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Més de 300 infants estrenen
instal·lacions escolars
PREESCOLAR

PRIMÀRIA

MILLORES

La nova Escola
Bressol Londres
disposa de 63 places

El CEIP Les Glòries
estrena edifici i es
dirà CEIP Fort Pienc

L’Ajuntament millora
34 centres educatius
durant aquest curs

Virtu Moron
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Periodista i escriptora

“Per a altres cultures
el més important és
la gent, la família,
els amics”

E N T I TAT S
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Colla de Diables
l’Esquerra Infernal
Celebra el cinquè aniversari

E Q U I PA M E N T S
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Laboratori d’Arts
Escèniques
Celebra el primer
any de vida
SERVEI PÚBLIC
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Barcelona al Mòbil
posa la ciutat a les
teves mans
POLIESPORTIU

L’entramat verd de l’Eixample
s’amplia amb dos nous patis d’illa
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El tàndem,
la modalitat ciclista
per a les persones
invidents

Aquest solar donarà pas a un nou interior d’illa.

Sant Antoni i la Dreta de l’Eixample obriran a la primavera dos
nous interiors d’illa enjardinats,
un al carrer Calàbria i l’altre a Roger de Llúria, tocant la “frontera”
de Gràcia. Amb aquests són ja 19
els patis interiors de l’Eixample
que estan en procés de recuperació, a més de l’ampliació de cinc
més dels 31 parcs interiors actuals. ProEixample habilitarà
aquests interiors d ’illa com a
zona verda amb arbres, gespa i
jocs infantils.
D’altra banda, durant aquest mes
d’octubre se celebra el cicle Tardor d’Art a l’Illa, una experiència
de participació familiar que enguany està dedicada a les arts
plàstiques.
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Nous interiors d’illa a Sant
Antoni i la Dreta de l’Eixample
A la primavera s’obriran al públic com
a espais de lleure un
interior d’illa al
carrer Calàbria, 90, i
un altre a Roger de
Llúria, 132, a tocar
del barri de Gràcia
Núria Mahamud
a primavera vinent, la
Dreta de l’Eixample i el
barri de Sant Antoni estrenaran dues noves zones verdes guanyades amb la recuperació de dos solars
interiors d’illa, espais que
l’empresa de participació pública ProEixample va adquirir el passat mes de juny per
un valor total de 5,19 milions d’euros.
El pati d’illa de Sant Antoni
(1.490 m 2 ) és situat en la
conf luència dels car rers
Calàbria, Sepúlveda, Viladomat i Gran Via de les Corts
Catalanes, i el de la Dreta de
l’Eixample –el més petit,
amb 988 m 2–, molt a prop
de Gràcia, entre els carrers
Còrsega, Rosselló, Roger de
Llúria i Bruc, una zona “estratègicament molt impor-
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f NOTÍCIES
L’Esplai de la Sagrada Família
L’Esplai de la Sagrada Família ofereix activitats cada
dissabte de 16.30 a 19.30 hores. Es tracta d’un espai
d’educació per als infants i joves d’entre 5 i 17 anys
durant el seu temps lliure. L’entitat té 45 anys d’experiència en el món del lleure i el seu objectiu és
transmetre valors als infants i joves. Un grup de monitors titulats són els encarregats d’organitzar les accions, excursions i campaments.

Jornada sobre el progrés de les dones

Un interior d’illa a l’Eixample.
tant per a nosaltres, ja que
no hi ha interiors d’illa a
prop”, ha destacat el director
general de ProE ix ample,
Jordi Villarroya.
Actualment, l’interior d’illa
del barri de Sant Antoni,
que tindrà entrada pel carrer Calàbria, 90, és ocupat

En total hi ha 19
interiors d’illa que
s’estan recuperant
per a ús ciutadà
per una nau industrial d’una
planta; al de Roger de Llúria,
situat al número 132, hi ha
un petit pàrquing. Totes dues
edificacions seran enderrocades aviat per conver tir

aquests solars en espais
verds amb arbres, gespa i jocs
infantils. Aquestes dues illes
podrien estar obertes al públic
al final d’abril o al principi de
maig de l’any 2007.
En total s’estan recuperant
al districte 31.324 m2 per a
ús ciutadà en 19 interiors
d’illa. A més, s’està ampliant
la superfície de cinc espais ja
existents, com els Jardins
Emma de Barcelona o el de
la Carretera Antiga d’Horta.
Aquests nous parcs se sumen als 31 interiors d’illa
amb què compta a l’actualitat l’Eixample i que configuren les peces verdes d’un
mosaic que, el 2010, vol tenir un espai verd obert al
públic cada nou illes.

TA R D O R D ’ A R T A L’ I L L A

El proper 21 d’octubre al C.c Casa Elizalde (c/ València, 302) de 10 a 20 hores tindrà lloc una jornada
participativa sobre el progrés de les dones amb l’objectiu de reflexionar sobre la situació de les dones
arreu del món. El programa consta de quatre taules
rodones i col·loquis. Hi participaran dones de diferents àmbits. Com a cloenda hi haurà música, poesia
i l’actuació de la coral Foment Martinenc.

Activitats a l’Aula Ambiental
L’Aula Ambiental de la Sagrada Família inicia el seu
programa d’activitats per aquest trimestre amb tallers, xerrades i exposicions. Les accions són gratuïtes i obertes a tot tipus de públic. El proper 18 d’octubre es tractarà el tema de l’alimentació i la salut. El
dia 30 es projectarà un documental que denuncia els
efectes del model alimentari dels menjars ràpids.
Més informació: 93 435 05 47.

Nou sistema de depuració ultraviolada

Els diumenges d’octubre al migdia, els patis d’illa de l’Eixample conviden a participar
adults i criatures en una experiència única de creació artística col·lectiva. Els participants en aquesta experiència familiar faran un joc de recomposició d’objectes i formes
amb diferents materials com ara sorra, trencadís, fulles, fotografies. Diumenge 22 l’activitat es farà als Jardins Cèsar Martinell (Villarroel, 60) i el següent als Jardins Jaume
Perich (Gran Via 657). L’any passat les Tardors d’Art a l’Illa van dedicar-se a la narració
de contes del món.

La instal·lació esportiva Aiguajoc Borrell ha posat en
marxa un sistema innovador per desinfectar l’aigua
de la piscina: els ultraviolats. El sistema redueix en
un 50% les taxes de clor i d’utilització de productes
químics. Els banyistes notaran un gran canvi perquè
no patiran irritacions als ulls o a les mucoses. El sistema optimitza els costos, dóna qualitat ambiental i
respecta el medi ambient.

El festival Insomni celebra la quarta edició al final d’octubre
Redacció
a Marató d’Arts Escèniques de Petit Format de
Barcelona (aquest és el subtítol de l’Insomni) torna per
quarta edició a l’Espai Jove de
l’Eixample (Alí Bei, 120). La finalitat del festival –una coproducció del propi Espai Jove i
de la Companyia Nocturna,
impulsora inicial de la idea– és
donar l’oportunitat d’actuar a
la nova fornada de grups que
intenten fer el pas de la pro-
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Hi haurà activitats fins a la matinada.

fessionalització. “No ho tenen
gens fàcil”, explica l’Isaac Badia, de la Companyia Nocturna. Per això la Marató vol ser
també un punt de referència
dels programadors d’espectacles. Ja s’han recollit fruits de
les tres edicions anteriors: alguns han actuat en sales com
el Teatreneu o el Llantiol.
En el moment d’enviar a impremta aquesta revista, encara s’estava tancant el programa i la data de celebració del

festival, que probablement
serà dissabte 28 d’octubre. Se
sap que l’Espai Jove obrirà
portes de 4 de la tarda a 4 de
la matinada. Els primers compassos es dedicaran a espectacles de llarga durada (fins a
una hora). La segona part serà
protagonitzada per petites peces d’entre 5 i 20 minuts. L’entrada costarà 6 euros.
Més informació: www.espaijove.org / http://companyianocturna.blocat.com

