-
der iniciar tot aquest procés.
Esperem que aquest edifici no
acumuli els retards que patei-
xen altres equipaments a l’Ei-
xample, com el pol d’equipa-
ments a construir al solar de
les “Germanetes” els equipa-
ments escolars al costat de les
Glòries o l’edifici per a equipa-
ments a l’interior d’illa del car-
rer Urgell. Des del Grup Muni-
cipal d’ERC creiem que hi ha
altres maneres de gestionar la
creació d’equipaments, més di-
ligent, més exigent i més efi-
cient.

Tindrem l’antiga ONCE
per al barri

ERC. Ricard Martínez

El Punt d’Informació i Atenció a les
Dones de l’Eixample es trasllada

Un segle de passió
per la neu
Història de l’esquí a Catalunya du-
rant els últims cent anys: des de la
fascinació dels pioners que puja-
ven a Núria a peu al principi del
segle XX fins a les escapades en
600 al Pirineu dels seixanta. I
amb una mirada cap al futur: el
projecte Barcelona 2022 per orga-
nitzar els Jocs Olímpics d’hivern.

100 anys d’esquí a Catalunya
Passions de neu
Autor: Antoni Real
Edita: Ajuntament de Barcelona,
TV3 i Cossetània
PVP: 43 €
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M U LT I M È D I A

TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dimarts a les 14.40 h
Canal 39 UHF i Canal 26 TDT
www.btv.cat
www.btvnoticies.cat

RÀDIO

COM Ràdio – 91.0 FM
Travessera de les Corts, 139
Tel. 93 508 06 00

PUBLICACIONS

Línia Eixample
Tel. 93 519 44 10. www.liniaeixample.cat

Revista Esquerra de l’Eixample
Associació de Veïns i Veïnes
Av. Roma, 139. Tel. 93 453 28 79

Revista Cor Eixample
Consell de Cent, 352. Tel. 93 487 12 43

Revista ACelObert Sagrada Família
Revista ACelObert Sant Antoni
C/ Indústria, 137-141. Tel. 93 446 32 10

Revista Fort Pienc
Associació de Veïns de Fort Pienc
Ali Bei, 94-96

Revista Sagrada Família
Associació de Veïns Sagrada Família.
C/ València, 417, local 4. Tel. 93 459 31 64

Sant Antoni 2000 L’Informatiu
Associació de Veïns de Sant Antoni
Av. Mistral, 30, pl. baixa.

INTERNET

Portal mòbil

La informació de Barcelona i els serveis
municipals, la podeu consultar al mòbil.
Si voleu saber com fer gestions i dema-
nar informació a través del mòbil, visiteu
aquest portal. També hi trobareu aplica-
cions per al vostre smart-phone.
www.bcn.cat/mobil

Activa’t per l’ocupació

Aquest web ofereix recursos d’orientació
i recerca de feina, des de com millorar el
perfil professional fins a informació
sobre diferents sectors econòmics.
www.barcelonactiva.cat/barcelo-
nactiva/cat/oportunitatsprofessio-
nals/activat/

wP O L I E S P O R T I U

Pere S.Paredes

La XXXIII edició de la cursa po-
pular del barri de Sant Antoni,

que es farà el proper 23 de gener,
tindrà un nou recorregut pels dife-
rents carrers del districte de l’Ei-
xample, fins a completar els pre-
ceptius 10 quilòmetres.
Josep Maria Conesa, organitzador
d’aquesta tradicional cursa, confessa
“estar orgullós de la que anomenem
la cursa popular més antiga de Bar-
celona i que serà, com sempre, la
primera competició popular atlètica
de l’any”.
El circuit tindrà el seu tret de sortida
a les 9.30 hores des del carrer Flori-
dablanca amb Borrell, mentre que el
punt d’arribada estarà situat just da-
vant de l’Esportiu Rocafort. “El nos-
tre objectiu per a aquest any —pun-
tualitza l’organitzador— és arribar
als 4.000 participants, que és el mà-
xim que podem controlar”.
Després de la sortida de la cursa de

10 quilòmetres estan programades
diverses proves infantils (benjamins,
alevins, infantils i cadets), amb
distàncies d’una milla, per als més
grans, i de 200 metres per als benja-
mins.
Els interessats a inscriure-s’hi ho
poden fer mitjançat un formulari
que trobaran al web www.cursa-
santantoni.cat, o als punts d’ins-
cripcions de l’Esportiu Rocafort,
Runnersworld o Deportes Atletas-
Domingo Catalán.
L’organització de la XXXIII edició de
la cursa de Sant Antoni va a càrrec

de l’Atlètic Club Esport i Natura, la
Penya Barcelonista Eixample Can
Conesa i la Comissió de Festa Major
del barri de Sant Antoni, amb el su-
port del Ajuntament de Barcelona i
la Federació Catalana d’Atletisme.

Més informació:
www.cursasantantoni.cat
Esportiu Rocafort:
Floridablanca, 41
Runnersworld:
Passeig García Faria, 25
Deportes Atletas-Domingo Catalàn:
carretera de la Bordeta, 7

La cursa torna als carrers de l’Eixample el 23 de gener.
VICENTE ZAMBRANO
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DanielVenteo
El nou Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació és una iniciativa con-
junta de l’Ajuntament de Barcelo-
na, la Generalitat de Catalunya i el
Col·legi d’Advocats de Barcelona,
que ofereix una primera atenció
qualificada i gratuïta per informar
els ciutadans sobre tots els seus
drets legals davant de qualsevol
conflicte entre particulars, amb
excepció de les qüestions laborals,
que ja disposen de serveis d’aten-
ció especialitzada. Aquesta atenció
es farà determinant el nivell
d’urgència del tema plantejat i de-
rivant-lo al servei més adequat, ja
sigui municipal o no.
És una iniciativa per apropar la
justícia i la resolució alternativa
de conflictes al conjunt dels bar-
celonins. Es tracta de proporcio-

nar un primer consell orientador i
informar sobre els llocs on es pot
acudir com a ciutadà en cada cas
concret, i fins i tot la possibilitat
d’acudir als tribunals o de recór-
rer a les vies extrajudicials de re-
solució de conflictes com la me-
diació, la conciliació i l’arbitratge.
També ofereix informació dels re-
quisits per accedir a l’assistència
jurídica gratuïta, si és el cas.

Més informació:
Servei d’Orientació Jurídica
i Mediació
Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça de Sant Miquel, 3
08002 Barcelona

Telèfon: 010
Preu de la trucada: 0,46 euros establiment

de trucada (IVA inclòs). 0,06 euros minut

(IVA inclòs) tarifat per segons.

S E R V E I P Ú B L I C

En marxa el nou Servei d’Orientació Jurídica

CAROLINA GARCIA

L’organització espera
arribar als 4.000
participants en aquesta
jornada esportiva
popular de les festes del
barri de Sant Antoni

La cursa de Sant Antoni
canvia el seu recorregut



Va néixer artista?
Vaig néixer en un petit poble al nord
de la capital que és conegut perquè hi
ha molts artistes i poetes i hi ha
molts tallers i tres o quatre galeries
d’art. És un bon lloc per treballar l’art.
I la seva família, el va animar a
entrar en el món de l’art?
El meu pare va estudiar Belles Arts i
la seva disciplina és el mosaic. Tunísia
és molt conegut pels seus mosaics.
Però l’art li va venir tard...
Als cinc o sis anys, m’agradava el fut-
bol i després l’economia. L’art va venir
després, amb la música, que em va
servir per entendre que hi havia llocs
espirituals molt profunds. La pintura
m’ha vingut posteriorment des de la
música i el teatre. A finals dels anys
noranta vaig veure obres de teatre al
meu país i llavors em vaig dir que vo-
lia fer viure les experiències que em
produïa la visió d’aquells espectacles.

Què és allò que l’inspira?
Crec que no hi ha res precís, perquè jo
no crec gaire en la inspiració, sinó que
crec en la curiositat. Quan ets curiós
tens molta informació i el teu cap és
com un programa informàtic que fun-
ciona amb tota la documentació.
Quan no ets curiós, acabes repetint
les mateixes coses.
Aquesta curiositat, per quins in-
drets el porten?
Treballo amb taques. De petit, la meva
mare no em deixava que jugués amb el
cafè, però ara, quan ja ha vist el meu
treball, sempre em prepara una mica
de cafè per prendre’n i una mica per-
què hi pugui experimentar. Les taques
són el punt de partida per als dibuixos
que creo posteriorment i on faig servir
tècniques com les pintures acríliques.
Quan fas taques, a vegades costa con-
trolar el teu treball, però intento que
no sigui només pintura.
I quines tendències segueix?
Crec que la curiositat és important
per als artistes i per a la cultura visual,
però depèn del teu caràcter i de la teva
energia. Cal un caràcter fort per no re-

petir allò que han fet els altres. M’inte-
ressa la pintura francesa dels anys 30 i
40, l’escola de París, Marcel Duchamp,
etcètera, que no són coses noves, però
que ens han influït molt.

La seva tesi doctoral tractava so-
bre artistes africans a Europa. Hi
ha similituds amb tots aquests ar-
tistes?
Sí, però és veritat que és més fàcil anar
de Tunis a Barcelona que de Tunis a Ba-
mako (Mali). Es parla d’Àfrica, perquè
és una categoria molt occidental. Exis-
teix, però no hi ha prou comunicació
entre les diferents parts del continent.
El 2005, ja va estar a Barcelona
per una exposició conjunta orga-
nitzada per JISER amb artistes
tunisians i espanyols. Llavors qui-
nes van ser les seves impressions?

Encara no havia viatjat gaire per Eu-
ropa, però amb el temps vaig veure
que Barcelona és increïble, perquè els
carrers són magnífics i hi ha molta
atenció a la gent.
Ara s’hi està com a artista con-
vidat fins al febrer. Què hi farà?
M’interessa molt la barreja de gent
jove i gent gran que hi ha a For t
Pienc i penso que moltes vegades
parlen el mateix idioma. És molt
agradable i es palpa molta generosi-
tat per part de la gent. Sempre hi ha
gent treballant en els tallers. La meva
residència a la ciutat acabarà amb
una exposició amb les obres que hau-
ré creat aquí. Segur que aquestes
obres s’impregnaran de la meva ex-
periència a Barcelona.
Sobre què tractaran?
M’interessa molt tractar sobre com
es veuen els artistes africans a Euro-
pa i allò que s’espera d’un artista
africà. Són preguntes a les quals
m’interessa respondre. Hi he treba-
llat aquest temps i presentaré un cò-
mic sobre aquesta qüestió el 12 de
gener a l’exposició a Barcelona.

E N T R E V I S TA Mohamed Ben Soltane , a r t i s t a

Ben Soltane presentarà un còmic al final de la seva estada a Barcelona.

Nascut l’any 1977 al poble de Sidi Bou Saïd, a

Tunísia. És llicenciat en Màrqueting i Belles Arts i

ha col·laborat en diversos projectes sobre art

arreu d’Europa i el Magrib. Fins a principi de l’any

2011 és el convidat de les Residències de Creació

BCN-TNS organitzades per JISER al centre cívic

Fort Pienc

“És més fàcil anar
de Tunis a Barcelona

que de Tunis a Bamako”

“No crec en la inspiració,
sinó en la curiositat”

JOSEP MARIA CONTEL

8 Gener 2011E I X A M P L E

Miquel
Pellicer


