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Neix la cooperativa Propis i
Propers, que vol enllaçar el veïnat
per cobrir serveis

Guillem Carbonell Tres entitats del barri De veí a veí, l'Associació de
Veïns (AVV) i l'Espai Prize van presentar a Calàbria 66 la nova cooperativa
Propis i Propers, que facilitarà "que uns veïns puguin donar solució a
necessitats d'altres veïns a un preu just", com va explicar el presentador de
l'acte, l'actor Màrius Hernández.
La presidenta de la nova cooperativa, Arantxa Comamala, va concretar els
tipus de serveis de què estem parlant: d'infància i família (cangurs, classes
particulars i suport psicopedagògic), de suport a la gent gran
(acompanyament i petites cures) i de reparacions i serveis en general.
També hi haurà una borsa de treball.
Pep Sala, president de l'AVV, ens ho va explicar així: "Tenim gent jove molt
preparada però amb feines molt precàries, i gent gran aturada sovint també
molt ben preparada. Se'ns presenta l'oportunitat que aquestes persones
puguin oferir petits serveis a altres veïns, cosa que ara no poden fer perquè
com fa una factura per una petita feina una persona a l'atur? La idea és que
la nova cooperativa ofereixi aquest servei".
Pel secretari de la cooperativa, Jordi Mateu, "és una oportunitat per cobrir les
necessitats de les veïnes i els veïns amb la mateixa gent i capacitats de les
veïnes i veïns". Joan Bordetas, en representació de l'AVV, va fer una crida
al veïnat de Sant Antoni a fer servir la nova cooperativa: "És una eina que
només tindrà sentit si el barri la fa servir".
Les tres entitats també esperen que altres organitzacions del barri s'afegeixin
a la iniciativa, que compta amb el suport de Barcelona Activa. Anoteu aquest
telèfon: 650 853 480; tot sembla indicar que ens serà molt útil.

Editorial
El mercat ha superat el repte
patrimonial; les obres han
durat massa, però el resultat
arquitectònic en general
sembla bo. Ara afronta dos
reptes que no són gaire més
senzills: el social i el
comercial.
Socialment, els mercats són un
punt de trobada
intergeneracional. Veïns i
veïnes, joves i no tan joves
es retroben convidats a cada
racó a estimular els sentits.
Aquest efecte ja l'estem
veient, només cal passejar
s'hi, i així desitgem que
continuï.
Comercialment, els mercats han
de donar resposta als nous
temps, a les necessitats dels
veïns, que poden comprar els
mateixos productes o similars
a botigues i supermercats a
prop de casa. Pensem que la
resposta es resumeix a tenir
sempre l'antena posada i
apostar pel quilòmetre zero,
preus competitius, horaris i
serveis. L'acord per obrir els
Encants els dijous és un bon
començament.
Ara que els mercats el de
menjar i els Encants comencen
a funcionar amb normalitat a
l'edifici històric, convé no
oblidar aquests dos reptes per
evitar una boquerització que
liquidaria tots dos reptes,
social i comercial, d'un sol
tret.

El "bolet" de l'escola Ferran Sunyer no satisfà les famílies
GC P e r m i r a r d e s o l u c i o n a r in
extremis el dèficit de places de P3 a
les escoles públiques de Sant Antoni,
pares i mares membres de la
plataforma Famílies sense Plaça de
P3 a Escola Pública de l'Esquerra de
l'Eixample es van reunir durant el
mes de juny amb representants de
l'Ajuntament, del Consorci
d'Ensenyament de Barcelona i del
Departament d'Ensenyament. La
plataforma ha aconseguit algunes
reubicacions d'alumnes i que el
curs que ve s'obri una línia extra de
P3 un "bolet", en llenguatge de la

comunitat educativa a l'escola
Ferran Sunyer de Sant Antoni. Les
famílies, però, reivindicaven una
solució estructural i definitiva i, en
aquest sentit, la portaveu de la
plataforma, Lara Barriuso, ens ha
explicat que estan molt decebudes:
"No hi ha hagut negociació més enllà
del bolet del Ferran Sunyer i d'una
sèrie de reassignacions a escoles al
més properes possible. Cap intenció
de millorar l'oferta de cara al futur ni
d'arreglar un problema estructural".
Sí que en determinats moments
de la negociació s'ha comentat la

possibilitat de buscar una solució
definitiva a l'escola Ferran Sunyer i
convertirla en una de tres línies
aprofitant espai del Centre Cívic
Cotxeres Borrell, però això no ha
passat de comentaris que no s'han
confirmat públicament. Setantaset
famílies del districte de l'Eixample es
van quedar inicialment sense plaça
d'escola pública, ja que se n'oferien
839 i hi va haver 916 sol·licituds. La
plataforma té previst continuar amb
les seves activitats al setembre "per
denunciar la manca de places
d'escoles públiques als barris".

Diuen, diuen, diuen... Que molta gent trobarà a faltar els autobusos 41 i 66, i el 24, que ja no entra al barri. L'Ajuntament
segueix implacable incorporant la xarxa ortogonal, amb el que té de bo i de pèrdua.

(A)Punt de reciclatge

Els llibres i Sant Antoni

Mirentje Avui toca netejar la nevera... i, abans que res, buidar
la. De nou al·lucino amb la quantitat de sobres que tinc. Us passo
una nova recepta de reciclatge:

'La catàstrofe de ser un nen'

 Picada amb les verduretes que trobeu (pastanaga, cebollí,
carbassó, carbassa...)
 Una tasseta d'arròs per cap
 Una llauna de llet de coco (sense sucre, aquesta l'he comprat al
badulaque del Nassim, sota casa)
 La pela d'una llimona o una llima
 Espècies: coriandre picat, gingebre a trossets (per pelarlo, amb
una cullereta de cafè), pebre negre en boletes...

Ara Llibres, 2014

Poseu una cassola al foc. Tireuhi la llet de coco i la mateixa
mesura d'aigua i llavors saleuho. Tot seguit, afegiuhi la
picada de verdures prèviament saltades en una paella, la
pela del cítric i les espècies i infusioneuho (que no arribi a bullir)
durant 10 minutets, mínim. Afegiuhi l'arròs i cuineulo com
sempre. Finalment, retireu la pela i les boletes de pebre i
emplateuho.
Podeu decorar el resultat amb coriandre fresc o amb sèsam torrat:
el que tingueu a mà! Aquest plat podeu menjarlo sol o
acompanyant aquell filet de pit de pollastre que també teniu
oblidat de fa tants dies al congelador! Bon profit!

Parets de Sant Antoni

Josep Maria Benet i Jornet
Nuara López Els records que el dramaturg
Josep Maria Benet i Jornet ens explica en
aquest llibre ens traslladen als anys de la
postguerra, una època grisa marcada per les
carències i en què la millor joguina era una
imaginació desperta. Hem triat dos fragments
del llibre que evoquen i ens apropen a espais
del nostre barri on l'autor va viure feliçment
la seva infància.
A la pàgina 9, recorda amb tendresa: "Vaig
néixer el 20 de juny del 1940, a la ronda de
Sant Antoni número 12, 3r 2a,
Barcelona. Quan era més o menys petit
tothom sabia, segons el meu parer de
criatura, que el carrer més important de
Barcelona era la Diagonal. En segon lloc,
venia la Gran Via, i en tercer, la ronda de
Sant Antoni, on jo havia tret el nas,
naturalment".
A la pàgina 19 ens descriu amb emoció i
afecte quan anava al sabater del carrer
Tamarit o a comprar al mercat amb la
mare: "Amb la mama anem a comprar menjar
a la plaça, al Mercat de Sant Antoni. Quin
butlli de gent. En una parada em donen una
oliva".
"Després, en sortir, també passem pel forn,
al començament del carrer Urgell, i agafem el
pa de racionament que ens pertoca; pagant,
és clar. Hi ha tres menes, tres categories, de
cartilles de racionament. A nosaltres ens toca
la barreta dels més humils. Pot passar que,
en encetarla, dintre hi trobem un cordill. O
alguna mena d'escarabat [...]".

Isabel Aparici Al passatge Calders, a prop de la llibreria, va
aparèixer aquesta pintada que recorda Makinavaja, el personatge
de còmic creat per Ivà el 1985 a les pàgines d'El Jueves. Aquest
juliol es compleixen 25 anys de la mort d'Ivà (pseudònim de
Ramon Tosas) en un accident de trànsit. Ara algú reivindica la
necessitat d'una visió canalla i anarcopoètica amb aquell
llenguatge característic. Potser des del més enllà el Maki pensa:
"Po bueno, po fale, po malegro".
(*) Autora del blog https://caligrafiasurbanas.blogspot.com

L'Up & Down
UP! La nostra enhorabona a l'Associació de Veïns del barri, que, amb
cinquanta anys a l'esquena, es manté al peu del canó.
DOWN! Els pixums de gos (i humans!) als carrers i pipicans de Sant
Antoni ens embriaguen amb l'arribada de la calor estiuenca.

"Mentre tornem cap a casa, a dues passes,
entrem, carrer Tamarit, al taller d'un sabater,
un senyor que canvia talons desgastats per
talons nous. Té moltes màquines i ell, no
altres que vaig conèixer, va molt més enllà
del simple canvi de talons".
"Compte, algun empleat l'ajuda. A mi em
crida l'atenció. I sortim, si és que hi hem
entrat, i dues passes amunt o avall de
Tamarit hi ha el barber. Som clients dels dos
llocs, del sabater i del barber. Sobretot del
barber, tu diràs". Si passegeu per
aquests indrets del nostre estimat barri
podeu reviure una mica la infantesa de Benet
i Jornet.
(Continuarà)
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Emma Tarragó, impulsora del Gran Price
Vinyl Fest: "Ens inspirem en fires
franceses i en el Dominical"

GC A començaments de juny, uns cartells anunciaven per tot el barri el
Gran Price Vinyl Fest, un nou festival dedicat al disc vinil. El certamen
va tenir lloc els dies 16 i 17 de juny a Calàbria 66 i hi van participar setze
botigues de discos majoritàriament barcelonines, però també procedents
del Regne Unit i de França. La fira es va fer coincidir amb el cap de
setmana del Sónar.
Hem parlat amb Emma Tarragó, historiadora i veïna del barri de tota la
vida, que n'ha estat una de les impulsores: "Els meus pares tenien un
colmado i una drogueria i uns familiars meus eren trompetistes de
l'orquestra de La Paloma i del Price", explica.
"Volíem organitzar una fira que oferís vinils de qualitat, i donarli un aire
juvenil i nou introduinthi DJs i música en directe", continua. El seu
referent són les fires franceses: "Tenen un caràcter intergeneracional i
dinàmic. Són fires del disc, del còmic i del llibre alhora". I ha tingut molt
present el referent de les parades de vinil del Dominical: "En soc clienta;
n'hem convidat tres a participarhi de franc", afegeix.
Va ser a ella a qui se li va acudir recuperar el nom del Price per al
certamen: "Volia recuperar el nom de la sala i revindicarne la memòria
musical. La gent la coneixia com a sala de boxa i lluita lliure d'abans de la
guerra, però durant els anys 70 va ser una sala on es van presentar la
major part dels concerts de rock progressiu català: Pau Riba, Sisa,
música dispersa, Vértice, Agua de Regaliz...". La fira ha estat decorada
amb una exposició de fotos històriques de la sala Price.
Hi haurà segona edició? "El festival ha anat molt bé. Estem especialment
contents d'haver tingut públic de totes les edats: joves moderns han
coincidit amb avis que compraven edicions de jazz de Tete Montoliu!", diu
Tarragó. No contesta directament, perquè no ho saben, però se li nota a
la cara que, per poc que es pugui, sí, que hi ha ganes de repetir.

El Gimnàs Social Sant Pau agraeix el
suport "de la gent de Sant Antoni"
GC  Sembla que finalment el Gimnàs Social Sant Pau té garantida la
continuïtat. El ple de l'Ajuntament del divendres 25 de maig va aprovar
que el mateix consistori, el Consorci d'Habitatge o la Generalitat
compraran la finca de la ronda Sant Pau, 46, "sempre que la propietat
vulgui vendrela" i que es destinarà a construir habitatge protegit; es
respectaran el gimnàs i la casafàbrica preexistents. La decisió és molt
propera al que els cooperativistes del gimnàs i el teixit associatiu del
Raval, Sant Antoni i el Poblesec reivindicaven des de fa anys, per a un
centre a què persones amb pocs recursos poden accedir sense pagar
quota.
El gimnàs va agrair des del seu perfil de Twitter "l'escalf de totes les
persones i col·lectius" que han participat en la reivindicació de la seva
continuïtat. Hem parlat amb responsables de l'equipament, que insisteixen
a donar les gràcies especialment a la gent de Sant Antoni, que han tingut
un paper important en la "victòria". Ara els tocarà als politics complir amb
el que van votar.

Cròniques de la
postgentrificació (2)
Toni Quesada Cada dia travesso el
cor de l'Eixample fins a la Gran Via
per dur les meves filles al col·legi,
fent una combinació de metro i bus
a les hores més crues del matí.
Quan vam començar a fer aquest
trajecte, ara fa mig any, vaig pensar
que aquest era un dels pitjors
llegats que podia deixar en
herència: una infància
distorsionada pel record del metro a
primera hora. Però ara ho veig just
a l'inrevés.
Primer de tot, perquè l'adversitat
ens ha unit com a família. Ara ja
em puc imaginar com seria si, Déu
no ho vulgui, un dia haguéssim de
fugir d'una invasió de zombis
malcarats. Ara sabem que, mentre
estiguem junts, mentre tinguem les
mans ben agafades, no hi ha
calamitat que ens pugui vèncer.
També sé que elles (les meves
filles) podran viatjar a qualsevol
capital del món sense que tot els
caigui a sobre. Me les imagino
travessant un carrer tumultuós de
Tòquio amb seguretat, o lluitant
per una peça d'antiquari al Soho
de Nova York.
A part d'això, totes dues han
desenvolupat una alta capacitat
d'observació. Tenint en compte que
el transport públic és el nolloc per
excel·lència, un espai on la
comunicació entre humans és
pràcticament inexistent, elles han
desenvolupat una gran aptitud per
comprendre situacions complexes,
només observant natures industrials
semimortes.
I, malgrat tot això, malgrat els
assalariats zombis i malgrat els no
llocs matinals, he descobert un nou
tipus de persona dins d'aquest
territori tan hostil, que podríem
anomenar persones protectores.
Són gent de tota condició
(majoritàriament dones), que, en
veure dues nenes mig adormides
dins un vagó a vessa,r es posen en
alerta per si han de reaccionar
davant algun perill. Això em fa
pensar que, per sort, encara hi ha
cors que bateguen desplaçantse en
transport suburbà.
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Sant Antoni
sedueix
Mirentje Segon número de
L'Antònia. Oportunitat per a
agraïments. Esperances
renovades. Il·lusions
intactes. La rebuda
d'aquesta humil revista ha
estat esplèndida, però no
sorprenent: no ens
esperàvem menys dels
comerciants i veïnes de
Sant Antoni.

Els clarobscurs del carrer Parlament
Mireia Cirera Hidalgo 58 números i 6 illes endinsades en una transformació constant.
És el carrer Parlament. Un carrer de contrastos. Des del Paral·lel fins a la ronda Sant
Pau. Anys enrere era un carrer anònim. Ara locals antològics com la Sirvent, el Pa i
Trago, la Lola Botona i el bar Gol, entre d'altres, intenten conviure amb una multitud de
turistes arreplegats a la cantonada de Parlament amb Borrell, a les portes del Federal.
El passatge Calders adquireix vida amb ofertes de restauració diverses. No obstant
això, aquesta transformació ens alerta de la pèrdua del comerç tradicional i de
proximitat. El popular i cèlebre colmado del José Luis es va transformar en un exitós
Vinito que dinamitzava els vermuts dels caps de setmana. Ara el Vinito ha
desaparegut, així com els deliciosos pastissos artesans de la Zuckerhouse. Una altra
absència. Em pregunto quin destí li espera, a l'antiga marisqueria, l'edifici clausurat
des de fa anys a la cantonada amb el passatge.
Parlament reapareix com una artèria estratègica. En els darrers anys, el carrer ha
reviscut amb l'obertura de locals moderns i agradables com el Tarannà, el Cometa, els
Sortidors de Parlament i el Bar Calders. Dinamitzen la zona i cadascun té un estil
peculiar. Són atractius i ve de gust ferhi un cafè, un vermut o soparhi. Cristalia
transformada en la Molanta; el Tainos, després d'una breu transició, ara és el Pepa
Tomate. Els turistes comencen a instal·lars'hi de manera massiva. Risc d'una vida
veïnal alterada. Guanys i pèrdues. Enfront d'aquest encant, apareix una part obscura
derivada de la gentrificació i l'especulació immobiliària. El contrast és absolut:
desnonament d'una familia amb tres fills menors al número 13 el dia 12 de juny.
Aquesta vegada no va poder ser aturat. Una familia menys a Parlament. Un
desnonament més al barri.
Punt de trobada. Carrer Parlament. Pas natural entre el Poblesec i el Raval. Carrer de
clarobscurs.

Arran de la distribució de
L'Antònia i de la preparació
de la Rifa Diabòlica de la
colla dels Diables Trapelles
(diables infantils del barri),
una servidora ha visitat en
les darreres setmanes més
de 100 locals del barri i ha
tingut l'entusiasmant
oportunitat de mantenir
polifacètiques converses
sobre el més i el menys del
barri. No puc ni voldria
entrar en totes les
trobades, però si que vull
destacar la consigna més
sentida: "Farem tot allò que
es pugui fer pel barri".
Aquest lema, que s'ha
repetit en totes les
ocasions en què hem
abordat algun comerciant,
ens ha obert una finestra
que pensàvem que ja tenia
les cortines una mica
esgrogueïdes. La pseudo
revolució turística i
d'especulació immobiliària
que viu Sant Antoni
m'havia fet creure que
l'individualisme i l'interès
particular guanyaven espai
al barri. Però definitivament
no és així. Poder xerrar
amb els nostres
comerciants m'ha fet veure
que la base per al teixit
social del barri ja existeix, i,
d'antuvi, només cal
saludarnos des de les
finestres i quedar per
trobarnos en alguna de les
noves places. I aquesta
idea de barri em sedueix.
La gent vol barri i tindrà
barri; comptem amb
múltiples associacions
veïnals i amb els nostres
comerciants. La
boquerització es veu cada
dia més lluny!
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