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10 reptes del barri
de Sant Antoni
per al curs 2019/20

Quins són els reptes que té el barri de
Sant Antoni per al curs que ara comença? Hem traslladat aquesta pregunta a
entitats del barri; mireu què han proposat. Pàgina 3 >

La pacificació del carrer Parlament satisfà
de dia però provoca brutícia i soroll de nit
Ara que veïns i visitants del carrer Parlament ja ens hem pogut formar una opinió sobre el resultat de
les obres de pacificació, hem sortit a buscar opinions, i n'hi ha per a tots els gustos.
Això sí, no hem trobat ningú que contradigui la tesi principal presentada fa unes
setmanes per l'Institut de Salut Global de
Barcelona: "Les superilles són beneficioses
per reduir la contaminació i millorar la salut dels ciutadans". Dit això, el "nou" carrer
Parlament no deixa ningú indiferent.

GUILLEM CARBONELL •

La Maite, veïna de Parlament i mare de
dos nens, està encantada amb la reforma:
"Ara els nens tenen un espai per jugar-hi,
i n'estan gaudint molt". Però es queixa del
soroll a la nit: "Em comença a preocupar.
Això i la brutícia que trobem quan sortim
al carrer al matí".
La Neus, jubilada, ho veu diferent: "És horrorós, un perill, et confies que pots travessar, i
quan menys t'ho esperes apareix un cotxe. A
més, l'estètica i la qualitat són un nyap!".
L'Albert, veí de Marquès de Campo Sagrado, en fa una valoració global positiva:
"Sant Antoni té mancança d'espais d'ús
ciutadà, i tant la Superilla com l'entorn del
mercat ho són. Fa goig passar-hi una tarda i
veure la vida que acullen". Això sí, creu que
"tenim un barri que tendeix cada cop més
al monocultiu turístic i a les desigualtats
socials" i que "la Superilla ha fet més evidents aquests dos fets, que ja hi eren".
L'Albert també considera que "Parlament

és un carrer excessivament dedicat a la restauració i al turisme" i que "l'espai alliberat
peca d'excés de taules". "Fa la impressió
més de reordenament cosmètic que beneficia especialment els bars i restaurants que
no pas d'una actuació de barri per als veïns". I esmenta un efecte col·lateral negatiu:
"L'increment de trànsit a Viladomat, on hi
ha l'única escola del barri, la Ferran Sunyer".
La Pili constata que "els veïns s'han llançat al carrer", però que "caldria saber si els
que hi viuen prefereixen soroll de cotxes
o de veïns". També es pregunta què volen
dir els triangles pintats a terra. Ho hem
consultat a l'Ajuntament i ens han dit que
simplement són "una solució de disseny
per evidenciar l’espai guanyat pel vianant,
que també serveix per advertir els vehicles
de la prioritat invertida".
La Pili afegeix que "de nit hi ha dinàmiques diferents: persones sense llar que
fan servir els bancs per dormir-hi i usuaris
d'establiments que fan servir els bancs com
a prolongació de les de terrasses o en substitució de les no terrasses dels locals de
menjar per emportar-se. Està tot molt més
brut i ple de deixalles. Amb els amics hem
comentat el cas de la cruïlla Parlament
amb la ronda de Sant Pau i creiem que no
és només un tema de civisme, sinó també
de responsabilitat dels establiments. És indignant que les jardineres i el terra apareguin al matí plenes de llaunes, ampolles i
capses de pizza per emportar-se".
Una altra veïna, la Creu, passa cada dia
per Parlament: "Ha quedat bé des del punt de
vista estètic, sembla dinàmic. M’agrada trobar-hi gent gran asseguda al matí, prenent el
sol i llegint. També és un espai aprofitat per
joves treballant amb l’ordinador. Amb això
s’hi ha guanyat. Però trobo perillós l’espai
de Parlament amb Borrell, on els nens poden jugar i la gent pot seure. Al vespre-nit el
carrer està molt massificat de gent al voltant
dels bars i les terrasses. I quan hi passo a les
set del matí és ple de brutícia".

ALS LECTORS

E

ns permetem
suggerir que afegiu
un punt a la vostra
llista de bons propòsits per
a aquest curs: consultar
habitualment les agendes
de l'espai veïnal Calàbria
66 (calabria66.net), dels
centres cívics Casa Golferichs
(golferichs.org) i Cotxeres
Borrell (cotxeresborrell.net),
de l'Associació de Veïns i de
la biblioteca: van repletes
de tallers, conferències,
exposicions, espectacles,
itineraris i trobades de grups
ben diversos. Tot a la vora de
casa; val la pena aprofitar-ho!

D'ALTRA BANDA...
Alguns lectors ens han
escrit perquè han observat
algunes incidències a la
Biblioteca Joan Oliver i estan
preocupats que això passi en
una institució tan important
i valorada al barri. Al juliol,
per exemple, la biblioteca
va haver de tancar per una
avaria de l'aire condicionat. I
des de fa mesos hi ha cartells
penjats a les parets en què
es reclamen més mitjans i
més personal. És un tema
a desenvolupar en futures
edicions de L'Antònia , però de
moment volem expressar la
nostra preocupació i el nostre
suport a les reivindicacions
que tinguin com a objectiu
donar un servei òptim.

LLIBRES
No podíem passar per alt la
publicació del llibre Carrer
Parlament , de Pol Rodellar,
il·lustrat per Cristina Daura
i publicat per Temas de
Hoy. "¿Quién querría un
futuro pudiendo beber
un vermut?", es pregunta
l'autor amb mirada crítica i
autoparòdica. El podeu trobar
a les llibreries del barri.

Diuen, diuen, diuen... que el 14 d'octubre es presenta el projecte Ràdio Calàbria 66, ràdio comunitària de Sant Antoni.
RC66 neix "per donar a conèixer el barri, la seva gent, el que pensen i les seves preocupacions". Benvinguda, RC66!
RELATS DE LA POSTGENTRIFICACIÓ

Els turistes
TONI QUESADA · Enguany

havíem
parlat de quedar-nos tot l'estiu
a Barcelona. "No cal marxar per
trobar la pau", ens vam dir. Però
el 3 d'agost ja havíem canviat
de parer. Perquè, en un rampell
de darrer minut, quan semblava
que les muralles havien cedit i
la ciutat cremava, vam agafar bitllets per anar a Venècia.
Què podia sortir malament?
Us estalviaré els detalls, però, a
grans trets, va ser com si només
ens haguéssim mogut de barri.
Com agafar un avió atapeït per
anar de Gràcia a Sant Antoni,
havent-hi perdut, entremig, la dignitat. I és llavors, quan ja hi estàs
ficat fins al coll, que t'adones que
el que estàs fent no té sentit: fugir
dels turistes que envaeixen el teu
barri per anar a molestar els veïns
d'una altra ciutat fent de turista.
Us en poso un exemple gràfic.
La segona nit, quan tornava a
l'hotel per un d'aquests ponts
tan bucòlics que pugen i baixen
esquivant els canals però que en
realitat no van enlloc, em vaig
marejar. Havia estat bevent massa
spritz, però no en vaig ser del tot
conscient fins que ja vomitava a
la porta d'un palauet del segle
XIII. Llavors, enmig d'aquells
espasmes, vaig entendre que
no hi ha cap diferència entre el
meu jo resident i el meu jo turista
desconsiderat. I que encara que
soc el mateix aquí i allà, paradoxalment, a casa em queixo del
mateix que faig quan viatjo. Aquí
un home digne, allà un borratxo
insensible. Aquí em costa pagar el
lloguer, allà faig pujar-ne el preu
amb la meva presència. I entre
una cosa i l'altra, només canvia
l'hora i una mica la circumstància.
És per això que, per redimir-me,
vaig fer penitència a l'església més
grossa que em va sortir al pas.
"Per això hi són", pensava. Hi
vaig entrar penedit en continguda genuflexió, demanant perdó
a l'ànima d’aquella ciutat que
naufraga nua (aquella nuesa que
no et permet comprar una fruita
o seure en un banc) sota el pes de
la globalització. Però en acabar, ja
sortia amb energia renovada i amb
l’esperit lliure. "Ara que hi soc",
vaig pensar, "almenys aprofito per
passejar i veure com viu la gent".
El que m’agrada més és descobrir
els llocs més autèntics on no hi
hagi turistes. On sopem avui?

PARETS DE SANT ANTONI

Mural de Marina Capdevila a l'obra de Núñez i Navarro
Heu vist el mural de Marina Capdevila que decora la tanca d'obra de Núñez i Navarro al
carrer Manso? La constructora ha contactat amb diferents il·lustradors a través de Norma Còmics per embellir aquestes superfícies que acaben sempre plenes
de pintades. Preveu fer vuit murals diferents a Barcelona, i a Sant Antoni hem estat pioneres. Al dibuix
reconeixem el mercat i "veïnes de tota la vida" molt modernes, una picada d'ullet a les
arrels d'un barri en gentrificació i on precisament el preu de l'habitatge és un punt calent.
ISABEL APARICI •

CONVIVÈNCIA

Els veïns de Mistral amb Vilamarí protesten contra el
Pipican: "Volem descansar!"
Ja fa mesos que els veïns de Mistral, 58 -i d'altres edificis propers a Vilamarí- tenen pancartes penjades als balcons amb missatges contra el Pipican que l'Ajuntament va refer i
ampliar fa una mica més d'un any: "Fora Pipican", "Volem descansar".
"Pensa que molts dies hi ha gent de matinada passejant els gossos i xerrant, i és impossible dormir, et despertes", ens explica la Valèria, una veïna. "I quan des de la finestra
demanes que facin silenci -afegeix-, alguns ho entenen però d'altres segueixen, diuen que
és el seu dret, que si no, per què s'ha creat aquest espai? A més, la pudor de pipí entra per
la finestra del menjador. Almenys que hi posin un horari!".
Des de l'Ajuntament expliquen que l’àrea de gossos de l’avinguda Mistral va tenir
una creixent demanda d’usuaris i l’any 2017 es va ampliar i millorar. "Un cop feta l’ampliació, es van detectar necessitats de convivència i es van començar a fer reunions amb
el col·lectiu de veïns afectats. L'equip de gestió de conflictes va recollir totes les incidències i la primera setmana de maig es van presentar propostes als veïns: es va acordar fer
una sèrie de senyals d’usos nous amb recomanacions horàries (de 7 h a 23 h). Per evitar
molèsties per la pudor, es va fer una prova pilot d’un dispositiu que recull els orins de
les mascotes i evita que es propagui la mala olor. Des de la primera queixa es va habilitar
una patrulla de la Guàrdia Urbana en la franja de vespre al punt de l’àrea de gossos. També es va procedir a contractar educadors canins per millorar la convivència".
Però la Valèria ens explica que ja ha desistit: "Viure així és molt desagradable; estem
buscant un altre pis".
CARTES DELS LECTORS

Adreceu-les a revistalantonia@gmail.com

La ronda ja es degrada
A la revista núm. 5, el senyor Vicenç Gasca comentava: "Esperem que la ronda de Sant Antoni no es
degradi". Bé, ja ha succeït.
S'ha convertit en camps de
futbol amb una considerable contaminació acústica,
que no permet a les persones, amb o sense nens, poder passejar tranquil·lament sense el risc d'un cop
de pilota. D'altra banda, i
molt important, hi ha la falta d'ètica de les persones
que a partir de certes hores
s'asseuen a terra fent rotllanes, i la brutícia que deixen. Puc dir que molts veïns de la ronda estan farts
de tot el que succeeix. Per
cert no veiem la Guàrdia
Urbana, a partir de certes
hores. Moltes gràcies i salutacions. Santiago Peláez,
veí de la ronda.

Males olors
Un any més hem tingut un
estiu molt calorós, i passejar
pels nostres carrers, si corre
una mica de fresca, ha estat
gratificant, si no fos... per
la mala olor! És una de les
coses que més em dol del
nostre barri, que faci pudor de pixums... Hauríem
de pensar entre tots en una
solució que puguin assumir
els amos dels gossos. No sé
si serà acostumar els animalons a fer les seves necessitats als pipicans i als forats
del clavegueram, i/o portar
una ampolleta d'aigua amb
vinagre o un altre remei. Almenys de juny a setembre!
També, els contenidors de la
brossa haurien d'estar soterrats fa temps! I si no que els
tècnics es passegin pel tram
de Tamarit, entre la ronda
de Sant Antoni i el carrer
Urgell. Mònica Valero

Contaminación
Respecto al artículo "Viurem
mai en un Sant Antoni sense contaminació", publicado
en el número 6 de L'Antònia,
querría compartir que, como
afectado por la contaminación en el barrio, he enviado
una nota a Jaume Collboni
de la que no he recibido respuesta. En ella expongo que,
según mis cálculos, por Sepúlveda circulan unos 500
autobuses al día entre las 5
y las 24h (190 Aerobuses; 135
buses de la líneas L4, L5 y
E95; 135 de las líneas de TMB
13, 55 y 91, 135 buses/día, y
60 buses privados (Sagalés,
Canals, Julià y otros varios).
Ello nos obliga a mantener
cerradas las ventanas de los
balcones. Como posible solución propongo que la plaza
España sea punto de inicio y
llegada de dichos buses. Javier Lasunción

NOTÍCIA DE PORTADA

10 reptes del barri Sant de Antoni per al curs 2019/20
Aquests són els reptes que han triat les entitats del barri a les quals ens hem adreçat. L'Antònia n'ha afegit
un que completa la xifra de deu:

1 "Que més veïns i veïnes es vinculin amb els moviments comunitaris
del barri" De Veí a Veí · deveiavei.org
"Tenint en compte que estem immersos en una societat líquida, en un barri
gentrificat on cada vegada les nostres
persones veïnes canvien més ràpidament i ens tornem totes més anònimes, per a nosaltres el repte és vincular-se amb els moviments comunitaris
del nostre barri. En el nostre cas, amb
aquells que treballen per fer justícia social de proximitat. Però tenim clar que
vincular-se a qualsevol entitat del barri
fa salut social, a Sant Antoni".
2 "Que es deixin d'incomplir els

nivells legals de diòxid de nitrogen i
que es compleixi amb els nivells recomanats per l'OMS quant a la contaminació per micropartícules PM10"
Eixample Respira · eixamplerespira.com
"Eixample Respira marca com a objectiu que es deixin d'incomplir els nivells
legals de diòxid de nitrogen (NO2), que
estan fixats en un valor màxim de 40 µg/
m3 de mitjana anual. L'any 2018 l'estació
de control de qualitat de l'aire de l'Eixample va registrar un valor un 22% per sobre. I amb relació a la contaminació per
micropartícules PM10, extremadament
perilloses per a la salut, establim com a
objectiu que es compleixi amb els nivells
recomanats per l'OMS. L'any 2018 a l'Eixample es va registrar un valor un 30%
per sobre d'aquestes recomanacions".

3 "Ser més, per tenir més força
davant dels especuladors i defensar el
dret a viure al barri" Fem Sant Antoni
femsantantoni.wordpress.com
"Fem Sant Antoni es proposa continuar denunciant l'especulació i lluitant contra l'abús immobiliari i contra l'expulsió
de veïns i veïnes com a conseqüència de
l'actual bombolla dels lloguers i el procés de gentrificació (especulació) que viu
Sant Antoni. La unió i la lluita veïnal han
fet possible que alguns veïns i veïnes
hagin pogut quedar-se al barri. Aquesta unió i la immediatesa d'actuació han
estat les claus de l'èxit. El repte que presentem és aconseguir fer augmentar al
màxim el nombre de veïns i veïnes que
s'afegeixen a aquest moviment. Hi tens
molt a dir; t'uneixes al nostre repte?".
4 "Que el barri estigui més net"
Sant Antoni Comerç (SAC)
www.santantonibcn.com

"El SAC inicia una campanya centrada
a contribuir al fet que carrers i places es
mantinguin nets i vingui de gust passejar-hi i estar-s'hi. Per això, demanem als
botiguers i a l’Ajuntament que contribueixin a mantenir el barri net i a combatre l'incivisme en tots els seus aspectes.
Demanem que qui detecti actes incívics
(brutícia, sorolls, deixadesa, falta d'enllumenat, etcètera) truqui al Telèfon del
Civisme (902 555 556) i expliqui l’anomalia. Mantinguem-nos alerta i veureu com
aconseguirem que el barri estigui més
net i que hi hagi una millor convivència".

5 "Consolidar i enfortir el nostre
col·lectiu entre totes les dones del
barri que vulguin participar-hi"
Sant Antoni Feminista · @FeministaSt
"Des de Sant Antoni Feminista ens proposem com a repte per a aquest any i el
vinent consolidar i enfortir el nostre col·
lectiu entre totes les dones del barri que
vulguin participar-hi i sumar-se a la nostra lluita. Volem articular un territori de
totes i per a totes que incideixi en les polítiques del nostre barri i en la construcció
d'estratègies contra les violències masclistes i el patriarcat, i fer front plegades a les
diverses agressions que últimament les
dones rebem per part de sectors contraris
a la nostra lluita. Juntes som més fortes!"
6 "Potenciar la convivència
intergeneracional"
Escola Salesians Rocafort i CAP Manso
www.rocafort.salesians.cat
"Potenciar i millorar la convivència
entre generacions és el repte que ens
marquem al projecte "Presents", dut a
terme pel CAP Manso i l'Escola Salesians Rocafort. Es convida avis i adolescents a tenir un espai de trobada
setmanal, a l'escola, d'intercanvi intergeneracional. La màgia del projecte fa
que persones totalment desconegudes
s'acabin relacionant com a avis i nets, es
truquin setmanalment, es visitin o fins
i tot quedin per veure's. És un projecte
que crea vincles entre veïns, transforma
el barri, l'humanitza i el fa més feliç".
7 "Consolidar l'oferta d'activitats
culturals per atreure més visitants"
Mercat Dominical
dominicaldesantantoni.com
El repte que planteja el Dominical és
consolidar l'oferta d'activitats culturals
-xerrades, tertúlies, recitals i actuacions
musicals- que es van iniciar després de

l'estrena de l'edifici renovat. L'objectiu
és que aquestes noves experiències siguin atractives per als clients i visitants,
i que clients i passejants que visiten els
diumenges el barri de Sant Antoni puguin gaudir d'una àmplia i atractiva
oferta cultural al Mercat Dominical,
basada en tres valors: proximitat, sostenibilitat i cultura. (Per cert, anuncien
la reedició del Sant Antoni Wars per als
dies 26 i 27 d'octubre.)

8 "Enfortir el projecte"
Gimnàs Social Sant Pau
@SalvemelSantPau
"Per al 2019/20 el nostre repte és enfortir el projecte, després d'haver estat
a punt de tancar l'últim any. Necessitem que les institucions compleixin de
manera immediata amb els seus compromisos, que comporten la salvació de
l'espai i també de la tasca esportiva i de
la funció social amb les persones vulnerabilitzades del nostre barri. Convidem
tots els veïns de Sant Antoni a coneixe'ns, visitar-nos a la ronda de Sant Pau,
46 i donar suport a aquest repte fent-se
socis del Sant Pau o simplement participant en les activitats de suport que
periòdicament organitzem".
9 "Que el veïnat s'impliqui amb
el col·lectiu de joves extutelats"
Punt de Referència
puntdereferencia.org
El repte que Punt de Referència planteja als veïns i veïnes de Sant Antoni és el
d’apropar-se al col·lectiu de joves tutelats i
extutelats, i descobrir les diverses formes
de voluntariat que poden escollir per ferlos costat, donar-los a conèixer l’entorn i
ser el seu referent al barri. L'entitat té la
seu ben a prop del Mercat de Sant Antoni
i treballa amb joves extutelats des de fa 22
anys. Qui ho vulgui pot vincular-se amb
joves amb trajectòries diverses que necessiten referències adultes al barri.
10 "Que es faci el procés participatiu
sobre la ronda de Sant Antoni i que se
n'executi ràpid el projecte definitiu"
L'Antònia · revistalantonia.cat
L'Ajuntament va explicar abans de
les eleccions municipals que s'obrirà un
debat per decidir de manera consensuada el futur de la ronda de Sant Antoni.
El barri té pressa perquè s'iniciï aquest
procés i s'emprengui d'una vegada la
reforma definitiva de la ronda de Sant
Antoni... i de la ronda de Sant Pau.

RETRATS DE SANT ANTONI

Esther Navarro, d'Autoservei Navarro:
"Hem plegat perquè la societat està canviant
i la nostra botiga ja no tenia sentit"

GC • Al grup de WhatsApp que utilitzem per
fer L'Antònia (sí, aquesta potser és la primera
revista feta per WhatsApp!), la Mirentje va
llançar el crit d'alerta a mig estiu: "Sabeu que
tanca l'Autoservei Navarro? El barri en va ple!
Hi ha àvies que ploren quan se n'assabenten!".
Perquè el dels Navarro era un punt de referència per a molta gent del barri: "La botiga
la va obrir l'any 1936 el meu avi, Roque Navarro. Havia nascut a Los Calpes, a Arenós
(País Valencià), i va venir a Barcelona amb
el seu germà a treballar al Colmado Torres
del carrer Nou de la Rambla", explica l'Esther
Navarro, que aquests últims anys ha estat al
capdavant de l'establiment.
"El local -que aleshores era a Tamarit, 145l'havien comprat un any abans. Va ser un dels
primers autoserveis de Barcelona. Al principi
fins i tot hi dormien a dins, amb nois del poble
que els ajudaven. L'any 1975 van enderrocar
aquell edifici i es van traslladar al número 6 de
l'avinguda Mistral, on som des de fa 44 anys".
"El local és nostre, així que no pleguem
per un tema de lloguer. Ho fem perquè la
societat està canviant. Ara el jovent compra
per internet, la gent de mitjana edat se'n van
al Bonpreu i molts entraven a Autoservei
Navarro a comprar només una coca-cola

perquè en teníem de freda".
"La nostra clientela són àvies de tota la vida,
però les iaies s'estan morint i aquesta botiga
tenia els dies comptats; si no tancàvem ara ho
hauríem fet d'aquí a un parell d'anys. Aquesta
botiga ja no tenia sentit, i hem hagut d'afrontar el futur. A més, els impostos ens estaven
matxacant, era molt complicat. I jo encara tinc
una edat amb què puc trobar una altra feina...".
- I això que és una botiga molt estimada!
"A tu, t'ha arribat per mil bandes, escrius
a L'Antònia però en realitat no em coneixies.
T'estic explicant la història ara que tanquem.
Ho veus? Arriba un moment que sí, la gent
diu 'Quina pena' i tot el que vulguis... Hi ha
senyores, clientes, que m'han vist néixer; veia
més sovint aquestes senyores que em venien
a comprar que la meva família. Tenen aquest
mal, que viuen soles. Hi ha molta gent que em
venia a explicar la seva vida, perquè era l'única persona amb qui parlaven durant el dia".
L'Esther continua: "Soc la tercera generació. Ja diuen que la primera ho crea, la segona ho puja i la tercera ho tanca... M'ha tocat a
mi. No continuarà sent un colmado, perquè
qualsevol persona amb dos dits de front no
n'obre un davant del Bonpreu".
El barri perd un comerç estimat i emblemàtic i L'Antònia perd el seu principal punt de
distribució a la zona de l'avinguda Mistral.
Perquè al Navarro, tot i no coneixe'ns de res,
des del primer dia han tractat aquesta revista
de la millor manera possible: "D'exemplars no
n'he llençat mai cap!", diu l''Esther. I això que
n'hi deixàvem molts! Així que nosaltres també
trobarem a faltar molt l'Autoservei Navarro.

TENDÈNCIES

El Santoni, menjar ràpid i vegà
El Toni i l'Hermise van obrir fa vuit anys el Santoni, un dels restaurants
vegans més veterans de Barcelona, a la ronda de Sant Antoni, 63: "Tot el
que tenim ho intentem fer senzill i bo; aprofitem el sabor de les coses, és
un secret de cuina!", explica el Toni, que enumera: "Tonyina vegana, pernil
vegà, bacon vegà, formatges vegans... Apliquem la cuina i els gustos mediterranis a la cuina vegana. Fem ensaladilla russa però també hamburgueses veganes, arròs, pollastre vegetal...". Explica que quan van començar
rebien crítiques, però que ara "això ha canviat molt i gent que no és vegana
ve a menjar vegà". El Santoni té una clientela diversa: gent del barri, però
també molts turistes que el troben a les guies veganes. "I també pares i mares amb fills al·lèrgics, ja que les nostres pastes no contenen cap producte animal", explica. Quan
marxem se'ns posa la pell de gallina de veure com una nena "al·lèrgica a molts ingredients" demana un dònut de xocolata i se'l menja plena de felicitat. "Veus? Ve cada setmana", ens diu el Toni.

PENSAMENTS
JORDI BATALLA • Els darrers

temps s’han instal·lat
al barri molts veïns no
desitjats; en podríem
fer una bona llista:
especuladors, voltors, pisos
turístics, narcopisos... Però
n’hi ha un que, per a mi, és
el més perillós de tots: la
por. Por quan truquen a la
porta, de sortir de nit, del
desconegut que s’apropa...
Però també por de ser
desnonat, de quedar-se
a l’atur, de perdre les
llibertats, de la injustícia...
Els barris de Barcelona,
i Sant Antoni també,
hem viscut, en el passat
proper, aquests mateixos
problemes però amb altres
noms. Molts els vam aturar
o vèncer des del poder
popular i veïnal, però
també amb la integració
i la justícia social. La por
no ens deixa ser lliures,
alimenta el racisme, la
violència, i finalment el
feixisme. Pensem qui
necessita la nostra por, qui
proposa només repressió,
quina societat volen...
Pensem i siguem valents.
Fem fora aquest nou
veí. Fem fora la por...

Up

La gran implicació del
veïnat amb la construcció de la
nova bestiola de foc del barri,
que s'espera que neixi al gener,
coincidint amb la festa major.

Up

El desè aniversari
que l'Ateneu Layret va celebrar
el 12 de setembre. Deu anys
dinamitzant el barri des de la
seva perspectiva d'esquerra
independentista (Villarroel, 49).

Down

El tancament
d'establiments de tota la vida
com El Jabalí, el Pa i Trago,
Mabel Copy o, recentment,
l'Autoservei Navarro són
símptomes de la pèrdua
d'identitat
que amenaça
el barri.
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