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L'Ajuntament estudia reubicar
autobusos per pacificar el
carrer Sepúlveda

Guillem Carbonell El consell de barri que es va celebrar el 19 de març
a l'auditori de Calàbria 66 va servir principalment per presentar a veïns i
comerciants el Pla d'Usos de Sant Antoni, l'instrument amb què
l'Ajuntament vol "garantir una convivència equilibrada entre els diferents
usos urbans dels edificis: residencials, comercials i turístics". Però com
passa sovint, dels precs i preguntes en van sortir alguns dels temes
més interessants.
Una veïna es va queixar, per exemple, de l'evident excés de trànsit del
carrer Sepúlveda: "És un dels [carrers] que té més circulació de tot
Barcelona". El tècnic de l'Ajuntament encarregat de donar resposta a la
veïna li va donar la raó: "Som conscients de la demanda que ens fa i
esperem donarli resposta al més aviat possible", i va informar que
l'Ajuntament està buscant maneres de solucionar el tema.
"L'elevat trànsit de Sepúlveda ens preocupa, i, de fet, en aquests
moments s'està fent un estudi per reubicar el moviment de tots els
autobusos discrecionals del carrer, on hi ha una sobrecàrrega, sobretot
des que l'Aerobús ha instal·lat un sistema de pas de cada 10 minuts en
les dues línies, o fins i tot de cada 5 minuts en hores punta". Va insistir
que s'hi està treballant: "Hem fet demanda a Mobilitat, que en aquests
moments ho està estudiant". I va afegir que també s'està fent un estudi
dels autobusos interurbans.

Editorial
Quan estàvem preparant el
primer número d'aquesta
revista, un de nosaltres va
dir:
"Jo si fes una revista i la
tragués unes setmanes abans
d'inaugurar un mercat que
pot canviarho tot faria una
crida a prendre posicions, a
ocupar l'espai, les places.
A serne client, a prendre
hi cafè i organitzarhi
calçotades i vermuts
populars els diumenges. A
construir alguna cosa
popular".
Així va néixer la nostra
línia editorial: li vam dir
que les seves paraules
serien el primer editorial.
Per això, ara que publiquem
el primer número
de L'Antònia i que finalment
estem a dos mesos de la
reobertura del mercat
després de vuit llargs anys
d'obres plens d'interrogants
socials sobre les
conseqüències de la
reobertura per al barri, us
convidem a ocupar l'espai,
serne client i organitzar
hi vermuts i calçotades!

L'interior d'illa de l'antic Cinema Urgell es fa esperar
GC Ara que el barri viu la recta final
de les obres del mercat, un altre
projecte que queda pendent és el de
l'interior d'illa de l'antic Cinema Urgell.
Tot i que un primer calendari preveia
que les obres estiguessin enllestides
pels volts de Nadal del 2017 i que ja
s'ha enderrocat tota la sala del
cinema, la retirada del sostre d'uralita
la part més delicada del projecte
encara no ha començat, a l'espera
d'obtenir la llicència d'obra, que està
en tramitació.

Segons l'esborrany que el districte de
l'Eixample va presentar fa un any, el
futur interior d'illa tindrà una àrea de
lleure de gairebé 1.000 m² , que serà
qualificada de zona verda i que tindrà
un accés públic des de Borrell.

El subsol l'ocuparà un supermercat
Bonpreu d'entre 1.300 i 2.500 m², que
disposarà d'un aparcament de 700
m². Bonpreu assumirà el cost
d'execució del jardí interior de l'illa,
que cedirà a l'Ajuntament. El Cinema
Urgell va ser un dels de més
Serà una operació delicada, ja que, c a p a c i t a t d e t o t l ' E s t a t . E s v a
en tractarse d'uralita, s'ha de fer inaugurar l'any 1963 amb més de
d ' a c o r d a m b l a n o r m a t i v a v i g e n t 2.000 butaques i va tancar el maig
sobre retirada de residus perillosos.
del 2013.
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(A)Punt de reciclatge
Mirentje Fa uns dies ens van convidar a l'enèsima festa
d'aniversari infantil... Preparada com estava per a una nit de
mals de panxa de tantes llaminadures, vaig al·lucinar quan
vam trobar la liquadora preparada al costat d'una esplèndida
cistella plena a vessar de sucoses fruites i verdures. Va ser
el delit de tots els assistents... de tots!
Sap greu, però, la quantitat de nutrients que es perden amb
les peles, així que us proposo aquesta recepta
d'hamburgueses de reciclatge:
La base: o patata ratllada (amb un ratllador de formatge de
forat gran) o cigrons/llenties aixafats amb la forquilla
Barreja sobrant de la liquadora (poma, pastanaga, pera, api...)
Un suc de taronja
Un ou
Farina (de blat i de galeta)
Ho barregem en un bol i hi afegim espècies al gust (el clau i la
cúrcuma lliguen molt bé). Ho amalgamem amb farina i ho
deixem reposar mitja horeta. Posem la paella al foc amb oli i
fem les hamburgueses: grans, petites, de pal, en
mandonguilla... Bon profit!

'Trending topic' #SantAntoni

Què diuen els llibres

Tísner

G C  En tornar del seu exili a Mèxic, l'any
1965, el periodista, escriptor i ninotaire
Avel·lí Artís Gener, Tísner (Barcelona, 1912
2000), es va instal·lar primer en un hostal de
Ciutat Vella i després al barri de Sant
Antoni.
Va aconseguir un pis per a tota la família al
carrer Borrell, 97. Per això al Centre Cívic
Cotxeres Borrell hi ha alguns espais i
serveis que porten el seu nom, com el
teatre (Espai Escènic Tísner), el servei de
suport a la creació (Laboratori d'Arts
Escèniques Tísner) i l'escola de teatre i
dansa per a infants i joves (Escola Petit
Tísner).
En aquest espai, on buscarem records i
testimonis del barri als llibres, recuperem un
fragment del llibre L'univers Tísner, q u e
recorda la seva arribada al barri:
"Amb tant de moviment encara no havien
pogut desfer els cinc baguls amb totes les
seves pertinences (i sobretot amb tants
llibres!). No sabien encara quina seria la
seva destinació definitiva, i encara tot feia
olor de provisionalitat.
A poc a poc, les coses semblava que
s'anaven posant al seu lloc. Va arribar
l'esperat canvi de pis, gràcies a un senyor
influent de la Caixa de Pensions. Així
doncs, tota la família es va traslladar al
número 97 del carrer de Borrell, domicili
barceloní que ja va ser el definitiu".
De L'únivers Tísner. 19122000: gairebé
un segle, de David Escamilla i Jordi
Finestres. Angle Editorial.

L'Up & Down
Al barri sempre hi ha hagut establiments de venda a granel. I,
com era d'esperar, estan apareixent noves botigues que
ofereixen el mateix servei però amb una estètica nova. És el
cas del Yes Future, que va obrir fa sis mesos a Viladomat, 66.
S'autoqualifica com a positive supermarket, i és un lloc on es
va a comprar amb tàpers, ampolles i pots buits de casa, que
s'omplen de pasta, llegums, fruits secs, cereals, llavors,
bolets, tes, infusions, vins, vermuts i detergents ecològics.
Aquest supermercat té com a premissa el consum responsable
i minimitzar la generació de residus, i és de visita molt
recomanable.

Up! Ja era hora que alliberessin la vorera
central de la Gran Via del carril bici, carril
que han baixat a la calçada. Tothom
(vianants i ciclistes) hi guanya.
Down! No ens agrada que alguns
venedors del mercat hagin hagut
d'avançar la jubilació perquè no podien
pagar el que costa una nova parada al
seu mercat de sempre!
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Santantoniejant
GC Quan vaig venir a viure a Sant Antoni,
fa 17 anys, encara hi havia dues ferralleries
al carrer Villarroel. El soroll dels metalls
molestava una mica de bon matí, però jo
m'ho prenia com una una expressió de la
realitat més popular del barri.
Hi vaig pensar fa uns dies, quan vaig sentir
una conversa a l'autobús 55. El bus es va
aturar al semàfor de l'avinguda Mistral, en
direcció a Montjuïc, i un vagabund va
aprofitar el verd per travessar el carrer.
Un passatger que el va veure no es va
poder estar de dir: "Si no fos per ells estaria
tot ple de ferralla!".
I vaig recordar aquelles ferralleries i la funció
que feien.

Uns dies més tard vaig agafar un taxi a les 6
del matí a Sepúlveda per anar a Sants, i
això va donar peu a una altra conversa de
les que fan pensar. Just abans de baixar li
vaig dir al taxista: "Quina sort, sortir de casa
i trobar un taxi sempre que ho necessites,
fins i tot a aquestes hores".
Ell em va contestar: "Sí, a Sepúlveda
sempre n'hi ha molts". I va afegir: "Sant
Antoni m'agrada; quan faig pauses m'aturo al
bar La Principal. Però teniu un problema: les
empreses s'estan quedant els edificis.
Potser passa a tota la ciutat, però amb això
del mercat, a Sant Antoni es nota més".

Cròniques
de la postgentrificació
Toni Quesada Des que vaig marxar de l'Eixample
que hi dono voltes. No sé si me'n van fer fora o en
vaig ser expulsat. Probablement, si hagués trobat
un pis més gran m'hi hauria quedat, al mateix barri,
però com passa sovint, especular sobre allò que no
ha passat no té gaire sentit.
La veritat és que amb la família vam agafar el
bàrtuls (i 12 furgonetes carregades de coses inútils)
i vam marxar cap a Gràcia. Què us n'haig de dir que
no sapigueu, de Gràcia. Allò és un altre món. I no
dic que sigui millor o pitjor, perquè tots som iguals
davant els ulls del magnànim, però sí que us puc dir
que, malgrat que porto gairebé mig any vivinthi,
encara no em sento prou digne de pertànyer a un
veïnat tan excels.
No soc prou bo, ecològic, guai, hipster, modernet,
enrotllat, emocionalment intel·ligent, avançat i
guapo per sentirm'hi com a casa. Prova d'això és
que procuro sempre ser en un altre lloc en les
meves hores de treball i esbarjo.
Només trepitjo els carrers de Gràcia quan és
estrictament necessari, i llavors ho faig amb pressa
i amb una actitud poc amigable per no haver de
donar gaires explicacions. I què puc dir dels seus
habitants.
Ara resulta que tothom viu allà. No hi ha dia, hora o
minut que no topi de sobte amb tota aquella gent
que creia haver deixat enrere a les etapes més
fosques de la meva vida. Fins i tot els que creia
morts. Tots són allà. Guapos i moderns com no ho
havien estat mai, vivint la seva vida paral·lela a
l'altre costat de l'antimatèria vegetariana.
Tant és així que ara fa uns dies que somnio a les
nits en una turba aiurvèdica de coneguts i amics
ocasionals que venen a treure'm de casa,
arrossegantme entre les terrasses plenes de
famílies que prenen ells cervesa Moritz i elles
pastís de pastanaga, mentre els nens maleducats
m'insulten amb paraules malsonants que han après
a les seves escoles per projectes. Amb tot això el
que vull dir és que Gràcia és un barri cosmopolita
on es viu prou bé.

Diuen, diuen, diuen...
Diuen uns diablons molt trapelles que el 2627 de maig hi haurà la inauguració del mercat... i que
planejen "cremarlo" ja! I per cert, també diuen que de les quatre placetes que quedaran a les aspes del
mercat la d'Urgell tindrà escalinata i servirà d'entrada a la planta subterrània del mercat; que la de Manso
mostrarà les runes romanes, i que les altres dues, les de Tamarit i Borrell, seran zona pública, placetes
amb espais verds i per a l'oci.
Diuen que 3500 famílies poden estar en risc d'expulsió de les seves llars al barri, ja que en els
propers mesos finalitzen els seus contractes de lloguer. Estan en risc ja sigui per les pujades
astronòmiques de la renda mensual o perquè el propietari decideix que ja no els interessen com a veïns
perquè volen un altre perfil que consideren que pot pagar uns preus que no estan a l'abast de gairebé cap
família.
Diuen que amb motiu del centenari de la parròquia de Sant Josep Oriol (carrer Diputació, 145),
aquest temple fa una crida perquè els nens del barri dibuixin com s'imaginen que era la vida als nostres
carrers l'any 1918.
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Vuit anys
de pintades
Isabel Aparici (*) Les
tanques d'obra del mercat
han estat aquests vuit
anys un suport per fer
sentir la veu de Sant
Antoni i un fidel reflex
dels temes punyents a
cada moment. Us
presento una tria de les
pintades que he vist en
aquest temps:
El juliol del 2011 podíem
llegir "No + retallades!". El
novembre del 2011, "El
sueño del hormigón
produce monstruos",
crítica a la poca
presència de verd. El
juny del 2014, "Ningún
dios, ninguna religión,
hace al hombre más libre
ni lo aleja del dolor".

Una finestra a Sant Antoni
Mireia Cirera Hidalgo  L'avinguda Mistral em va veure créixer, i jo vaig viure
les seves alteracions generades en el temps. Queden enrere els caballitos tan
entranyables que apareixien com per art de màgia cada any i s'ubicaven a
Mistral amb Calàbria (els nadius del barri nascuts als setanta segur que els
recordeu).
Pinzellades d'una Mistral dels anys vuitanta i noranta, una artèria
transformada. La nostàlgia del passat va relliscant entre els records intactes
en la meva memòria. Són fragments íntims de la meva infantesa que
regalimen de manera lenta però contundent entre els carrers de Sant Antoni.
Vaig marxar del barri als vint i pocs amb l'anhel de viure i viatjar per altres
indrets. A l'estranger vaig descobrir altres llars i persones que em van acollir
sent una forastera. Fa uns anys que em vaig retrobar amb els meus orígens,
Sant Antoni.
Sense saberho vaig anar a parar al que es convertiria en el rovell de l'ou,
l'epicentre des d'on els brunchs i els vermuts s'han escampat de manera
seductora i, al mateix temps, alarmant: al carrer Parlament, en un edifici de
l'any 1882 que em va captivar des del primer moment. En el passat, era un
carrer llunyà on feia excursions de petita per anar a prendre orxata a la Sirvent
i per anar a visitar la meva àvia a Poblesec. Era un carrer imperceptible.

El maig del 2016, "My
building is not a hotel". El
juliol del 2016, "Ada
Colau, ¡VeNte!" (algú
havia escrit "Vete" i un
altre veí hi va afegir la
N). El febrer del 2017,
"Hipsters, go home!". La
més recent de la
selecció, el novembre del
2017, "El final del barri",
quan creixia la incertesa
pel futur dels comerços i
el preu dels habitatges.
Però em quedo amb una
del gener del 2012, "A.
t'estimo". Perquè en vuit
anys hem tingut temps
d'enamorarnos i
desenamorarnos
diverses vegades!

Aquell barri popular i modest està endinsat en una constant transformació en
tots els sentits, que, al mateix temps, genera moltes contradiccions.
Equipaments públics han promogut el teixit social i les xarxes de manera molt
positiva, i racons íntims de literatura han donat una altra perspectiva al
passatge Calders.
Però hi ha una part obscura: ens empenyen vers un abisme on famílies es
veuen obligades a marxar del barri i deixar les escoles de les seves filles i fills
perquè no poden assumir el cost del lloguer, els edificis es transformen en
apartaments turístics i les terrasses apareixen com bolets.
La reforma del mercat genera una doble sensació: la satisfacció per posar en
valor un espai antològic però la crida a l'especulació immobiliària. És
inquietant. La lluita contra la desnaturalització del nostre barri és latent. És
l'intent de preservar la nostra identitat amb una mirada cosmopolita.

(*) Autora del blog
caligrafiasurbanas.blogspot.com
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