
Les noves vacances d’hivern dels
escolars catalans arriben carrega-
des de propostes per viure-les in-
tensament. Del 7 a l’11 de març,
el parèntesi lectiu ofer irà als
alumnes de l’Eixample una opor-
tunitat per gaudir de l’esport i de
diverses activitats de lleure, or-
ganitzades per les Associacions
de Mares i Pares d ’A lumnes
(AMPA), poliesportius, casals, bi-
blioteques i museus. Un progra-
ma intens i variat pensat per afa-
vorir la conciliació de la vida
familiar i laboral i per oferir nous
espais de lleure per compartir en
família. L’Ajuntament ha creat
un programa de beques perquè
tothom pugui participar de les
activitats organitzades.

Esport i lleure per gaudir
de la setmana blanca

El mercat de Sant Antoni
inicia lamillora definitiva

SINGULAR

És el mercat
municipal més
gran de Barcelona

PRESSUPOST

Més de 60 milions
d'euros per
transformar l'edifici

TRASLLAT

El dominical del llibre
s’instal·la a Urgell entre
Tamarit i Floridablanca
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Rosa Cebriat
Membre del Grup
d’Interacció Multicultural de
la Sagrada Família i agent
antirumors

“Els rumors van més
ràpids que l’esforç
per desmuntar-los”

ENTITATS Pàg. 4

Projecte dels NOMS
Lluita contra la sida

POLIESPORTIU Pàg. 7

Caminades urbanes
per millorar la salut
Cinc itineraris per
passejar per l’Eixample

SERVEI PÚBLIC Pàg. 7

Casa d’acollida per a
dones que pateixen
violènciamasclista

EQUIPAMENTS Pàg. 6

Museu de la Música
Un centre on es pot
tocar instruments

Pàg. 5Moltes escoles obriran els patis durant les vacances escolars de març.
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L’alcalde, Jordi Hereu, durant la visita que va fer a les obres del mercat el 28 de desembre.
IMMB-J. CASAÑAS
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ACTIVITATS

Dijous 17 de febrer
Poetesses
20 h. Centre cívic Sagrada Família (c. Provença, 480).
Recital de poesia i música a càrrec de Jaume Calatayud
i Vicente Monera. Activitat inclosa al cicle Ara toca...
lletres musicades.

Dijous 17 de febrer
La mujer sin piano
20 h. Centre cívic Ateneu Fort Pienc (plaça Fort Pienc, 4-5).
Cinema. Rosa és una mestressa de casa del segle XXI
que deixa enrere la seva vida de consagració total al
matrimoni i a la família.

Dimecres 2 de març
El fotoperiodisme dels anys 70
19 h. al centre cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491).
Conferència a càrrec d’Anna Turbau.

Dijous 10 de març
11è premi de relats curts
20 h. Centre cívic Sagrada Família (c. Provença, 480).
Lliurament de premis de l’11a edició de relats curts.
Activitat amb motiu del Dia de la Dona.

Divendres 11 de març
Cuenta tangos
19 h. al centre cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491).
Música, ball, cançons i participació del públic en un
espectacle de tango. A càrrec de Laura Masturcelli.

EXPOSICIONS

Fins al 18 de febrer
Al voltant de l’Annapurna
Centre cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491).
Treball realitzat al Bromoli que mostra el trekking de la
volta a l’Annapurna, un dels clàssics del Nepal i de
l’Himàlaia. A càrrec de Jaume Balanyà.

Fins al 19 de febrer
Frederic Ballell, fotoperiodista
Centre cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491).
Selecció d’algunes de les millors fotografies de Frederic
Ballell, un dels pioners del fotoperiodisme a la Catalu-
nya de principi del segle XX.

Fins al 21 de febrer
Desde mi ventana
Centre cívic Sagrada Família (c. Provença, 480).
Recorregut pel cinema cubà a través de cartells fets en
patchwork, amb retalls de teixit de colors, respectant-ne
el disseny original.
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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
Calàbria, 38.

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, 219, 3ª planta.
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.

Del 21 de febrer al 10 de març
Més que un llibre
Centre cívic Sagrada Família (c. Provença, 480).
Recull representatiu de llibres d’autor i àlbums
il·lustrats, alguns fets per dones i d’altres que
tracten temes de dona.
Més informació: www.lapeixera.com

INFANTILS

Dimecres 16 de febrer
Contes a la mà
18 h. Biblioteca Joan Miró (c. Vilamari, 61).
Activitat inclosa al cicle Lletra petita dins del programa
Sac de rondalles, a càrrec d’Ada Cusidó. De 2 a 4 anys.

Dimecres 16 de febrer
Contes amb
ànima de paper
18 h. Biblioteca Fort Pienc (c. Ribes, 12).
Activitat inclosa al cicle Lletra petita dins del
programa Sac de rondalles, a càrrec d’Isabel Gomis.
A partir de 4 anys.

Diumenge 20 de febrer
Hopa-li
12 h. Centre cultural Casa Elizalde (c. València, 302).
Espectacle de circ i clown a càrrec de Tot circ.
Preu: 3,10 euros.

Diumenge 27 de febrer
Cuac
12 h. Centre cultural Casa Elizalde (c. València, 302).
Espectacle de titelles a càrrec de Txo Titelles.
Preu: 3,10 euros.

Dijous 3 de març
Contes de la vall
del Montsià
18 h. Biblioteca Sofia Barat (c. Girona, 64-68).
Activitat dins del cicle Lletra petita, inclosa al progra-
ma Sac de rondalles. A càrrec d’Àngels Querol.
A partir de 4 anys.

MÚSICA

Divendres 18 de febrer
Ilargia
20 h. Centre cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8).
Un nou grup musical versiona temes de rock clàssic i
hard rock.

Divendres 25 de febrer
Trio Calidoscopi
19 h. Centre cívic Casa Golferichs
(Gran Via de les Corts Catalanes, 491).
Teresa Galceran (flauta), Joan Cervera (violí) i Marion
Peyrol (violoncel) interpretaran peces de compositors
reconeguts, com ara Joan Pla, Haydn o Bach.
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Daniel Venteo

Després d'haver culminat
l'enderrocament de to-

tes les estructures internes
afegides al llarg del temps,
l'estructura arquitectònica
del mercat de Sant Antoni ja
es troba preparada per a la
seva remodelació total. Ja fa
mesos, d’altra banda, que els
paradistes del mercat de pro-
ducte fresc i dels encants dis-
posen d'instal·lacions provi-
sionals en el tram de la ronda
de Sant Antoni comprès en-
tre Urgell i Casanova. En-
guany, les obres de remode-

lació del mercat permetran
la construcció dels murs
pantalla per a l'excavació
dels fonaments del mercat.
Amb una fondàr ia de 38
metres i 1 metre de gruix,
els nous murs se situaran
seguint el perímetre exte-
rior del mercat per poder
treballar, després, a l'inte-
rior de l'edifici. En el subsòl,
s’hi crearà un nou espai co-
mercial, magatzems de ser-
veis, com també un gran
aparcament soterrat per
a vehicles amb capacitat per
a més de 400 places.

En aquests primers mesos
inicials de les obres també
es preveu l'enderroc de la
marquesina exterior, amb el
trasllat del mercat dominical

del llibre temporalment al
tram del carrer Urgell entre
Tamar it i Flor idablanca .
Després de les obres, en de-
finitiva, el nou mercat dis-
posarà de noves instal·la-
cions logístiques adaptades
a les necessitats de la distri-
bució moderna i una nova
configuració del seu paisat-
ge comercial que ampliarà
les especialitats actuals. A
més, el nou Sant Antoni re-
cuperarà els patis interiors
com a plaça pública per a la
ciutadania. Amb els seus
més de 12.000 m² i una su-
perfície comercial que supe-
ra els 5.200 m², el de Sant
Antoni és el mercat més
gran de Barcelona La remo-

delació dels mercats munici-
pals de Barcelona ha esde-
vingut un exemple de re-

ferència internacional per a
moltes ciutats. En paraules
de l'alcalde de la ciutat, Jor-
di Hereu, la millora de mer-
cats municipals com aquest
mostra la voluntat d'apostar
per ells, ja que són "el centre
generador del comerç de
proximitat en el qual tant
creiem, i més, en temps de
crisi".
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La cúpula octogonal de la teulada del mercat de Sant Antoni.

L’històricmercat ha posat enmarxa

la sevamodernització definitiva.

El projecte suposarà una inversió

d'uns 60milions d'euros

Elmercat de
Sant Antoni és
elmés gran
de tota la ciutat

CIUTADANS OPINEN

Elena Asens
Jubilada

Està bé, s'ha d'arreglar.
Amb el mercat nou hi
guanyarem molt.
Espero, però, que facin
els passadissos molt
més amples.

Pilar Martínez
Mestressa de casa

És una bona millora per
al barri i ho estàvem
esperant. El barri ho
necessitava, és un mer-
cat molt antic.

Armand Oliva
Sense feina

Està bé, era un mercat
que tenia molts anys i
estava molt antiquat.
Feia molta falta i espe-
ro que estigui a l'alçada
dels temps en què
vivim, de la mateixa
manera que Santa
Caterina o la Boqueria.

Eva Mata
Administrativa

Penso que calia refor-
mar-lo perquè serà més
ample i més còmode
per a la gent. Però crec
que s'hauria de conser-
var tota la part històri-
ca del mercat.

Delfín Franganillo
Jubilat

El veig bé, perquè
donarà vida a tota la
zona. El pàrquing que
faran anirà molt bé per
a la gent que ve de fora
a comprar. És un mer-
cat emblemàtic que no
s'ha de perdre.

Jordi Sebastià
Professor de
secundària

La meva mare era para-
dista del mercat i hi
havia botiguers que esta-
ven a favor i en contra.
Penso que serà més pràc-
tic per als botiguers, que
no hauran de muntar i
desmuntar cada dia.

Què op i n a d e l p r o j e c t e d e r e f o rma de l me r c a t d e S an t An t on i ?

PATR IMON I ARQU I T EC TÒN I CA
Amb 125 anys d'història, el de Sant Antoni és un dels mercats més emblemàtics de

Barcelona. La seva construcció, a principi de la dècada de 1880, va modernitzar el proveï-

mentdequeviures dels barcelonins d'aquestapart de la ciutat,ondesde feia dècades s'ha-

via habilitat unmercat a la plaça del Pedró (Raval).Abans de l'enderroc de les muralles i la

construcció del nou mercat, fins i tot hi va haver un projecte que preveia l'enderroc de la

capella romànica de Sant Llàtzer per a la construcció del mercat.Finalment,però, la dispo-

nibilitat de terrenys al nou Eixample va fer descartar la idea.

VICENTE ZAMBRANO

Sant Antoni serà un delsmercats
mésmoderns deBarcelona
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Beatriu Sanchís

Projecte dels NOMS és
l’entitat promotora del

Tapís i del Memorial Inter-
nacional de la Sida que se ce-
lebra a Barcelona cada mes
de maig. Els objectius de
l’entitat són conscienciar la
ciutadania sobre la sida, fer
visible la malaltia, donar su-
port i promoure la no discri-
minació dels afectats. Cada 1
de desembre, Dia mundial
de la sida, el Tapís del Projec-
te dels NOMS es penja a les
façanes de l’Ajuntament de
Barcelona i del Palau de la
Generalitat, i s’ha convertit
en un dels símbols més visi-
bles en la lluita contra l’e-
pidèmia. Gràcies als avenços
en els tractaments s’ha acon-
seguit convertir una malaltia
mortal en crònica als països
desenvolupats, però encara
no s’ha pogut aturar l’incre-
ment de noves infeccions.
“No hem d’oblidar que el
VIH continua infectant més
de dos milions de persones
cada any a tot el món, on la
immensamajoria no té accés
als tractaments”, diu Ferran
Pujol, director de l’entitat.
Els països més pobres conti-
nuen patint les conseqüèn-

cies. En l’actualitat, els dos
principals projectes que des-
envolupa l’entitat són INFO-
TRAT, un programa d’infor-
mació sobre tractaments
mèdics del VIH, i el BCN
Checkpoint, un centre co-
munitari de detecció del VIH
i altres infeccions de trans-
missió sexual dirigit a homes
gais i altres homes que tenen
relacions sexuals amb ho-
mes. Aquest centre, situat a
l’Eixample, és únic per les se-
ves característiques a tot

l’Estat i atén anualment més
de 3.000 homes. “Per aturar
la sida no hem d’escatimar
esforços ni recursos. La sida
continua essent, també a
casa nostra, un dels princi-
pals reptes de la salut públi-
ca que a vegades subesti-
mem perquè pensem que
tenim sota control”, afirma
Pujol.

Més informació:
Projecte dels NOMS
www.bcncheckpoint.com

Imatge d’una campanya del Projecte dels NOMS.

Fundada el 1993,
Projecte dels NOMS
és una de les
organitzacions de
lluita contra la sida
ambmés trajectòria
de tot l’Estat

Conscienciar sobre la sida i donar
suport a les persones afectades

Accés a l’escala noble o principal de la Casa Amatller.
(Foto: Imatge cedida per la Fundació Institut Amatller
d’Art Hispànic.)

LaMútua de Propietaris
i la Casa de la Canonja
A causa de la singularitat d’alguns dels seus edificis
–modernisme del millor estil i dels millors arquitectes–
el tram del passeig de Gràcia que hi ha entre Aragó i
Consell de Cent és conegut com l’Illa de la discòrdia. Un
d’aquests edificis és la Casa Amatller, obra de l’arquitec-
te Josep Puig i Cadafalch, que s’aixeca en el número 41
del passeig, impulsada per l’industrial xocolater, fotò-
graf i col·leccionista Antoni Amatller Costa, que va ad-
quirir l’immoble existent en aquest indret el 1898.
Per tal de refer-lo i adequar-lo als seus gustos i interes-
sos i convertir-lo en la seva residència, va encarregar a
Puig i Cadafalch la seva remodelació integral. De les di-
ferents característiques singulars de l’edifici, una de les
més importants és el seu capcer esglaonat que el fa únic
i que el separa de les dues construccions veïnes, i que té
un perquè: la gran afició del seu propietari per la foto-
grafia i la necessitat d’instal·lar al terrat el seu estudi fo-
togràfic i disposar així de llum natural.
L’edifici, estudiat al mil·límetre per poder enquibir-hi els
mobles i les diferents peces de col·lecció, entre altres coses,
té una ornamentació molt acurada i plena d’al·legories
al·lusives de les activitats que desenvolupava Antoni Amat-
ller i que en certa forma en definien la seva personalitat.
Inaugurat el 1900, el 1941 la seva filla Teresa Amatller va
crear la Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic, primer
per conservar la Casa Amatller i les seves col·leccions i se-
gon per impulsar la recerca de la història de l’art hispànic.
Si té fotografies o documents del seu barri, en pot fer
donació a l’ArxiuMunicipal del Districte, 93 291 62 28

J. M. ContelÀLBUM HISTÒRIC

Hi ha bànitses amb ingredients molt diversos.

Un establiment amb el nom de Bànitsa ja
es veu clarament que havia d’oferir-nos

quelcom d’original. Les bànitses són pastissos
de Bulgària, que conjuminen tradició i creati-
vitat, que la Mikhaela Mikhaylova ha volgut
compartir amb nosaltres. Són fets amb pasta
phyllo, una mena de pasta de full de farina de
blat molt fina, coneguda a diferents països de
l’Est d’Europa i de la Mediterrània. Qualsevol
moment és bo per menjar bànitses: l’esmor-
zar, com a primer plat, el berenar, el sopar,
per picar entre hores o en celebracions. N’hi

ha de dolces i salades, de diferent grandària i
amb ingredients variats. La de carabassa,
nous i canyella és una de les clàssiques de
Bulgària. També en trobem de seductores,
com la de xocolata i pètals de rosa confitats, i
altres de molt mediterrànies, com la de tomà-
quet assecat al sol, alfàbrega i olives de Cala-
mata. I això sense oblidar altres delícies com
els pastissos de la casa.

Bànitsa
C. Diputació, 188 / Telèfon: 671 685 701

E L TAULE L L

Delícies deBulgària a la nostra ciutat

Joan Anton Font

PROJECTE DELS NOMS

PEPA ÀLVAREZ
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Dia de la Dona Treballadora
Arran del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora,
diverses entitats del districte han programat actes
commemoratius. La Vocalia de les Dones de l’associa-
ció de veïns i veïnes de la Sagrada Família inaugura
l’exposició “Els drets laborals de les dones” (de l’1 al
15 de març a l’Espai 210). I diumenge 13, al matí, es
farà unmercat d’intercanvi davant la seu de l’AV de
l’Esquerra (av. Roma, 139). Cal reservar les taules a
la seu de l’associació.

Fira d’Estocs de Cor Eixample
L’Associació de comerciants i professionals de la Dreta
de l’Eixample, Cor Eixample, organitza per cinquena
vegada la Fira d’Estocs al carrer. Aquest any s’amplia a
dues jornades, el dijous 3 i el divendres 4 demarç, a la
Gran Via entre Bruc i Roger de Llúria. Aquesta és una
oportunitat per trobar tot tipus de productes d’una
vintena d’establiments amolt bon preu.

Primers consells de barri de 2011
Amb el nou any s’estrena el calendari 2011 de consells
de barri. El 31 de gener es van fer el de la Nova Esquer-
ra i Antiga Esquerra de l’Eixample i el 2 de febrer el de
la Dreta. Els propers són els de la Sagrada Família (15
de febrer, a les 19 h, al centre cívic Sagrada Família);
Sant Antoni (dia 22, a les 19 h, al centre cívic Cotxeres
Borrell) i Fort Pienc (dia 23, a les 19 h, a l’Ateneu de
Fort Pienc).

Tallers de llars verdes a la Sagrada Família
L’Aula Ambiental de la Sagrada Família organitza un
programa col·lectiu de 4 tallers gratuïts sobre ali-
mentació ecològica, consum responsable i neteja
ecològica. Les sessions es realitzaran els divendres de
cada mes a partir del 4 de març, de 18.30 a 20.30 h, i
els participants s’emportaran un obsequi de produc-
tes ecològics i comerç just. Per a més informació, cal
contactar amb l’Aula Ambiental (tel. 934 350 547,
info@aulambiental.org).

Renovació del sistema de climatització de les plantes nobles.

Obres de millora al centre cívic Casa Elizalde
Alexandra Rubio

La Casa Elizalde redueix les
seves activitats fins a final

de març per obres de millora.
A mitjan desembre de 2010
van començar els treballs en el
sistema de climatització de l’e-
quipament amb l’objectiu de
millorar la ventilació de les
plantes nobles del seu edifici,
situat al carrer València, 302.
Les obres que s’hi estan duent
a terme afecten la sala d’expo-
sicions i la sala d’actes del cen-

tre, ubicades a la planta princi-
pal i al soterrani. Per aquest
motiu, durant el primer tri-
mestre de 2011, queda suspe-
sa part de la programació cul-
tural del centre (exposicions,
cicles de cinema i concerts). Es
mantenen els tallers i itinera-
ris temàtics, de natura i de ciu-
tat. Tampoc no es veurà afec-
tada la programació infantil i
els espectacles familiars de
diumenges al pati.
Considerat patrimoni arqui-

tectònic de la ciutat, l’edifici de
la Casa Elizalde segueix les lí-
nies classicistes pròpies de l’è-
poca en què va ser construït,
l’any 1885, i és equipament
públic des de fa més de 25
anys. En aquest temps, s’ha
convertit en un dels centres
culturals de referència de l’Ei-
xample i de la ciutat.

Més informació:
www.casaelizalde.com
Tel.: 93 488 05 90

NOT ÍC I E S

Belén Ginart

El final de l’hivern portarà
una novetat als escolars

catalans. L’estrena de les va-
cances d’hivern, del 7 a l’11
de març, es tradueix en un
parèntesi en el calendari lec-
tiu. Els alumnes tenen la
possibilitat de desconnectar
per uns dies de les classes or-
dinàries, per bé que això no
significa que s’hagin de que-
dar a casa sense fer res men-
tre arriba la recuperació del
ritme habitual. Les escoles,
els centres esportius i altres
entitats del districte han pre-
parat una àmplia oferta d’ac-
tivitats per permetre als
alumnes aprofitar al màxim
els dies de descans. Unes
propostes que, a més, servi-
ran per afavorir la conciliació
laboral i familiar. El catàleg
d’activitats organitzades per
a la setmana blanca ofereix
tres tipologies: casals espor-
tius, casals de lleure i cam-
pus Olímpia. Al Districte, la
major part de les activitats
les organitzen les Associa-
cions de Mares i Pares d’A-
lumnes (AMPA) de les esco-
les. És així en el cas de les
escoles Joan Miró, Auró,
Fort Pienc, Tabor, Fructuós
Gelabert, La Concepció, Di-
putació, Ramon Llull, Ma-
llorca, Dels Encants, Carlit,
Ferran Sunyer i Els Llorers.

També hi participen els po-
liesportius Sagrada Família,
Escola Industrial i Estació del
Nord, com també el centre
Passatge i el centre cívic Cot-
xeres Borrell. Val a dir que, a
més de les propostes de lleu-
re organitzades, molts patis
d’escoles estaran oberts en-
tre les 9 i les 14 h, amb accés
lliure.

Com a la resta de la ciutat,
també les biblioteques i mu-
seus de l’Eixample ofereixen
aquests dies una programa-
ció especial, que permetrà a
les famílies compartir aquest
nou temps de lleure. A la bi-
blioteca Joan Miró hi haurà
narracions de contes (10 de

març, 11 h), mentre que la
Fundació Tàpies proposa un
joc relacionat amb la història
de l’edifici, (8 de març, 17 h,
amb inscripció prèvia).
Fins a final de gener, l’Ajun-
tament ha ofert beques per a
famílies amb pocs recursos,
que subvencionen fins al
90% de l’activitat. El 14 de
febrer es farà pública al Dis-
tricte la llista provisional dels
beneficiaris dels ajuts, i es
podran fer reclamacions del
14 al 16 de febrer. La llista
definitiva es publicarà el 21
de febrer, i des d’aquest dia i
fins al 24 de febrer es podrà
fer la inscripció definitiva al
programa escollit.

Més informació:
www.bcn.cat/vacanceshi-
vern
Telèfon: 010. Preu de la trucada:

0,46 euros establiment de trucada (IVA

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

tarifat per segons.

Les escoles estrenen
setmana de vacances
almarç. Les entitats
s’omplen d’activitats
per aprofitar-les a
fons

Activitat esportiva a l’Institut Fort Pius.

Setmana blanca amb esport,
lleure i campus Olímpia

VICENTE ZAMBRANO
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DANIEL ROVIRA

Biblioteques i
museus oferiran
una programació
especial



Daniel Romaní

Són molts els barcelonins que tenen
la idea que els museus s’adrecen so-

bretot als qui ens visiten i no tenen cos-
tum de freqüentar-los. No és així. A
Barcelona n’hi ha uns quants de molt
interessants, com ara el Museu de la
Música, el qual des de l’any 2007 està

instal·lat a L’Auditori, on fa companyia a
les quatre sales de concerts i a l’Escola
Superior de Música de Catalunya (ES-
MUC). Aquest museu acull prop de
cinc-cents instruments de diferents
èpoques i cultures. La seva col·lecció
està considerada com una de les més
importants de l’Estat espanyol. Cal des-

tacar especialment els instruments de
teclat i la col·lecció de guitarres, com
també la sala dedicada als músics cata-
lans. Al final de la visita hi ha una pro-
posta interactiva que ofereix la possibi-
litat de manipular objectes, maquetes i
instruments reals.
El Museu de la Música organitza un
munt d’activitats. En destaquem “La
música del Museu”, cicle d’audicions
amb instruments històrics de la col·lec-
ció i comentaris dels intèrprets sobre el
repertori, l’instrument i l’època. El cicle
es fa a l’escenari íntim de la sala dels te-
clats del museu. La propera sessió de
“La música del Museu” tindrà lloc el 27
de febrer, a càrrec de Lídia Pujol. A més,
els diumenges a la tarda, “Silenci, fem
música” dóna l’oportunitat al públic
d’escoltar el so original d’instruments
de la col·lecció (l’entrada és gratuïta).
Una de les activitats més veteranes és el
curs d’organologia –l’estudi dels instru-
ments musicals–, destinat a universita-
ris, musicòlegs i públic en general.

Més informació:
Museu de laMúsica
C. Lepant, 150
Tel.: 93 256 36 50
www.museumusica.bcn.cat

EQU I PAMENT S

Els visitants del centre poden tocar instruments.
PEPA ÀLVAREZ

6 Febrer 2011EIXAMPLE

E L S GRUPS MUN IC I PA L S OP INENO

GRUPS MUNICIPALS

Aquest mes de fe-
brer veurem fina-
litzades les obres
d’arranjament i
millora de la plaça

Sagrada Família. Obres que ens
han permès renovar infraes-
tructures, serveis, sauló, mobi-
liari, vegetació, etc. i que signifi-
quen la millora d’un espai verd
vital per als veïns i veïnes del
barri. La recuperació dels inte-
riors d’illa, la millora de les pla-
ces, la renovació de molts dels
passatges, l’ampliació de vore-
res en alguns carrers i la remo-
delació total en d’altres pacifi-
cant-ne el trànsit són la mostra
de l’aposta per la millora de l’es-
pai públic. Volem afavorir la
convivència entre les diferents
activitats que es desenvolupen
a la via pública, procurant afa-
vorir que sigui el vianant el pro-
tagonista i l’actor principal d’a-
quest ús de l’espai. Un espai
públic de qualitat i viu és la mi-
llor garantia per a la cohesió so-
cial del seu entorn, i la plaça Sa-
grada Sagrada Familia, com
també ho veurem quan finalit-
zin les obres de reforma del
passeig de Sant Joan, en són
dos clars exemples.

Més espai verd,més
espai públic

PSC. RamonNicolau

En conjuntures
com l’actual, en
què moltes per-
sones i famílies
ho estan passant

malament, el que es reclama és
més seriositat, responsabilitat i
serenitat en la gestió pública i
en la política, i que es proposin
solucions amb el concurs de
tothom, aprofitant el que ens
uneix, amb generositat, dei-
xant de banda personalismes.
Mentre altres es barallen a Bar-
celona a la recerca del lideratge
perdut, CiU, amb en Xavier
Trias al capdavant, se centra en
la lluita contra els efectes de la
crisi que afecta la nostra socie-
tat, les nostres famílies i la nos-
tra economia productiva: la
nostra fita és unir forces i vo-
luntats per a la urgent reactiva-
ció social, econòmica i cultural
de l’Eixample i de Barcelona.
Aquestes són les nostres
primàries, les que ens treuen la
son, les que volem guanyar de
tot cor; el nostre repte és tor-
nar la llum, la vitalitat i l’espe-
rança a la ciutat, i també a
aquest districte cèntric i central
que és l’Eixample.

Les nostres primàries,
l’Eixample

CiU. Gerard Ardanuy

L’Eixample és el
districte ambmés
població de Barce-
lona, amb prop de
270.000 perso-

nes, però ha estat l’últim en in-
versiómunicipal durant aquests
anys de GovernMunicipal. Te-
nint el 16% de la població de
tota la ciutat, només ha rebut el
5% de les inversions. Des del PP
sempre ens hem oposat a
aquesta discriminació inversora,
inclosa en el Pla d’Actuació del
Districte aprovat per Hereu i
Trias a l’Eixample. Tot això ha
contribuït al fet que l’Eixample
continuï amb gransmancances
en inversions urbanístiques d’e-
quipamentsmunicipals com
centres de gent gran, escoles
bressol o altres escoles públi-
ques. L’Eixample ha de centrar
sus esfuerzos en prioridades
como salir de la crisis, crear ocu-
pación, la atención a las perso-
nas, firmeza contra la delin-
cuencia, una inmigración
integrada que cumpla la ley, me-
nos administración ymás socie-
dad apoyando a los emprende-
dores. En definitiva, recuperar
la mejor Barcelona, la ciudad de
la que nos sentimos orgullosos.

Un canvi en la
bona direcció

PPC. JavierMulleras

Barcelona dispo-
sa d’una àmplia
xarxa de 75 ca-
sals públics de
gent gran, que

arriben al conjunt de barris de
la ciutat. En aquest mandat,
hem invertit més de 20 milions
d’euros a remodelar-ne inte-
gralment una desena, com l’Es-
pai de Gent Gran de l’Esquerra
de l’Eixample, i construir nous
edificis per a 14 més, com l’Es-
pai de Gent Gran de Sant Anto-
ni. Al costat de l’esforç inversor
en els espais, que ha suposat
també ampliar la xarxa en tres
equipaments nous, hem impul-
sat un canvi de model per mo-
dernitzar els usos i el funciona-
ment dels casals,
incorporant-hi la participació
de les persones usuàries en la
gestió, i aportant-hi prop de 50
professionals de la dinamitza-
ció social. Avui els casals, amb
unes 98.000 persones usuàries
al conjunt de la ciutat, oferei-
xen serveis d’orientació, activi-
tats d’oci, tallers molt diversos,
i aules d’informàtica per fer
front al repte de superar la
fractura digital que pateixen les
persones grans.

Nous casals per
a gent gran activa

ICV-EUiA. Ricard Gomà

L’Institut-Escola
pretén fer realitat
que els nens i ne-
nes facin tota la
seva educació

primària i secundària en un
únic centre educatiu. Aquest
projecte, que ve de la tradició
pedagògica de l’escola moderna
a partir dels anys 30 del segle
XX, és el que des de l’Escola dels
Encants, ara instal·lada en bar-
racons, volen fer possible.
L’actual projecte urbanístic pre-
vist per l’equip de govern no fa
possible encabir en un futur to-
tes les necessitats de l’Institut-
Escola, per això des d’ERC ens
sumem a la proposta de modifi-
car-lo per tal de fer-ho possible.
Tenint en compte que hi ha
tota la transformació de Glòries
pendent, àrea a la qual perta-
nyen els terrenys on es vol si-
tuar l’escola, la modificació és
fàcil i factible. Una altra cosa
serà que el governmunicipal
vulgui defensar el projecte per,
finalment, deixar-lo com està.
No seria cap novetat; com a
exemple l’Institut Angeleta Fe-
rrer, que fa quasi onze anys que
espera.

Novaescoladels
Encants,primerapedra
de l’Institut-Escola?
ERC. RicardMartínez

Els instruments del Museu
de la Música també sonen

Esport des
del segle XIX
Un viatge fotogràfic a la vocació
esportiva de Barcelona i dels
barcelonins des del final del se-
gle XIX, on no falta el record
dels Jocs Olímpics de 1992.
Amb textos de Carles Santaca-
na, professor d’Història Con-
temporània de la Universitat de
Barcelona.

Barcelona Esport
Edita: Ajuntament de Barcelona
PVP: 20 euros
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TELEVISIÓ

BTV
“Connexió Barcelona”
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
“Info Barris”. Dimarts a les 13.05 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

Barcelona Cultura

En el nou web de Barcelona Cultura tro-
bareu informació sobre tots els actes cul-
turals de la ciutat, amb notícies, vídeos
l’agenda i molt més.
www.barcelonacultura.bcn.cat/

Web de vacances d’hivern

En aquest espai trobareu tota la infor-
mació sobre les activitats que ofereix
l’Ajuntament durant les vacances d’hi-
vern dels nens i les nenes.
www.bcn.cat/vacanceshivern

wPOL I E SPORT IU

Pere S.Paredes

El programa Troba’t B inclou la
proposta Camina a la Ciutat que

pretén, mitjançant les Rutes pel
Districte, fer que els ciutadans des-
cobreixin llocs emblemàtics i d’in-
terès cultural o patrimonial dels
seus barris.
A l’Eixample, s’hi pot gaudir de cinc
diferents rutes on es fusiona l’acti-
vitat saludable de caminar, l’esport i
l’exercici físic amb la visita i la des-
coberta, o no, dels racons més espe-
cials d’aquest districte.
Dins d’aquestes rutes, els partici-
pants en aquestes caminades es tro-
baran amb cinc circuits diferents,
els quals han estat concebuts amb
distàncies aptes per a tots els pú-
blics i les seves necessitats o carac-
terístiques personals (grans, petits
o joves), de 3.500, 3.700, 4.000,
4.100 i 4.800 metres.
Segons la ruta escollida, els passe-

jants podran trobar diferents punts
d’interès al llarg del seu recorregut:
la Universitat de Barcelona, el mer-

cat municipal de Sant Antoni, el Pa-
lau Robert, la Casa de les Punxes,
l’Escola Municipal de Música, el
Museu Fundació Antoni Tàpies,
l’Hospital Clínic, la Diputació de

Barcelona, la casa Calvet, el Teatre
Nacional de Catalunya, l’Auditori de
Barcelona, el parc de l’Estació del
Nord, l’Arc del Triomf, el monu-
ment a Lluís Companys, el monu-
ment a Rafael de Casanova, la Sa-
grada Família, l’Hospital de Sant
Pau o el monument a Jacint Verda-
guer, entre d’altres.
Troba’t B és una col·laboració entre
el Departament de Salut de la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Més informació:
www.bcn.cat/trobatb

El programa de
l’Ajuntament de
Barcelona Troba’t B
engloba diverses
activitats físiques per
aconseguir una vida
més saludable

Les distàncies
de les diferents
rutes van dels 3.500
als 4.800 metres

Les rutes passen per equipaments com ara el Teatre Nacional de Catalunya.

L’Eixample promou les caminades
mitjançant cinc itineraris urbans

VICENTE ZAMBRANO
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D.R.
L’Ajuntament ha obert una casa
d’acollida d’urgències per a les do-
nes que pateixen violència masclis-
ta i per als seus fills i filles. El cen-
tre té deu habitacions i pot acollir
fins a 27 persones. És per a una es-
tada curta –no més de dues setma-
nes. Té per objectiu proporcionar
un espai de seguretat i suport a la
dona, per tal que pugui reflexionar
sobre la seva situació i sobre les di-
ferents alternatives possibles, aju-
dar-la perquè pugui explicar-la als
seus fills i filles, si en té, i assegurar
la cobertura de les seves necessi-
tats bàsiques d’allotjament, manu-
tenció i salut. Amés, té la funció de

proporcionar-li atenció educativa i
psicològica mentre dura l’acolli-
ment d’urgència, de manera com-
plementària amb l’atenció social i
jurídica que proporciona l’Equip
d’Atenció a les Dones (EAD).
L’acolliment d’urgència és un servei
per a la dona maltractada que ha
decidit abandonar d’immediat la
seva llar i hi ha risc que la persona
agressora la pugui localitzar i ame-
naçar o agredir a ella, als seus fills o
a les persones del seu entorn dis-
posades a acollir-la.

Més informació:
Telèfon d’urgències:
900 900 120
A partir de març:
Equip d'Atenció a les Dones
C. Garcilaso, 23-27
Tel. 93 243 37 10
www.bcn.cat/dones

Casa d’acollida d’urgències
per a les donesmaltractades

S ERVE I PÚBL IC
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Com sorgeix el GIM?
És una taula de treball integrada al Pla
de Desenvolupament Comunitari de la
Sagrada Família, creada per un grup de
persones amb un interès i una implica-
ció comuna pel foment de la multicul-
turalitat. La nostra no és una feina de
reacció contra fets puntuals, sinó una
tasca continuada de difusió i informa-
ció. Entre d’altres, fem xerrades, fòrums
i organitzem una festa de la diversitat.
Quanta gent en forma part?
Som unes dotze persones, amb dife-
rents graus d’implicació. Però som un
grup amb molta empenta, molt serio-
sos, convençuts de la feina que fem i en
contínua formació per poder fer-la al
millor possible. Els membres del grup
hem fet diferents cursos, com el d’agent
antirumors de l’Ajuntament.
En quin projecte treballen actual-
ment?
En el marc del Pla Barcelona intercultu-
ralitat, l’Ajuntament va fer un estudi
per conèixer els dotze rumors sobre la

immigració més estesos a la ciutat. I es
va crear una xarxa antirumors amb en-
titats de tot Barcelona en què està inte-
grada el GIM. Nosaltres hem fet una
enquesta per detectar quins d’aquests
rumors estan més arrelats al barri de la
Sagrada Família. A partir de les enques-
tes, estudiarem la manera més eficaç de
combatre’ls, a través de xerrades, fò-
rums i altres eines de difusió.
Quantes enquestes s’han fet?
Prop de 3.000. Teníem vint urnes re-
partides per diferents entitats del barri,
com centres cívics, escoles i CAP. La re-
collida es va fer entre el 13 de desembre
i el final de gener, i durant aquest perío-
de ens van trucar de diferents entitats
per demanar-nos que anéssim a buidar
les urnes, perquè ja eren plenes.
La crisi afavoreix que aquests ru-
mors s’estenguin?
Sens dubte. Els rumors sorgeixen per
manca d’informació, però és que el
boca-orella funciona de manera espar-
verant. Els rumors prenen molt més
cos i molta més entitat en un entorn de
crisi que en una època de benestar. Per
exemple, en aquests moments sents
per tot arreu que ens prenen el treball.
La feina que cal per combatre això, con-

traposant-ho amb dades objectives, és
gran. No és gens fàcil. Va molt més rà-
pid el rumor que el teu esforç per anar-
lo rebatent i demostrant que és fals.
Vostè sempre ha tingut vocació de
voluntariat?
De participació social. Vaig ser una llui-
tadora per les escoles bressol i per l’edu-
cació primària, perquè les escoles fossin
públiques i tinguessin qualitat en la lí-
nia d’escoles obertes, catalanes i més

participatives del que era l’escola públi-
ca en aquell moment. La salut mental
sempre m’ha interessat molt, sempre
he estat dins la lluita contra els estereo-
tips, les etiquetes i la discriminació. Em
preocupa qualsevol temàtica que reque-
reixi un canvi social, perquè el que bus-
ques és un canvi.
I quan es comença a connectar
amb immigració i per què?

Per un interès enorme, perquè em sem-
bla que s’està produint una discrimina-
ció i una separació que poden tenir con-
seqüències greus. Som al principi del
rebuig. La feina més important, el perill
a evitar, és el trencament. Es tracta de
treballar la fusió, que no integració,
perquè vol dir assimilació. La idea no és
assimilar, sinó acceptar-nos els uns als
altres, afavorir el coneixement mutu i la
fusió de cultures. El del GIM és un com-
promís molt seriós. Tenim un progra-
ma, una organització i uns planteja-
mentsmolt clars i molt definits.
Què fa que una persona tingui
aquesta vocació de lluita social?
Suposo que hi ha persones que són
conscients que la societat que tenim no
va com hauria d’anar, que és egòlatra i
individualista. Volem anar aconseguint
un entorn més grupal, més associatiu,
més participatiu. I, sobretot, perseguim
la integració social, no ja de l’immi-
grant, sinó de tot el veïnatge, perquè el
GIM intenta arribar a la multiculturali-
tat, però el seu esperit és que hi hagi un
barri, una vivència comuna, un coneixe-
ment dels veïns entre ells. Si tens in-
terès per alguna cosa que requereix una
solució, trobes temps per dedicar-t’hi.

ENTR EV I S TA Rosa Cebriat, del Grup d’Interacció Multicultural de la Sagrada Família i agent antirumors

Cebriat, amb l’urna on recullen les opinions sobre els rumors.

Rosa Cebriat va participar fa tres anys en la

creació del Grup d’Interacció Multicultural (GIM)

de la Sagrada Família. L’entitat forma part de la

Xarxa Antirumors de Barcelona,que treballa per

desmuntar els estereotips contra la immigració

“La discriminació
i la separació poden
tenir conseqüències

molt greus”

Belén
Ginart

“Els rumors vanmés
ràpids que l’esforç
per desmuntar-los”

JOSEP MARIA CONTEL
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