
mitat té un valor afegit i ironitza 
sobre la necessitat de guanyar-se 
els clients dia a dia: «Només amb 
els llums de Nadal no arreglem 
res».  
 Fundada el 1994, Cor Eixample 
compta amb el suport de gaire-
bé dos centenars de socis i també 
forma part del grup d’entitats im-
pulsores. «Ara més que mai hem 
d’apostar fort», explica Carme Iz-
quierdo, presidenta de Cor Eixam-
ple, una agrupació de comerci-
ants que aquest any ha augmentat 
en un 15% el seu pressupost per a 
la seva Fira Modernista (del 31 de 
maig al 2 de juny) perquè «el barri 
necessita un impuls».
 La campanya Associa’t és única-
ment el primer pas per captar so-
cis. «Arribar a la resta de negocis 
és un primer pas, perquè després 
tocarà conscienciar els nostres ve-
ïns de la qualitat i el bon servei del 
nostre comerç de proximitat», ex-
plica la dinamitzadora de Cor Ei-
xample, Elisabeth Prat, que desta-
ca la participació durant aquests 
dies de 25 dels seus socis en els cur-
sos de formació que està impar-
tint BCN Activa. H

J Una campanya com 
Associa’t no pot passar per alt 
una comunitat tan nombrosa a 
Fort Pienc com és la xinesa. En 
aquest sentit, en paral·lel, el 
programa Xeix, que té per 
objectiu fomentar 
l’associacionisme entre els 
establiments regentats per 
ciutadans xinesos, ha començat 
per aquest barri. A finals de 
l’any passat, i durant quatre 
mesos, va començar una 
primera fase que va finalitzar 
amb 12 nous socis. «Hem 
d’acabar amb l’estereotip 
del xinès que no entén 
el nostre idioma. A la majoria 
de locals hi ha una generació 
de joves que parlen el català 
perfectament», explica la 
mediadora i dinamitzadora 
encarregada d’explicar els 
avantatges d’estar associat a 
l’Associació de Comerciants Eix 
Fort Pienc. «La majoria també 
viuen al barri i es mostren molt 
receptius. Volen ser un més del 
barri », afegeix la dinamitzadora 
comercial.

J La segona fase del projecte 
Xeix a Fort Pienc, en marxa des 
de mitjans del mes d’abril, 
treballa la formació d’aquesta 
comunitat, sobretot en temes 
relacionats amb les noves 
tecnologies, millores en 
l’aspecte físic dels seus 
establiments i el tracte amb el 
client, amb cursos impartits 
també per BCN Activa.

ATRAURE ELS 
NEGOCIS XINESOS

integració

DANSA 3 L’associació cultural 
Ballets de Catalunya celebra el 
60è aniversari amb diverses ac-
tivitats al Centre Cívic Urgell 
(Urgell, 145). Dimecres que ve 
(19.30 hores) Jaume Ayats pro-
nunciarà la conferència Ballar 
balls tradicionals al segle XXI? Des-
prés hi haurà una demostració 
de dansa i música.

Celebració del
60è aniversari de
Ballets de Catalunya

TRADICIONS 3 L’Eixample cele-
bra la seva festa major amb nom-
broses activitats. Durant tres di-
es, del 31 de maig al 2 de juny, els 
veïns sortiran al carrer per dis-
frutar d’espectacles d’animació, 
música, tallers i exposicions. No 
hi faltaran les cercaviles amb ge-
gants, dinars populars i els con-
cursos de gossos.

Festa major al
barri de la Dreta
de l’Eixample

MOBILITAT 3 La plaça de Te-
tuan, una de les 10 cruïlles amb 
més accidents de bicicletes, tin-
drà un nou carril bici. Fins diu-
menge es fan els treballs al costat 
muntanya de la plaça per millo-
rar la continuïtat del de la Gran 
Via. Les obres consisteixen a pin-
tar la senyalització horitzontal i 
instal·lar semàfors.

La plaça de Tetuan 
estrenarà un nou 
carril bici

OCI 3 Els veïns del passatge de 
Lluís Pellicer ja tenen a punt el 
programa de la festa major que 
se celebrarà aquest cap de set-
mana. Els actes comencen di-
vendres amb el pregó a càrrec de 
Pere Pugès Dorca (22.45 h). Du-
rant tres dies --24, 25, 26-- hi hau-
rà música, gastronomia, concur-
sos i espectacles infantils.

Cap de setmana de 
diversió al passatge
de Lluís Pellicer 

ri, que explicarà tots els secrets de 
la pròxima temporada en la sego-
na edició de la Nit de l’Auditori, el 
divendres 7 de juny, amb un clar 
protagonisme de l’Orquestra Sim-
fònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC) i la Banda Munici-
pal de Barcelona. 
 «La coincidència amb la fira i la 
festa major és una ocasió perfec-
ta per obrir el nostre equipament 
al barri i fer que els veïns se’l sentin 
seu», explica Carmina Hereu, res-
ponsable de comunicació de l’Au-
ditori. Formar part d’aquests grups 
de treball per posicionar Fort Pi-
enc al mapa cultural de Barcelona, 
afegeix Hereu, permet a l’Auditori 
«projectar-se en la ciutat sense per-
dre de vista el seu entorn més pro-
per. H

33 Amb ritme 8 Actuació de ‘Colors del Metall’, a la Nit de l’Auditori de l’any passat.

Encara que Fort Pi-
enc acull espais cul-
turals tan potents i 
emblemàtics com 
el Teatre Nacional 
del Catalunya (TNC), 

l’Auditori i la Monumental, aquest 
barri segueix sent el gran descone-
gut dels sis que aglutina el distric-
te de l’Eixample. Però aquesta con-
tradicció podria tenir els dies comp-
tats a partir del diumenge 9 de juny 
amb la Festa de les Arts Escèniques, 
una iniciativa que farà sortir al car-
rer el treball dels artistes i professio-
nals relacionats amb el món de l’es-
pectacle establerts al barri.
 El dia de l’estrena, la festa de les 
arts escèniques tindrà lloc en ple-
na festa major i comptarà amb la 
segona edició de la Nit a l’Auditori 
com a gran reclam. «En aquesta pri-
mera edició hem volgut que coinci-
deixi amb la nostra festa (del 6 al 16 
de juny) perquè és un bon apara-
dor i una manera d’implicar la resta 
d’entitats del barri, però la idea és 
que la Festa de les Arts Escèniques 
tingui entitat pròpia en el futur», ex-
plica Joaquin Mallén, representant 
de l’Associació de Veïns del Fort Pi-
enc.

Artesania i oficis

Les parades i els escenaris ocuparan 
el carrer de Ribes, de vianants, des 
de les onze del matí fins a les vuit del 
vespre. «Hi haurà instruments musi-
cals, objectes de màgia, disfresses, 
màscares... I tallers, espectacles i 
activitats per als més petits. L’ob-
jectiu és impulsar tots els negocis 
relacionats amb les arts escèniques 
i atraure el turisme cultural perquè 
la resta d’establiments també en 
surtin beneficiats», explica Esther 
Burgos, dinamitzadora de l’Associa-
ció de Comerciants Eix Fort Pienc. 

 Des que va ser fundada a finals 
de 2011, la jove agrupació de comer-
ciants treballa en la construcció 
d’«una identitat pròpia». «Aquesta fi-
ra forma part d’un conjunt d’accions 
per promoure els establiments cul-
turals, d’oci i turístics del barri», su-
bratlla Joan Farré, president de l’en-
titat, que recorda l’èxit d’altres fires 
com la dedicada al còmic aprofitant 
la presència a Fort Pienc de diferents 
botigues especialitzades, algunes de 
referència com ara Norma Comics. 

Col·laboradors

D’entre tots els col·laboradors des-
taquen dos gegants com el Teatre 
Nacional de Catalunya, que par-
ticiparà en la fira amb una mos-
tra d’elements teatrals, i l’Audito-

L. B.
BARCELONA

L’AUDITORI

La segona edició 
de la ‘Nit de 
l’Auditori’, amb
la música
en viu com a 
protagonista, serà 
un dels principals 
reclams

Un barri amb art
La festa major de Fort Pienc albergarà els estands i les activitats de la primera Festa de les 
Arts Escèniques H La zona, que acull el TNC i l’Auditori, es reafirma com a pol cultural

UNA FIRA SOBRE EL MÓN DE L’ESPECTACLE
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CIUTAT VELLA 3 La sala Minitea3 ofereix 
teatre de prop per només 4 euros r P. 48

CIUTAT 3 El ‘projecte Radars’ d’ajuda 
a la gent gran guanya terreny r P. 49


