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El nou Viladomat aprova amb nota
Guillem Carbonell  Per a un barri com el
nostre és notícia de portada l'estrena del
nou edifici del seu institut, el Viladomat,
de l'Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni.
Després d'anys d'espera per decidirne la
ubicació definitiva i iniciar les obres,
finalment l'edifici s'ha construït en un
temps rècord a l'illa Germanetes (Consell
de Cent, 148150) i dona solució a la
temporalitat i precarietat d'espai en què
es trobava. L'Institut es va estrenar el 17
de setembre i disposa d'aules tècniques
de disseny, música i audiovisual;
biblioteca, i dos patis.
Consultat per L'Antònia, l'equip de gestió
del centre ha volgut deixar clar que "un
edifici no és un institut" i que "el
Viladomat ha estat un institut abans
d'existir gràcies a les reivindicacions del
barri". "Durant els tres cursos
d'existència, ha anat definint la seva
identitat i personalitat i ha viscut
experiències que marquen la vida d'un
centre: alumnat al junyjuliol preparant el
trasllat; famílies collant mobles i pujant
los al quart pis sense ascensor; escoles
solidàries com l'Escola Diputació, que
ens ha deixat el menjador, o l'Escola Els
Llorers, que ens va prestar les
instal·lacions esportives, així com altres
centres i institucions que han compensat
la manca d'instal·lacions", expliquen.
Malgrat tot, l'equip mostra la seva natural
satisfacció: "Ara tenim un edifici que ens
permet desenvolupar el nostre projecte
educatiu. Tota la comunitat educativa,
cansada però molt satisfeta, ha iniciat
una nova etapa amb l'objectiu
de mantenir la proximitat i la confiança a

Editorial
Seria un error pensar que
perquè el mercat de Sant Antoni
ja està inaugurat no hi ha marge
per millorarlo. S'ha de seguir
avançant. Per exemple, trobem
tres aspectes a millorar en el
Dominical:
El principal, que ha quedat
fragmentat en quatre trams
aïllats i ja no s'hi pot fer la
volta sense deixar de veurehi
parades. Els paradistes,
representats per Fuensanta
Garcia, demanen que se'n
recuperi la continuïtat física,
allargant les parades, o que
almenys s'inidiqui amb senyals
que el mercat no s'acaba a cada
tram, sinó que continua als
següents.

què ens obligaven els mòduls i combinar
les amb els avantatges que ens
proporciona el nou edifici", afirmen des de
l'equip, des del qual es marquen com a
repte per a aquest curs "no perdre res i
g u a n y a r  h o t o t , g a u d i r d e l ' e d i f i c i i , En segon lloc, amb les primeres
sobretot, gaudir de l'institut".
pluges, el mercat va tenir
algunes goteres importants. Es
I q u è e n d i u e n , e l s a l u m n e s ? L ' O n a i van intentar arreglar, però
l'Eva expliquen: "L'Institut és gegant, amb diumenge 28 d'octubre n'hi va
noves tecnologies i maneres de reciclar tornar a haver. Els tendals, a
que ens apropen cada dia més a ser un més, no estan tancats per dalt i
institut verd". I la manera de treballar? si plou hi entra aigua. Cal
" A i x ò n o h a c a n v i a t p a s ! S e g u i m a m b mencionar que quan plou també
situacions d'aprenentatge i amb grups hi ha goteres a les parades
cooperatius". Les aules, de moment, són interiors de roba.
de color blanc. "Però no dubteu que d'aquí
p o c s e r a n d e t o t s c o l o r s g r à c i e s a l s Finalment, al Dominical es va
treballs dels alumnes!", diuen les noies. Un passar molta calor a l'estiu a
altre estudiant del centre, en Manu, també causa dels sostres baixos i
destaca "que l'edifici és gran i modern i les d'alumini, que fan que la calor
classes semblen molt futuristes". Alguna es concentri. El temps dirà si
cosa a millorar? "El wifi no va prou bé: a això es podrà solucionar o si
vegades s'apaga", comenta l'alumne.
caldrà emmotllars'hi.

El Gimnàs Sant Pau, la continuïtat del qual penja d'un fil, posa en
marxa dutxes socials i activitats per a menors no acompanyats
GC  El Gimnàs Sant Pau (Ronda Sant Pau, 46) està demostrant una vegada més la seva
alta capacitat de reacció davant de necessitats socials que no sempre es poden planificar
amb temps. Unes cent persones s'estan podent dutxar gràcies a la decisió del centre d'obrir
les dutxes a persones sense recursos, després de rebre una sol·licitud de la Tancada
d'Immigrants i Refugiats contra el Racisme que es va fer a l'abril a l'antiga Escola Massana
de Barcelona.
D'altra banda, i davant l'arribada de menors indocumentats de què tant s'està parlant, el
centre ha organitzat activitats adreçades a aquests joves, uns doscents en total fins ara:
"Alguns van arribar fa pocs dies en pastera a Cadis i el col·lectiu Emergència Frontera Sud,
un grup de veïnes que els han acollit a casa seva, els ha adreçat a nosaltres", ens expliquen
des de la direcció del centre. "No és fàcil compaginar l'atenció social imprevista i temporal
amb l'ús diari de les instal·lacions per part dels socis, però tothom hi posa bona voluntat
conscients de la importància del sentit de servei i social d'aquest gimnàs", diuen.
La continuïtat de l'equipament continua penjant d'un fil o, més ben dit, del fet que l'Ajuntament executi l'acord
aprovat al maig pel qual el consistori, el Consorci d'Habitatge i la Generalitat es comprometien a comprar la finca i a
destinarla a construirhi habitatge protegit, respectant el gimnàs.

UP | Estem contents de veure desaparèixer les estructures del mercat provisional; a l'agost, les d'Urgell, i ara, les de la ronda.
& DOWN | Trobarem a faltar la Sala Muntaner, que tanca després de 24 anys. Gràcies, Javier Urbasos i J.M. Coll, per la feina ben feta!

PARETS DE SANT ANTONI

"Anem a poc a poc perquè anem lluny"
Isabel Aparici  Diuen que les presses són males
conselleres, així que val més prendres'ho tot amb
filosofia, inclosa la conducció. "Caminamos,
no corremos, porque vamos lejos", lema utilitzat
pel moviment zapatista als anys 90, va ser una
frase esgrimida el 15M com a eslògan ("Vamos
despacio porque vamos lejos"). D'altra banda, la
CUP va produir un espot electoral (aquell de la
furgoneta espatllada al mig del camí) amb la
mateixa inspiració. Ara trobem la frase en una
camioneta aparcada a Montjuïc. Un cosí germà
seu és el proverbi africà "Si vols arribar ràpid,
camina sola; si vols arribar lluny, camina
acompanyada".

FAMÍLIES I COMERÇ

Vuit comerços al 'truc o tracte' del barri
G C  Calàbria 66 va acollir el 31 d'octubre al
vespre una festa de castanyada i Halloween
organitzada per famílies de diverses escoles del
barri. Nens i nenes van fer després un recorregut
d e truc o tracte per vuit botigues que s'havien
prestat a regalar caramels: el bar Bianco & Nero
(Viladomat, 85), l'establiment de sabons a granel
Goccia Verde (Manso, 33), Mabel Copy (Parlament,
51), la Deessa del Bosc (Manso, 34), el Mister
White, la fruiteria de Manso amb Calàbria, el
gimnàs Aiguajoc (Borrell, 21) i la parada Olives
Torres del mercat.

'TRENDING' SANT ANTONI

La llibreria-quiosc Free Time
GC  La llibreriaquiosc Free Time (FloridablancaUrgell)
ja funciona a ple rendiment després d'un període de
trasllat des del seu antic local de la Rambla. L'arribada al
barri d'una botiga amb una de les millors seleccions de
revistes de la ciutat és una gran notícia. Fa uns quants
dies vam coincidir amb un veí de l'altra punta de
Barcelona que s'alegrava d'haver retrobat aquesta
llibreria: "Us havia perdut el rastre! Sort que un amic em
va dir on sou; us he vingut a visitar i a partir d'ara
vindré sovint". Aprofitemho, doncs, nosaltres que la
tenim a prop! La Luisa i l'Ivan us hi atendran de fàbula.

EXPOSICIONS

Dibuixants del TBO i Amarillo Indio, a La Llama
G C  Jordi Manzanares, periodista i divulgador de la
h i s t ò r i a d e l s t e b e o s , v a i n a u g u r a r l ' e x p o s i c i ó Els
dibuixants del TBO, a la sala d'exposicions de La Llama
Store (Villarroel, 34). Manzanares va fer un repàs a
capçaleres clàssiques com BB (19201923, la primera
revista d'historietes amb nenes), Chicos (19381950,
publicació carlina vinculada amb El Correo Catalán) i e l
mateix TBO. Va recordar que als anys 30 el TBO era molt
menys innocent que la revista que vam conèixer després
de la guerra: "Contenia històries terrorífiques i bastant de
sang i fetge!". Ha estat la sisena exposició d'aquesta
llibreriagaleria especialitzada en humor, que en poc
temps ha guanyat prestigi a tota la ciutat.
La següent exposició serà Maestros profanados, de l'il·lustrador nascut al Raval i
resident a Mallorca Amarillo Indio, del 10 de novembre al 8 de desembre.

LLIBRES I BARRI
'La catàstrofe de ser un
nen'
Josep Maria Benet i
Jornet. Ara Llibres, 2014
(Continuació del número anterior)
Nuara López  Un altre lloc
emblemàtic del barri de Sant
Antoni del petit Josep Maria
Benet i Jornet va ser l'Escola
Pia de Sant Antoni:
"Recordo el primer dia que vaig
anar, ja com a alumne, a
l'escola. Els escolapis de la
ronda de Sant Pau eren un
edifici enorme. La senyoreta
Brígida em va agafar, va deixar
els companys en mans de les
altres dues senyoretes, i se'm
va emportar al Mercat de Sant
Antoni, agafat de la mà. Per
comprar flors. I com si fos fill
seu. Xerrant tranquil·lament.
Potser fins em va preguntar
quines flors havíem de triar. No
n'estic segur. Però jo era feliç".
Altres records de l'autor són els
caps de setmana. El cap de
setmana consistia a anar al
cinema dissabte i comprar un
tebeo al quiosc de la cantonada
diumenge, espais que encara hi
són però que no són els
mateixos:
"Dissabte a la nit, doncs,
anàvem al cine, al Rondes o bé
al Florida, al costat de la fàbrica
de la cervesa Moritz, de la qual
s'aspirava l'olor. Als cines com
els nostres hi feien dues
pel·lícules i un nodo, que era un
noticiari amb imatge de mesos
abans. Tant a l'un com a l'altre hi
tenien sessions contínues".
"I diumenge era festa, sí, i
anàvem a missa i de retorn a
casa paràvem al quiosc de la
cantonada de la ronda amb el
carrer de Sant Antoni. Li
compraven un tebeo, o Patufet,
a la meva germana i un altre a
mi".
Si passegeu per aquests indrets
del nostre estimat barri podeu
reviure una mica la infantesa de
Benet i Jornet.
Podeu aprofundir més en
aquestes memòries llegint el
llibre. El trobareu a la biblioteca
pública de Sant Antoni i a les
llibreries del barri.
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Diuen, diuen, diuen... que un dissabte d'estiu l'ara alcaldable Manuel Valls passejava pel barri acompanyat de persones que
l'informaven i l'escoltaven: "El meu pare em portava al mercat els diumenges", diuen que el van sentir dir.
Has de saber que... ha nascut Viba, la targeta de fidelització dels comerços de proximitat i mercats de Barcelona, en l'impuls de la
qual participen el mercat de Sant Antoni i el dels Encants i Sant Antoni Comerç. Els clients que la utilitzin obtindran un 1% de
descompte en el valor de cada compra, que podran acumular per a compres posteriors.

CRÒNIQUES DE LA
ENTREVISTA
POSTGENTRIFICACIÓ
Pep Sala, president de l'AV: "Sant Antoni és en
una cruïlla històrica; segons com evolucioni, anirà Dona que plora al D50
cap a un model de barri o un altre"
Toni Quesada  Avui he agafat el
Coincidint amb el 50è aniversari de l'Associació de Veïns (AV) de Sant Antoni,
entrevistem el seu actual president, Pep Sala.
GC  Quines fites destacaries d'aquests 50 anys?
Vam aconseguir, després de molts anys de picar pedra, que el Xalet,
Golferichs, sigui ara un equipament per al barri (en lluita conjunta amb l'AV de
l'Esquerra de l'Eixample). Més tard, que a Cotxeres Borrell i a l'Escola Ferran
Sunyer (on es volia fer una comissaria de policia) es fes l'enjardinament, i
que l'avinguda Mistral, que als 80 era un carrer de cotxes, sigui només per a
vianants. I altres equipaments, molts d'ells en base al pla Sant Antoni 2000,
que l'AV va redactar als anys 80. Més recentment, hem aconseguit l'espai
veïnal de Calàbria 66, conjuntament amb entitats, col·lectius i grups del barri.
També són fites destacades els diversos grups, projectes i activitats de
caràcter cultural o social, referents del barri.
I del que esteu fent ara?
Difícil d'escollir, perquè hi ha una tasca de fons, poc mediàtica, de dia a dia,
sempre fora d'interessos partidistes o privats. Estem orgullosos del projecte
de Reforç Escolar i Integració Social, que es vehicula sempre a través de
Serveis Socials i que fa més de quinze anys que està en marxa. I de la festa
major com a exemple d'espai de trobada i aportació de les entitats, grups i
col.lectius del barri. També estem implicats en el procés de construcció de la
cooperativa de serveis del barri, i de la construcció permanent de l'espai
veïnal Calàbria 66...
Què us agradaria fer i no podeu fer per manca de recursos?
Voldríem que els drets bàsics de les persones estiguessin garantits, cosa
que avui no passa, especialment en l'habitatge i la feina. D'altra banda,
voldríem millorar molt la comunicació i la difusió.
Quins són els reptes principals de l'Associació de Veïns?
Des del punt de vista intern, que el jovent participi més en les deliberacions i
les propostes.
Com animaries la gent a participarhi?
Tots som conscients que Sant Antoni està en una cruïlla històrica i que,
segons cap a on evolucioni, anirà cap a un model de barri o cap a un altre.
Quines serien les claus perquè el model Sant Antoni es mantingués popular i
participatiu? Cal que el veïnat fem nostre l'espai públic, l'utilitzem, el
conservem i el respectem; cal consolidar i millorar la xarxa associativa fora
d'interessos partidistes o privats i mirant el bé comú, i cal que totes les
administracions facin la seva feina, que és garantir els drets bàsics i millorar
la vida de la ciutadania. Per això és tan important que els veïns hi participin!

FOTONOTÍCIA
Vicent Partal, a l'acte #1OCT del CDR Sant Antoni

GC  Una de les conseqüències de l'1 d'octubre del 2017 i de tot el
procés polític en què estem immersos ha estat l'aparició dels CDR,
els Comitès de Defensa de la República. I, com no podia ser de cap
altra manera en un barri tan implicat en tot i des de sempre com ho
és el de Sant Antoni, el CDR del barri és molt actiu i les seves
assembles, molt concorregudes. Diumenge 30 de setembre, per
exemple, els seus membres van organitzar diverses activitats
commemoratives, una de les quals, un debat al costat del mercat; es
van avançar així a les mobilitzacions convocades per al dia 1. La
imatge mostra el moment en què Vicent Partal, periodista, director
de Vilaweb i veí del barri, s'adreça als assistents.

D50. "Si vols continuar escrivint,
has de parlar de coses del barri",
em van dir des de direcció. Així
doncs, disposat a gaudir de
l'experiència de les noves línies
de bus per ferne una magnífica
crònica en primera persona, m'hi
he ficat a dins. No sé ben bé on
anava, però l'autobús molt bé,
molt agradable. M'he assegut en
un seient prou còmode per ser un
transport de línia.
Quan feia pocs minuts que havia
començat l'estiraiarronsa, ara
freno i ara arrenco, he notat que
la senyora del costat feia un soroll
inquietant. Respirava com si
estigués començant a tenir un
atac d'asma. S'ofegava. Molt
estrany, tot plegat. També
s'eixugava els ulls amb un
mocador. Llavors, de sobte, ho he
sabut: he anat encaixant les peces
i he entès que aquella dona
plorava. Plorava
desconsoladament, però fent un
esforç extraordinari perquè ni tan
sols es notés la seva pena. He
pensat que no volia molestar. He
mirat d'imaginarme què o qui la
feia plorar d'aquella manera que
li sortia de dins l'ànima. "Pot ser
qualsevol cosa", he pensat.
També he pensat que se sentia
molt poca cosa. Tan poca cosa
que ni tan sols s'ha cregut amb el
dret de plorar en públic.
I ara us haig de dir una cosa. Si jo
fos la meitat de sensible i
feminista del que vaig dient a tort
i a dret, l'hauria convençut que
cridés amb totes les seves forces,
fins al punt de trencar aquells
vidres que contenien tanta pena.
Fort per aturar la vida estressada
de tots els passatgers, del primer a
l'últim, i que el seu dolor quedés
gravat per sempre sobre l'asfalt del
barri (Sant Antoni). Que mai ningú
no oblidés el nom de la persona
que es trencava per dins perquè
no volia importunar ningú.
No cal dir que no he fet res de tot
això. He fet com si res mentre els
carrers anaven passant un rere
l'altre.
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El nostre rusc

Illes, superilles i veïnes
Mirentje  Els darrers mesos he agafat gustet a xerrar amb veïns i veïnes. Les primeres
vegades tenia un objectiu clar; aquest cop només volia un bany de realitat. Us en faig cinc
cèntims.
Un noi que viu a tocar de la nova superilla m'explicava que cada cop veu més (presumptament)
drogoaddictes demanant algun tipus d'ajuda, normalment diners; sovint ho fan de manera
agressiva. Amb els seus ulls els ha vist donar empentes a senyores grans i escridassarles.
També em comentava que, des que hi ha la superilla, li sembla que hi ha més matalassos que
són permanentment en entrades de locals tancats o sota bastides. En un moment de
confessions accelerades, em deia amb indignació que, malgrat les indicacions viàries de 10
km/h, sovint hi ha cotxes i motos que hi passen a més velocitat, inclús creuant zones
prohibides, amb el perill que això comporta per als nens i nenes que hi juguen o els gossos que
plàcidament hi passegen els seus humans. Demana més presència de la Guàrdia Urbana... però
en bicicleta!
L'altre dia un pare em deia que aquest estiu li havien entrat a robar a casa dos cops en el termini
d'un mes. Havien accedit al pis saltant des del pati d'illa. El primer cop havien fet gran destrossa
i el segon només se n'havien endut menjar. Així també m'ho explicava un botiguer, a qui li
havien entrat a robar tres cops aquest estiu a la fruiteria, i a qui se li havien endut menjar. Les
experiències de totes dues persones es resumien en una sensació de desprotecció greu.
Una senyora d'edat (ben bé podria ser una tieta Antònia) em deia fa unes setmanes que un
diumenge a la tarda, passant a tocar del mercat, va veure un bon grapat de veïns i veïnes
xerrant al voltant d'uns bancs: "Un centenar pel cap baix", explicava amb la seva veueta
entretallada. "Amb molt de seny i valentia exposaven les seves opinions i, a mode d'assemblea,
prenien decisions; feia goig veure'ls allí i veure com se n'hi sumaven d'altres". Val a dir que les
places del mercat s'estan convertint en un punt de trobada essencial; són com la plaça del poble
que no teníem. Organitzacions veïnals de diverses índoles criden a trobarse al voltant del
mercat, com si fos un fòrum romà. Últimament hi hem sentit escriptores, viatgeres, activistes,
politòlogues, defensores dels drets socials i la justícia, artistes diverses... i, naturalment, la
pólvora de les nostres trabucaires.

SJ  No només els nens
molt petits viuen tancats
en el seu minimon: avui
en dia molts vivim en un,
i cadascú en el seu. La
ciutat és gairebé perfecta
per tancarte a dins de la
teva cel·la del rusc,
individual o col·lectiva. I
quan sortim al carrer
anem mirant les
pantalles, sempre
corrent, de la feina a
l'activitat següent. Sense
temps per reflexionar,
com per inèrcia.
I després tot ens
molesta. Ens tornem uns
egoistes que només
veiem les nostres
necessitats més
immediates. Si no hi ha
temps de posarnos en la
pell aliena, ens anem
enrocant més i més en
les nostres veritats
individuals o que hem
validat en el nostre
minimon de gent com
nosaltres. I la vida
passa, la ciutat es va
venent a trossos,
deshumanitzant,
simplificant. I nosaltres
al darrere. Persona que
no pares sinó per
enganxarte a la nova
sèrie de Netflix: així és
com vols dedicar el teu
breu pas per la Terra?
O t'agradaria (con)viure
d'una manera més
rica? Al final potser el
que cal és fer un esforç
per trobarnos més amb
persones diferents a
nosaltres: diverses
edats, races, sexe,
substrat econòmic,
educació, etc. I conèixer
nos de més a prop,
sense jutjar. És més
difícil com a societat
arribar a conclusions
precipitades (i errònies) si
ens escoltem els uns als
altres des del respecte.
I Sant Antoni té tot
això: som molts i som
molt diversos. Hi ha molt
a fer!

I és que al barri hi ha de tot: illes, superilles, veïnes i... superveïnes!!!

Poesia de Montse Ordóñez a la Llibreria de la Imatge
G C  I t a n q u e m L'Antònia de tardor amb poesia: la Llibreria de la Imatge (Sepúlveda, 87) va acollir a
començaments d'octubre la presentació del poemari La orilla de los nadie, de Montse Ordóñez, veïna de Sant
Antoni. "És un llibre que enganxa", va dir la també poetessa Susana G. Turigas, que acompanyava l'autora en
la presentació. A continuació podeu llegir un dels poemes del llibre, La precariedad de los tiempos: "Uno juega /
y se sostiene / pliegues, bifurcaciones, encrucijadas, tizne, proceso. / Nadie sabe donde se esconde el olor de
los jazmines secos / posiblemente lo encontremos en el rincón de los miedos / en la esquina deshabitada de
los que huyen en busca de pan. / La decrepitud de los silencios hace estragos en las almas de los que lloran /
Las balsas liberan peso y ruge el mar / cuando mengua / las olas los engullen / Los tiempos juegan de nuevo
con la sinrazón de los que quedan / y lloran / sin consuelo, / temblando de frío y miedo. / Y nosotros
quedamos atónitos e impávidos / al rugido / de la desesperanza / y los gritos".

