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ÍNDEX

Fes-te soci/sòcia 
Perquè els problemes del barri surtin a la llum i es resolguin ens 
cal ser una entitat forta, és per això que la teva aportació és im-
portant. 

 ■ La nostra entitat està formada de persones com tu, unes no-
més aporten poc més d’un euro al mes de quota, altres hi 
dediquen part del seu temps lliure en la defensa del barri. 
De la manera que sigui, com més serem més força tindrem. 

 ■ Rebràs la revista El Poblenou a casa i tindràs dret a estar 
informat i a participar en la vida interna de l’entitat. 

 ■ Ser soci/a de la nostra entitat no comporta cap avantatge ma-
terial: no som una empresa de serveis ni depenem de cap 
administració. Les quotes de socis són bàsiques per garantir 
la nostra independència. 

 ■ L’única condició per ser soci és que estimis el barri. 
 ■ L’únic benefici que tindràs és la satisfacció de contribuir a 

fer-lo més habitable. 
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Editorial

Decidir, i tant!
El 9 de novembre passat un gran nombre 

de persones van sortir al carrer, també al Poble-
nou, per mobilitzar-se i exigir el dret a votar i de-
cidir. Una part important de la nostra societat va 
prendre la paraula i va confrontar la seva participa-
ció davant d’un govern central que, com en molts altres temes, no vol escoltar la gent.

Com a AVV defensem el dret de la ciutadania a expressar la seva opinió i, sobre-
tot, a ser part activa en la presa de decisions de tots els temes que l’afecten. Defensem 
el dret que Catalunya decideixi el seu futur, si volem ser un estat independent o no. I 
defensem també que la gent pugui decidir sobre tot allò que afecta les seves vides. No-
saltres creiem en el dret a decidir, però en un dret real i sobre totes les nostres vides.

El 9N molta gent va exercir, amb molta il·lusió, un vot pel dret a decidir, altres sols 
van signar la denúncia a les instàncies europees, i d’altres conscientment van optar per 
no participar. Però també molta gent expressa arreu de Catalunya la seva rebel·lia en 
contra d’un sistema polític que no dóna prou protagonisme a la ciutadania. Vénen temps 
de canvis i els moviments socials hem d’estar més actius i mobilitzats que mai per ga-
rantir el dret a decidir del nostre poble, el dret a una sanitat i una educació públiques 
de qualitat, un sistema de benestar social que ajudi les persones en les seves necessitats 
bàsiques, un model polític honest i coherent, uns barris per a tothom i no tan sols per 
als interessos econòmics... i per tot això l’AVV compartim aquestes lluites.

La Junta de l’AVVP

Deures incomplets
A sis mesos de les eleccions municipals, és hora de començar a fer balanç de la 

gestió al barri. En el camp de l’obra urbanística destaca per importància el projecte de 
reforma de l’Eix Pere IV, que podia haver significat la represa dels canvis significatius 
al Poblenou. Però després de set mesos de retard d’inici de l’obra, el 12 de novembre 
passat es va anunciar a través de tercers, sense que cap responsable municipal donés 
la cara, una altra demora com a mínim de dotze mesos més, la qual cosa significa que 
l’Ajuntament ha fet naufragar el buc insígnia al Poblenou. A la Rambla, després d’un 
gran conflicte que ens ha entretingut quasi tot el mandat, comencen per fi les obres 
d’urbanització del tram per sota de Taulat. El condicionament de Joncar-Ramon Turró 
acumula també endarreriment i s’acabarà el mandat sense novetats. En el camp dels 
equipaments, el Districte ha entomat dues reivindicacions que no tenia en el programa: 
el casal de joves, que ja té projecte a Can Ricart, i la Flor de Maig, en fase de gestió per 
a l’adquisició de l’edifici. La pressió ciutadana ha aconseguit a més incloure les obres 
d’accés de l’estació del metro Poblenou, que encara no han començat, però queden pen-
dents encara Can Ricart, Oliva Artés, l’Alier... Tots amb projecte, però el més calent a 
l’aigüera. No així, els equipaments socials de Ca l’Isidret que estan en construcció. En 
resum, un mandat poc prolífic, amb massa divagacions i amb molt poca realització. Pro-
bablement per falta de sintonia entre el que es demanava pels ciutadans i la obstinació de 
la regidoria del Districte. La manca de sintonia pot ser clarament una de les conclusions 
d’aquest mandat. En els propers mesos anirem repassant des d’aquestes pàgines l’estat 
de situació de tot plegat. La Junta de l’AVVP
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El Poblenou, 
gent i gentrificació

Enguany, ha estat el 20è aniversa-
ri de la inauguració de la Vila Olímpi-
ca com a barri residencial. Quan es va 
designar aquest indret per construir-hi 
una seu dels Jocs, l’Associació de Veïns 
i Veïnes del Poblenou va fer un comu-
nicat clarivident predient que a partir 
d’aquesta operació “l’especulació es po-
dria estendre com una taca d’oli per tot 
el Poblenou”. La profecia va anar agafant 
consistència i el 26 de març del mateix 
any olímpic, vint entitats del barri van fer 
un manifest en què, sota el títol “Volem 
seguir vivint al Poblenou”, donaven es-
cenari a unes previsions ben negatives: 
l’especulació provocarà l’expulsió del 
veïnat, el petit comerç està amenaçat 
per la posada en marxa de tres grans 
zones comercials al voltant del barri 

(Diagonal Mar, Glòries i Icària) i, a 
conseqüència de tot plegat, el Poblenou 
acabarà perdent la seva identitat.

Un panorama negre que avui segu-
rament hauríem definit amb un terme 
que està actualment molt en voga, que és 
gentrificació; però el 1992, malgrat que 
aquesta paraula havia estat encunyada el 
64 per la sociòloga anglesa Ruth Glass, 
no la coneixia ningú, i potser millor, per-
què als barris val més comunicar-se amb 
un llenguatge que entenguin els propis 
afectats. Aquí sempre hem parlat de pro-
cés de substitució social.

Dues dècades llargues després, el 
Poblenou porta a l’esquena la transfor-
mació més radical i ràpida de la seva 

història. Ara ja podem fer balanços. 
¿Som allà on dèiem que acabaríem? 
A voltes s’ha acusat el moviment veïnal 
d’exagerar les coses per tal que les seves 
demandes tinguin més preeminència. 
Assumim el repte i passem a l’examen. 
Una primera pregunta és saber si al llarg 
d’aquests anys s’han mantingut aquestes 
previsions negatives. Voldria assenyalar 
breument dos moments en què així es va 
fer:

La lluita pel Pla d’Equipaments

La Comissió Proequipaments del 
barri, constatant que l’Ajuntament no 
donava xifres, va fer un estudi que 
preveia que 40.000 noves persones 
vindrien a viure al barri. La idea de 
duplicar la població i que encara no 

tinguéssim ni una biblioteca al centre 
del barri o ni una sola escola bressol 
pública, entre moltes altres necessitats, 
alarmà a tothom. Amb aquestes dades 
es va fer una assemblea que va omplir 
de gom a gom el Casino de l’Aliança i 
una manifestació massiva. El regidor 
es va haver d’empassar el “mai faré un 
Pla d’Equipaments” i va fer el primer 
Pla d’aquest tipus que ha tingut la ciu-
tat de Barcelona. Lamentablement   la 
vigència d'aquest Pla no ha garantit 
per si sola que els equipaments es 
fessin realitat a temps, tal com ha 
hagut de denúnciar any darrera any 
la Plataforma d'Educació del Poble-
nou.

Campanya “Volem seguir vivint 
al Poblenou” del 2003 i 2004. 

La Comissió pel Dret a l’Habitatge 
del Poblenou, amb el suport de les asso-
ciacions de veïns i altres entitats del barri, 
inicia una dura campanya per aturar el 
procés de substitució social. Es fan també 
números de futur i es calcula en 12.700 els 
habitatges nous de renda lliure que arribarà 
a tenir el Poblenou i es contrasta aquesta 
dada amb els magres 1.400 habitatges de 
protecció oficial que fins llavors s’havien 
fet. Queda clar que, davant els preus pro-
hibitius de les noves promocions lliures, no 
hi ha un coixí suficient per tal que els veïns 
i veïnes puguin accedir a la vivenda en el 
seu propi barri. Les promocions de coope-
ratives d’habitatges són lloables però del tot 
insuficients. Llavors és quan el Pla 22 @, 

potser avergonyit perquè el precedent pla 
urbanístic –el selecte Diagonal Mar– no 
havia fet ni un sol pis d’iniciativa pública, 
contempla que pràcticament tots els nous 
habitatges d’aquest àmbit serien d’aquesta 
categoria. La Comissió ho troba insuficient 
perquè entén que per frenar la substitució 
social del barri han de tenir preferència a 
les llistes d’espera els que viuen aquí. No-
vament assemblees, pancartes als balcons, 
manifestacions... forcen la signatura d’un 
conveni que garanteix que una tercera part 
dels promesos 4.000 habitatges del 22@ se-
rien per a veïns i veïnes del barri. Catorze 
anys després de l'inici d'aquest Pla urbanís-
tic, amb prou feines se n'han construït la 
meitat.

EN PORTADA

Afectacions. 

Un capítol a part es requeriria per 
analitzar el destí de les persones que 
habitaven en les més de 800 vivendes 
enderrocades al barri per donar pas a les 
noves planificacions urbanístiques. A la 
Vila Olímpica només es van limitar a 
indemnitzar-les; a l’Obertura de la Dia-
gonal es va aconseguir que en el mateix 
Pla es garantís un habitatge alternatiu. 
Després aquesta clàusula va ser aprova-
da per Llei i va haver de ser aplicada a 
tots els plans posteriors. Això no obs-
tant, l’Administració mai ha acceptat 
l’accés a la vivenda alternativa sense un 
peatge econòmic, al·legant que el va-
lor de la nova no era el de la vella. El 
trasbals d’abandonar la casa de tota la 
vida no ha estat mai prou valorat i massa 
vegades els afectats han viscut el canvi 
com un autèntic calvari. En el Pla 22@ 
les afectacions no han estat tant residen-
cials com de teixit productiu; només, 
per exemple, l’actuació de Can Ricart va 
afectar 34 empreses. En l’anterior Pla de 
l’Obertura de la Diagonal es van tancar 
400 tallers i petites empreses.....

Han passat els anys i el barri que ara 
tenim seria totalment irrecognoscible 
pel veïnat de fa un quart de segle. Com 
dèiem abans, és el moment de valorar 
amb les dades a la mà com el canvi urba-
nístic ha afectat la composició social del 
barri i preguntar-nos per les pors veïnals 
sobre un procés de substitució social del 
barri.

D’entrada, les dades sobre la pobla-
ció confirmen, sorprenentment inclús 
amb molta precisió, les prospeccions 
que fèiem –recordeu que prevèiem que 
duplicaria la població–. El Poblenou 
ha passat de 46.832 habitants el 1991 a 
90.339 el 2013 (veure quadre A).

Sobre l’estructura de l’escala social, 
l’any 96, assenyalàvem la distància que 
separava la Vila Olímpica i una zona 
llavors encara intacta, com és el centre 
del Poblenou, tot i sent tradicionalment 
la part més benestant del barri. El 31% 

dels habitants de la Vila Olímpica tenia 
estudis superiors enfront del 3% del cen-
tre del Poblenou (vegeu quadre B).

Seria interessant veure l’evolució 
en els anys posteriors, però aquí tenim 
dificultats metodològiques. Les dades 
sociològiques ofertes pel Departament 
d’Estadística de l’Ajuntament de Barce-
lona corresponen a perímetres territo-
rials diferents abans i després del 2006, 
la qual cosa dificulta l’anàlisi temporal 
del mateix indret. A més, aquestes no-
ves àrees estadístiques en el Poblenou 
inclouen, dins de cada una, zones afec-
tades pels nous plans urbanístics i zones 
que no ho estan i, per tant, la informació 
resultant és un promig de dues variants 
ben diverses que no serveixen per l'estudi 
precís que volem fer. Tot i això, les dades 
estadístiques revelen un aspecte molt 

significatiu: el Poblenou és un dels barris 
de Barcelona que té una diferenciació so-
cial interna més gran. No en va, l’estudi 
que ha fet BEC (Barri espai de convivèn-
cia – FAVB), Radiografia veïnal: el Poble-
nou 2014, se subtitula El Poblenou, un te-
rritori de contrastos (vegeu quadre C).

Les dades que ofereix el Padró sobre 
el nombre de veïns i veïnes del Poble-
nou que en aquests anys han marxat del 
barri indiquen un percentatge més baix 
que el del conjunt d’emigració que hi ha 
en la ciutat (30,7 per cada mil habitants 
han sortit del Poblenou, enfront del 33,3 
de Barcelona -dades del 2013-). Seria un 
error deduir d’aquí que no hi ha un pro-
cés de substitució social al Poblenou per-
què, com dèiem abans, es barregen rea-
litats contraposades: lògicament hem de 
pensar que aquest percentatge no recau 
en la gent que recentment ha comprat un 
pis nou al Poblenou (que recordeu són 
la meitat de la població) i, per tant, el 
percentatge de la gent que marxa s’ha 
de computar bàsicament en l'altra mei-
tat, resultant una quota en aquest sector 
que tendeix a duplicar-se. Sense ignorar 

els correctius necessaris, podem afir-
mar que la quota de les persones que 
vivien en el Poblenou en anterioritat 
als plans urbanístics que han marxat 
del barri és una de les més altes de la 
ciutat (la que més, el Raval està en el 
51).

(quadre B) 
(quadre C) 

Les dades d'aquests gràfics provenen de l'Institut Municipal d'Estadística i han estat 
procesades per l'AVVP i el BEC (FAVB)

Manifest, any 1992 Manifestació, any 2014 

Evolució de la població del Poblenou (quadre A) 

(continua pàgina següent)
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La Rambla, en ''construcció''

6

A finals de novembre han començat 
les obres de remodelació de la rambla del 
Poblenou entre el carrer Taulat i el passeig 
Calvell. Les obres està previst que durin 
5 mesos i mig. En primer lloc cal recor-
dar, i és molt important, que gràcies al 
procés participatiu de Fem Rambla i a 
la pressió veïnal es va aconseguir que 
el tram a remodelar fos tot el que queda 
pendent i no sols entre Taulat i Fernan-
do Poo com preveia el Districte. ¿Us 
imagineu el que representaria deixar un 
cop més les obres inacabades just abans 
d’un canvi de mandat municipal? Final-
ment podrem gaudir d’una Rambla entre 
Taulat i Calvell equiparable al tram que 
arriba fins a Pere IV.

Però la remodelació de la rambla 
del Poblenou també tindrà en compte 
altres criteris del procés participatiu de 
Fem Rambla. Un dels temes estrella del 
debat va ser el paviment. Finalment els 
veïns i veïnes que van participar a la 
darrera sessió de treball van escollir un 
paviment continu que no recorda gaire el 

que va imposar el Districte en els altres 
trams centrals de la Rambla. Però més 
enllà del paviment hi ha molts altres te-
mes que val la pena tenir en compte. El 
procés participatiu ha prioritzat de forma 
clara l’accessibilitat i la pacificació del 
trànsit. Això vol dir que, per exemple, no 
hi haurà fitons ni jardineres al llarg del 
passeig, que es permetrà solament el pas 
de vehicles autoritzats (a més de bicicle-
tes) o que l’accés a l’aparcament provi-
sional lateral ja no es farà a partir de la 
mateixa Rambla. Cal destacar també que 
hi haurà accés directe de bicicletes per 
travessar el passeig Calvell sense haver 
d’envair l’itinerari dels vianants.

Però, com hem dit sempre, la rambla 
del Poblenou no és tan sols un espai ur-
banitzable, és sobretot un espai de vida 
i trobada per al barri. I és per això que 
des de Fem Rambla s'ha seguit treballant 
altres aspectes com les terrasses o el pla 
d’usos.

La densitat de bars i restaurants i la 
consegüent proliferació de terrasses han 
generat un seguit de problemes al veï-
nat que necessàriament s'han de tractar. 
El dret al descans i a poder gaudir de 
l'espai públic són alguns dels drets que 
es reivindiquen des de Fem Rambla. 
Així, partint del document de resultats 
del procés participatiu, s'estan treballant 
diferents propostes amb l'objectiu de re-
cuperar l'equilibri i millorar la convivèn-
cia a la Rambla.

La suspensió de llicències per a nous 
locals de restauració ha estat una de les 
reivindicacions fetes que finalment s'ha 
materialitzat. Es va fer efectiva al setem-
bre i tindrà una durada màxima d'un any. 
Pensem que aquesta suspensió ha arri-
bat molt tard i és insuficient per resoldre 
tots els problemes que s'han generat a la 
Rambla. A més, tenint en compte que 
la suspensió de llicències s'ha fet úni-

cament a la Rambla, caldrà estar alerta 
perquè els problemes que actualment pa-
teixen els veïns que fan vida a la Rambla 
no es ''traslladin'' als carrers adjacents.

Si volem resoldre els problemes 
de convivència actuals no n'hi ha prou 
amb la suspensió de llicències. Cal un 
Pla d'Usos que reguli les activitats, que 
permeti la diversificació d’aquestes i 
que, per damunt de tot, tingui en comp-
te les necessitats i les demandes dels 
veïns. Des del Districte estan treballant 
en la modificació del Pla d'Usos actual 
i des de Fem Rambla es vetllarà perquè 
aquesta modificació reculli els elements 
de consens als quals es va arribar durant 
el procés participatiu.

Un altre tema que s'ha treballat ha 
estat la qüestió dels horaris de les te-
rrasses. El fet que la rambla del Poble-
nou sigui molt més estreta que qualsevol 
altra rambla de la ciutat fa que l’impacte 
del soroll en els habitatges sigui més 
elevat. Davant d’aquesta situació, i amb 
l’objectiu de minimitzar les molèsties 
ocasionades, es va demanar que a les 
terrasses s’hi apliqués el mateix horari 
que a tota la ciutat. Amb aquesta mesura 
s’ha aconseguit avançar l’horari de tan-
cament de les terrasses. Actualment, de 
diumenge a dijous el tancament és fins a 
les 00 h i els divendres, dissabtes i vigí-
lies de festiu, fins a la 1 h.

Des de Fem Rambla se seguiran 
tractant altres qüestions relacionades 
amb les terrasses, com ara l’ocupació 
de l’espai, el mobiliari i altres elements, 
però en tot aquest procés és important 
que l’Ajuntament adquireixi el compro-
mís i la responsabilitat de fer complir les 
normatives vigents i vetlli perquè es ga-
ranteixin els drets al descans i a l’ús de 
l’espai públic.

Pere Nieto/ Gemma Canela
.
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Una paradoxa, la crisi ha estat un 
element que ha frenat la substitució 
social. La tancada de l’aixeta dels prés-
tecs hipotecaris ha impedit que ningú de 
classe mitjana baixa pugui plantejar-se 
comprar un pis, no ja aquí en el Poble-
nou, sinó tampoc a fora. El mateix motiu 
ha fet fracassar l’aposta pels habitatges 
de Protecció Oficial perquè malgrat ser 
sensiblement més barats tampoc hi ha 
líquid per comprar-los. Així, veiem com 
els joves es fan adults a casa dels pares, 
o es busquen la vida compartint pisos o 
els més agosarats ocupant-los. Resultat, 
més precarització però sense marxar del 
barri.

També hem de tenir en compte una 
altra realitat social que no surt a les es-
tadístiques de població i que fa 20 anys 
era difícil de preveure. Dos extrems “ex-
tremíssims”. Per un costat, el nombre de 
persones “il·legals” que viuen en assenta-
ments del Poblenou, set-centes, va reco-
neixer l’Ajuntament. I per l’altre, el turisme 

(24 hotels de 4 estrelles i 3 de 5 al barri). 
L’impacte del turisme en les dinàmiques 
comercials, mediambientals i d’ocupació 
de l’espai públic ja són notòries al barri i 
és imprescindible tenir-ho en compte quan 
parlem de gentrificació. 

Malgrat els temors que teníem fa 
dues dècades, podem constatar que avui 
per avui –toquem fusta– la identitat 
del barri continua forta. La vida as-
sociativa funciona, segurament perquè 
la seva fortalesa ha crescut davant de 
l’adversitat. Inclús ha incorporat nou-
vinguts que volien integrar-se al barri. 
Ens hem de felicitar per això perquè és 
el resultat d’un esforç col·lectiu, però la 
partida no està acabada. El sentiment 
de pertinença veïnal amb un barri 

tan dispers i divers serà difícil de man-
tenir. Els joves tard o d'hora marxaran 
de casa dels pares i potser del barri i 
l’especulació és un fenomen encara molt 
viu (un exemple és l’edifici fantasma de 
Diagonal/Bilbao/PereIV, que el Grup 
Altamira Santander el convertirà en el 
9è gratacel més alt de Barcelona; ha ve-
nut en pocs dies, en posar-los a la venda, 
tots els seus pisos d’alt standing –diuen 
que a inversors xinesos).

És fonamental que es facin promo-
cions públiques d’habitatge social de 
lloguer. Avui, com fa un quart de segle, 
hem de continuar reclamant “Volem se-
guir vivint al Poblenou”.

Aquestes línies han pretès ser una 
primera aproximació des del moviment 
veïnal a l'anàlisi del que ha passat al Po-
blenou, però queda molt per avaluar. És 
l’Administració qui té l’obligació i els 
mitjans per fer balanços sociològics so-
bre les conseqüències de la seva pròpia 
actuació. Sobta que no ho faci. Potser per-
què quan va tirar endavant aquests plans 
tampoc va tenir cap intenció de preveure 
l’impacte social que tindrien. 

Joan Maria Soler

El Poblenou, 
gent i gentrificació
(continuació pàgina anterior)

L’Arxiu Històric del Poblenou 
ha editat una separata de la 
revista Icària on es recull tota 
la documentació sobre la Torre 
de les Aigües del Besòs. Es ven a 
llibreries i quioscos, a la seu de 
l’arxiu de Can Felipa i també a la 
Torre, al preu de 5 €.

EN PORTADA
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¿De què ha de viure la ciutat després 
de la desindustrialització? És la qüestió 
que planteja un dels itineraris de ciutat 
del Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB). El recorregut pel Po-
blenou s’endinsa en l’eclèctic 22@, pa-
rant atenció al moment que viu la ciutat. 
Pels seus contrastos –o potser contradic-
cions?– el Poblenou és un dels indrets de 
la ciutat més carregat de preguntes i tam-
bé de respostes. Materialitza en essèn-
cia la Catalunya contemporània, amb el 
creixement de la metròpoli des de la fà-
brica, el progrés industrial, les vivendes 
suburbanes i el barraquisme, la cultura 
associativa popular, el conflicte social... 
Passat i present dialoguen en uns espais 
encara en construcció que es van trans-
formant, no sense la tensió entre tots i 
cada un dels actors que es reivindiquen. 
No endebades el 22@ ha sigut descrit 
com el paradigma de la ciutat medite-
rrània densa i diversa, però sobretot ten-
sa..., perquè és fruit del combat quotidià 
a cada cruïlla de la història. Reflecteix la 
complexitat, és a dir, la realitat.

El paisatge, amb les seves conti-
nuïtats i discontinuïtats, és el fil conduc-
tor que ens transporta de la Barcelona 
que ha sigut a la Barcelona que vol ser. 
Però no és tan clar què vol ser Barcelo-
na! I és que el present és el lloc de la con-
trovèrsia. Per entendre els debats (con-
flictes?) que hi ha cal retrocedir almenys 
150 anys quan el barri es va començar 
a sembrar de xemeneies, signe de la 
puixança d’una burgesia industrial que 
colonitzaria el passeig de Gràcia amb 
l’esplendor modernista. La creu, una ba-
rriada de perifèria on el fum, l’estrèpit i 
el malviure després de llargues jornades 
laborals posava grisor a la vida d’homes, 
dones i nens enterrats a la fàbrica. La 
biblioteca Manel Arranz, al centre cul-
tural de Can Saladrigas, atrau avui mul-
tituds, com la munió d’homes, sobretot 

dones, que a les acaballes del segle dinou 
feien anar els telers de l’empresa tèxtil 
Saladrigas Freixa. Naus industrials que 
van ser reconvertides fa 10 anys en 
equipaments culturals quan les entitats 
del barri elevaren la protesta per un pla 
urbanístic que liquidava la fàbrica per 
construir-hi pisos. Corrien temps de 
bombolla immobiliària, i la tensió escla-
tà davant d’un alcalde perplex que acabà 
rectificant el destí.

L’avantguarda social ha conduït 
moltes vegades el destí de la història. 
Com els setze treballadors que el 1890 
posaren en comú estalvis personals per 
fundar la cooperativa La Flor de Maig, 
un altre dels testimonis arquitectònics al 
22@. Va deixar una marca profunda en 
la forma d’entendre el comerç, la vida 
recreativa, l’auxili mutu entre la classe 
obrera a Catalunya. Després de la seva 
desaparició als anys 50, i un cop retor-
nada la democràcia, l’edifici va acollir 
l’Ateneu Flor de Maig que volia repren-
dre l’herència simbòlica d’una cultura ja 
desapareguda. Fa pocs anys l’Ajuntament 
va tancar l’equipament desnonant aquell 
capital simbòlic, i la ciutadania el va 
okupar immediatament fidel al tarannà 
fraternal i llibertari d’una Barcelona que 
existí i existeix, i que el mateix Ildefons 
Cerdà homenatjà a l’avinguda Icària. Un 
altre alcalde també perplex ja l’ha reo-
bert per deixar que torni a ser seu, en-
tre altres, de les actuals cooperatives de 
consum del barri.

Sobre unes façanes conservades 
de la fàbrica de filats i teixits de jute, 
“El Cànem” dels Godó, que va ser pre-
só de Franco, s’aixeca avui un hotel, 
entre tants altres a tota la zona de lle-
vant, paradigma de la Barcelona que 
en aquests moments de crisi sort té del 
boom turístic, però que s’està conver-
tint en malson per als seus ciutadans. 
Fins la mateixa Rambla, principal 

monument urbanístic del barri, està 
sucumbint al monocultiu de la restau-
ració i el turisme. Amb la desaparició 
de la indústria, ¿què farem per activar 
l'economia del barri i generar oportu-
nitats d'ocupació? Una altra de les pre-
guntes! Sense caure en la cantarella de 
la Smart City i el Mobile World Con-
gress, el 22@ forma part de la respos-
ta, com també iniciatives ciutadanes 
d’economia social a Pere IV.

El Poblenou és el nom que van po-
sar a una barriada que emergia sobre 
pastures i conreus a l’extrem de llevant 
de la llavors vila de Sant Martí de Pro-
vençals, on s’expandia la indústria bar-
celonina. S’acabava d’inaugurar la pri-
mera línia de ferrocarril de la Península, 
i el tràfec de mercaderies s’intensificava 
entre la ciutat, el port i país enllà. El po-
ble certament era nou com innovadora la 
força motriu dels vapors, de l’electricitat 
posteriorment, i la indústria del gas que 
va promoure l’enorme creixement que en 
un segle i mig convertí Barcelona en una 
gran metròpoli. Just al mateix lloc, arribats 
els dos mil, una altra revolució tecnològica 
vol reprendre la innovació perquè Barcelo-
na rellanci l’activitat productiva, ara amb 
serveis industrials i de transferència de 
coneixement. La continuïtat de l’activitat 
econòmica i la seva capacitat de trans-
formar-se i renovar-se és el que fa que 
aquest poble –aquest barri– es mantin-
gui nou i faci completament innecessari 
reanomenar-lo. Avui la ciutat pot inno-
var perquè reescriu la seva història, fóra 
un error haver-la liquidat, i per això la 
ciutadania va lliurar fa pocs anys un 
combat per preservar i catalogar el lle-
gat encara supervivent de la revolució 
industrial, on hi ha escrit l’ADN bar-
celoní que ha de permetre esbrinar què 
volem ser.

Salvador Clarós

El Poblenou, la ciutat productiva

La injusta llei d’estrangeria, que im-
pedeix la regularització d’immigrants 
que viuen entre nosaltres des de fa molts 
anys, ha frustrat de forma cruel els es-
forços dels nostres veïns que van ser 
desallotjats dels assentaments.

Després que per segona vegada se’ls 
denegués el permís de residència, reunits 
en assemblea i seguint les indicacions 
jurídiques, els nois i noies afectats van 
decidir presentar un contenciós adminis-
tratiu, única opció legal possible perquè 
sigui un tribunal el que decideixi.

Es va demanar a la Defensora del 
Pueblo que fes de mitjancera davant 
l’Administració perquè revoqui les re-
solucions denegatòries i paral·lelament 
es va demanar una entrevista al Síndic 
de Greuges per informar-lo de la proble-
màtica i demanar-li el seu suport perquè 
aquest procés arribi a bon port.

El Síndic, el senyor Rafael Ribó, va 
acollir amb interès el plantejament dels 
representants de l’ASCD (Assemblea 
Solidària Contra els Desallotjaments), 

va recollir el dossier de documenta-
ció que se li va presentar i va escoltar 
amb atenció com els joves immigrants 
li explicaven la seva problemàtica i el 
patiment que els representa la condició 
d’irregulars després de molts anys de 
viure a Catalunya.

Rafael Ribó es va comprometre a 
trucar immediatament a la senyora So-
ledad Becerril, Defensora del Pueblo, i 
mostrar-li el seu interès en la resolució 
de la demanda. El Síndic es va dirigir 
a l’ASCD i d’una manera especial a 

l’Arouna i l’Ibrahim per dir-los que fes-
sin arribar als seus companys que, a part 
del tema que li havien anat a plantejar, 
la Sindicatura estava oberta a qualsevol 
qüestió sobre temes de salut, habitatge, 
ensenyament o prestacions, en què no se 
sentissin prou atesos.

Els drets humans no fan diferència de 
raça ni religió. La condició de ciutadans 
amb igualtat de drets és de justícia i se-
guirem endavant fins a aconseguir-la.

Manel Andreu / Montse Milà
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Ascensors, ja era hora! 
Tal com us vam anunciar en el da-

rrer número de la revista, després de 
llargues reivindicacions veïnals, la Ge-
neralitat finalment ha licitat les obres de 
millora de l'accessibilitat de l'estació de 
metro Poblenou. Les obres, que compor-
ten una inversió de 2,1 M€, començaran 
abans que acabi l’any i estaran enlles-
tides, segons el previst, abans de l’estiu 
de 2016.

Actualment l’estació de Poblenou 
no es troba adaptada a les Persones 
amb Mobilitat Reduïda (PMR), norma-
tiva de l’any 1992, i tampoc compleix 
els requeriments de les Normes Tèc-
niques sobre Seguretat contra Incen-
dis a la Xarxa Ferroviària Soterrada a 
Catalunya (1997). Aquests dos motius 
obliguen que l’estació respongui a les 
exigències legislatives relacionades 
amb l’adaptació de les instal·lacions a 
PMR i a dotar-les de la seguretat i pro-

tecció suficient per als usuaris davant 
la possibilitat de produir-se situacions 
d’emergència.

L’actuació prevista inclou la 
instal·lació de tres ascensors a l’actual 
vestíbul de Bilbao amb Pujades, un que 
comunicarà el carrer amb el vestíbul, i 
els altres dos, el vestíbul amb les anda-
nes. A la vegada, s’habilitaran les sorti-
des d’emergència al carrer Pujades amb 
Lope de Vega.

Segons indica el projecte executiu, a 
banda de la instal·lació dels ascensors es 
generaran rampes per comunicar els di-
versos nivells de l’estació amb itineraris 
accessibles. També es remodelarà comple-
tament el vestíbul, amb una redistribució i 
optimització dels espais, una nova cabina 
per al cap d’estació, màquines validado-
res i mobiliari. Finalment, s’executarà el 
recreixement d’andanes per tal d’eliminar 
el desnivell existent amb els combois.

El sistema de construcció és simi-
lar al de les altres estacions del carrer 
Pujades (Selva de Mar, Llacuna o Bo-
gatell), que tenen la particularitat que 
la seva coberta és transitable en el tram 
d’andanes, ja que configura la vialitat del 
carrer Pujades.

Durant l’execució de les obres es 
mantindrà l’estació en servei. Només es 
pot treballar de nit 5 dies a la setmana, de 
la nit de diumenge a la nit de dijous.

La Generalitat de Catalunya ja ha 
adaptat a persones amb mobilitat reduïda 
121 de les 139 estacions que té la xarxa 
de Metro de Barcelona, fet que suposa 
que un 86% ja són totalment accessibles. 
En l’actualitat estan en obres l’estació de 
Just Oliveras (L1) i la de Poble Sec (L3). 
L’adaptació de les estacions restants es 
troben en fase de projecte.

Sílvia Casorrán

El Síndic rep els immigrants 
desallotjats sense papers 

EN PORTADA
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El nostre país està il·lusionat i una 
part importantíssima de la població vol 
decidir el seu destí nacional. La cons-
trucció nacional de Catalunya, però, no 
serà possible amb independència o amb 
estat propi, si no es respecten els drets 
socials. Volem decidir. Però volem de-
cidir-ho tot.

Volem decidir, també, en una part 
importantíssima dels drets socials com 
són, per exemple, el dret a la salut i la 
sanitat per a tothom. Volem que sigui 
pública i de qualitat.

Per aquesta raó aquest estiu la PDS 
(Plataforma pel Dret a la Salut), a la qual 
pertany la vocalia especifica de l’AVV 
del Poblenou mitjançant Salut Litoral, va 
elaborar un decàleg per establir quines 
són les grans línies mestres de com ha de 
ser la salut pública. Diverses raons van 
posar d’acord una quarantena d’entitats 
per redactar un programa comú  per-
què:

–El 2011 es van deixar de fer un to-
tal de 29.756 intervencions quirúrgiques 
i 28.205 altes hospitalàries menys.

–Entre 2011 i 2012 el sistema de sa-
lut català ha patit una reducció laboral 
equivalent a 3.000 professionals hospita-
laris, i una retallada estructural de 1.224 
llits de pacients aguts (10% menys). Por-
tem una retallada pressupostària des del 
2010 fins avui de més de 2.000 milions 
(un 20%) del pressupost de Salut a Ca-
talunya.

–Per causa de tot això el temps 
d'espera per a operacions garantides s'ha 
incrementat en més del 40%; les esperes 
a urgències per ocupar llit aquest estiu 
han estat en alguns casos de 4, 5 i 6 dies, 
per exemple a la Vall d’Hebron. I el nos-
tre hospital de referència, l’Hospital del 
Mar, malgrat acumular pacients als pas-

sadissos, segueix esperant la construc-
ció definitiva de l’edifici d’urgències.

Tot el que hem dit són dades objec-
tives extretes de les fonts de la Gene-
ralitat i els debats al Parlament. Però el 
Conseller de Salut ens vol portar al seu 
terreny: “Hi ha retallades perquè l’Estat 
no paga. No hi ha diners”, diuen. Bé, no 
hi ha diners per a segons què. Per man-
tenir l’estat d’opacitat i desviació de fons 
–com ha demostrat Cafè amb Llet, a qui 
la justícia ha acabat donant la raó–, per 
mantenir això, sí que n’hi ha.

No és només la manca de diners. Es 
tracta del manteniment d’un model que 
permet la intromissió de la sanitat priva-
da en la pública. Vegem-ne un exemple, 
segons el diari El País de 23 de novem-
bre, la gestió de 80 CAP poden acabar en 
mans privades d’empreses multinacio-
nals. Algunes alienes a la salut; del ram 
de la neteja o la seguretat. Per exemple, 
Eulen. No hi ha diners però possibilita-
rem que s’exerceixi la salut amb criteris 
de lucre? I no oblidem que el lucre té 
moltes vies: l’assignació de contractes 
a empreses de restauració, de neteja, de 
manteniment, els sous que els adminis-
tradors s’assignen...

¿Es pot estalviar diners transferint 
pacients de la pública a la privada? El 
Conseller diu que sí, i també reduint les 
llistes d’espera. Llavors, quan es reduei-
xen llits, ¿no estarem davant d’un meca-
nisme establert conscientment per deri-
var malalts a la privada? ¿És la pública 
més cara i menys eficient que la privada? 
Tots els estudis diuen que no. Però és 
clar que si qui gestiona ve de la privada...
El problema és el model. Model pensat 
per tal que l’immens pastís de diners que 
mou la salut reverteixi, en bona mesura, 
a mans privades.

I ara una de recent. La Conselleria 
de Salut vol liquidar l’ICS, i comença 
creant a Lleida un Consorci que serà 
l’autoritat a les Terres de Ponent.

I com deia el blog de la PDS: Què 
és un Consorci? Ho podeu llegir a la 
Viquipèdia: “Un consorci és una asso-
ciació econòmica en la qual una sèrie 
d’empreses busquen desenvolupar una 
activitat conjunta mitjançant la crea-
ció d’una nova societat. Generalment 
es dóna quan en un mercat amb ba-
rreres d’entrada diverses empreses 
decideixen formar una única entitat 
amb la finalitat d’elevar el seu poder 
monopolista. També es denomina con-
sorci a l’acord pel qual els accionistes 
d’empreses independents accedeixen a 
lliurar el control de les seves accions 
a canvi de certificats de consorci que els 
donen dret de participar en els guanys 
comuns d’aquest consorci.”

Drets a participar en els guanys 
comuns, òbviament de caràcter econò-
mic. Això és el que s’està preparant a 
Lleida, primera etapa per desmembrar 
l’ICS a Catalunya. Ho justifiquen dient 
el de sempre, la major eficàcia de la ges-
tió en mans privades. Donarem servei 
públic, però gestionarem privadament. 
És la sortida intel·ligent a les preocupa-
cions de la patronal sanitària, perquè, 
com deien els portaveus de la patronal 
ACES, la sanitat pública fa competència 
a la privada.

Podeu trobar el programa “Pel dret 
a decidir també en salut” al blog de la 
PDS: https://peldretalasalut.wordpress.
com/2014/09/19/de-la-protesta-a-la-propos-
ta-programa-de-salut/comment-page-1/

Josep Vallhonesta

Salut Litoral BCN
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Pel dret a decidir també en salut

SALUT

NOP (Nou Ordre Públic) és un pro-
jecte emmarcat dins del Festival de 
Creació Contemporània Escena Po-
blenou com una iniciativa per promoure 
projectes artístics i educatius al barri. Es 
tracta d'una assignatura de teatre al carrer 
que s’ha portat a terme amb alumnes de 
l'IES Quatre Cantons, els quals, sota la 
direcció de l'actriu Alina Stockinger i el 
suport de la professora del centre Lali 
Millán, han fet un treball de reflexió en-
torn de l'espai públic. L’objectiu del pro-
jecte, doncs, ha estat acostar l’educació 
a l’art, tant pel que fa a la reflexió i in-
vestigació com a la part de creació i pro-
ducció.

El projecte en si ha estat una as-
signatura TGPE (Treball Globalitzat 
de Proposta Externa) i hi han participat 
vint-i-un alumnes amb edats compre-
ses entre els dotze i els catorze anys. 
Aquest s’ha desenvolupat en tres eta-
pes: el treball de preparació i assajos, la 
posada en escena i un treball final. Així 
doncs, els alumnes viuen un procés de 
creació complert des de la gestació fins 
a l’execució.

Els assajos i la preparació de 
l’actuació s’han portat a terme durant 
sis setmanes, dues hores al dia. La te-
màtica objecte del projecte ha estat 
proposada per la mateixa Alina, que té 
molt d’interès a explorar i experimentar 
amb l’espai públic. Segons explica “S’ha 
triat fer l’espectacle al carrer ja que és 
un espai de trobada entre persones que 
formen part d’una societat on existeixen 
pautes, normes i lleis sobre com ha de 
ser utilitzat l’espai públic. Amb aquest 
projecte els joves han reflexionat sobre 
aquestes normes de comportament i a 
partir d’aquestes reflexions s’ha creat 
una performance en què es proposa 
viure i compartir aquest espai amb 
més consciència, curiositat i amor.” A 
partir d’aquesta proposta de treball feta 
a l’aula, els alumnes han preparat una 
performance per expressar i reivindicar 
quines activitats voldrien fer en l'espai 
públic.

La intervenció teatral es va fer, 

dins la programació del Festival de Crea-
ció Contemporània Escena Poblenou, 
el 25 d'octubre passat, a la rambla del 
Poblenou. Entre les accions que van fer 
hi ha, per exemple, descansar, compar-
tir l'espai amb la gent que hi passejava, 
relacionar-se amb les persones, abraçar 
la gent, ballar al ritme dels músics de ca-
rrer, reivindicar l'espai per a les persones 
en detriment dels cotxes, etc.

Dues setmanes després de l’actuació 
els alumnes van crear un dossier i un 
vídeo que ben aviat es podrà veure al 
web de l’institut www.4cantons.cat.

La reacció del públic va ser molt 
bona. Va generar sorpresa i expectació 
entre la gent que passejava per la Ram-
bla i en general va ser ben acollida. Fins 
i tot hi va haver moments molt emotius 
quan els espectadors o vianants van par-

ticipar a la performance abraçant els ac-
tors i actrius.

Segons explica l’Alina, es va apos-
tar per treballar amb adolescents “per-
què aquests representen el futur, tenen 
una energia tremenda i són molt sincers i 
crítics, fet que m’ha permès créixer”. Per 
a l’Alina, l’experiència ha estat emocio-
nant i intensa. Als alumnes els ha per-
mès treballar en grup, treballar la comu-
nicació amb la mirada, l’escolta física. 
Creu que també per a ells ha estat posi-
tiva i molt enriquidora. I així ho demos-
tren els seus comentaris. Una alumna 
diu: ”M'ha agradat fer coses estranyes 
i divertides alhora, i comprovar que la 
gent al carrer es comporta d'una mane-
ra molt formal”. Un noi comenta: “Vam 
estar molt connectats en fer l'actuació, i 
es va notar, ja que al públic li va agradar 
molt”. I finalment una altra participant 
diu que el que més li va agradar va ser la 
reacció de la gent. I tenint en compte que 
la Rambla ha estat objecte d'un procés 
participatiu, organitzat per la plataforma 
Fem Rambla, perquè els veïns i veïnes 
decideixin com volen que sigui, té espe-
cial rellevància la reflexió que fa l'Erik, 
que va participar en el projecte “Junts 
podem canviar la manera de pensar 
de la gent”.

Aquest projecte de cooperació s’ha 
portat a terme amb l’Institut Quatre 
Cantons ja que està molt obert a treba-
llar amb entitats externes al centre a tra-
vés de l'assignatura TGPE. Així, les/els 
alumnes de segon i tercer poden escollir 
entre sis propostes externes diferents 
i en aquest cas, des del Festival, es va 
proposar la creació d'una intervenció ar-
tística al carrer.

L’educació artística és molt neces-
sària a les escoles i per això el Festival té 
la intenció de donar continuïtat a aques-
ta experiència segurament treballant en 
un altre projecte i en un altre centre dis-
posat a incloure en el seu horari lectiu 
una assignatura o projecte d’educació 
artística d’aquestes característiques.

Lídia Roca

NOP, 
redescobrint el carrer 

a través del teatre 

EDUCACIÓ
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En lluita per les retallades 
en educació i l'IES Fluvià 

Aquest curs 2014/15 les escoles i instituts del Po-
blenou continuen tenint els mateixos problemes que 
el curs passat: les retallades en professorat, substi-
tucions, vetlladores, dotació econòmica..., agreujats 
perquè cada vegada queda menys temps per a la 
tramitació i construcció de l’Institut Fluvià, que ha 
d’entrar en servei el setembre de 2016.

Aquest principi de curs algunes escoles han ex-
plicat les retallades als pares, mares i alumnes, han 
recordat de posar-se, mestres i alumnes, la samarreta 
groga els dimecres i segueixen mantenint les pancar-
tes reivindicatives a les façanes.

Les retallades quant a substitucions del professorat 
volen dir que els contractes del personal substitut ho són 
per un 86% de la jornada i per un sou del 86%, i la si-
tuació s’agreuja quan la substitució arriba al 6è o 11è dia, 
depenent del curs i l’especialitat del titular. Aquest fet 
causa un gran perjudici organitzatiu i pedagògic als cen-
tres, perquè la resta del professorat ha de suplir aquesta 
deficiència, assumint la sobrecàrrega que se’n deriva.

Denunciant aquesta situació, els sindicats 
d’ensenyament públic van organitzar una concentració el 
13 de novembre, a la plaça Sant Jaume, amb el suport de 
tots els sectors de la comunitat educativa. El govern de 
la Generalitat ha respost que oferirà la jornada i el sou 
sencer a les persones interines i substitutes l’any 2015.

Respecte a l’Institut Fluvià, els representants del Dis-
tricte i el Consorci d’Educació, a la reunió del 30 d’octubre 
amb la Plataforma d’Educació de Poblenou, només ens 
diuen que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el pla 
urbanístic i ens donen un full on consta que "el Consor-
ci insta el Departament d'Ensenyament a crear l'Institut 
Fluvià per al curs 16/17 al Camí Antic de València".

Aquest és el quadre comparatiu entre el calendari 
anterior i el suposat calendari actual:

No es volen comprometre respecte al calendari 
actual perquè depèn (diuen) dels pressupostos de la 
Generalitat.

Ens van parlar d’un projecte educatiu que estan 
elaborant amb les escoles i els instituts del barri. 
L’equip de treball està dirigit per Màrius Martínez, 
professor de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. Compten amb la participació de les AMPA i la 
Plataforma, però no concreten aquesta participa-
ció. D’altra banda, la inspecció ja està treballant en 
l’equip pedagògic de l’institut.

A la nostra demanda de reunions de seguiment 
periòdiques, ens van dir que les novetats ens les co-
municaran per correu electrònic i ens van emplaçar 
a una reunió després de Nadal. Hi vam mostrar el 
nostre desacord i abans de Nadal els demanarem de 
ser informats puntualment.

Del segon institut, necessari per al curs 18/19, 
no ens en van dir res. Per tant, des de l’Associació 
de Veïns i la Plataforma d’Educació seguirem pres-
sionant perquè es compleixin els terminis d'execució 
d'aquest segon institut, la construcció del qual és im-
prescindible per al barri i, per tant, no podem perme-
tre que l'Administració el deixi de banda.

La Plataforma d’Educació tractarà el tema en la 
propera reunió per engegar accions que donin un nou 
impuls a la lluita pels dos instituts.

Amador Pisabarro
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Jo per elles, mare, i elles per mi!
“Gràcies per recordar-vos de les 

àvies!”, deia agraïda una veïna a les or-
ganitzadores de l’acció que va tenir lloc 
el dimecres 22 d’octubre a la rodona 
del Casino de la rambla del Poblenou. 
En un banc, efectivament, una pancarta 
recordava les tasques invisibilitzades de 
les àvies i també de mares, mestresses 
de casa, aturades, precàries... I és que 
cada una d’elles és cridada a secundar la 
“Vaga de Totes” que s’està preparant per 
al mes de març vinent, i que aquell di-
mecres va tenir la seva primera protesta 
per escalfar motors.

Hores abans que comencés la ma-
nifestació a la plaça Catalunya, dones 
del barri de totes les edats van ocupar 
la rodona del Casino amb diversos car-
tells penjats a arbres, bancs, papere-
res, etc. L’estàtua de Martí Llauradó, 
L’adolescent, portava un davantal en què 
es reivindicava que “les feines domès-
tiques també són treball”. Tant El Tio 
Che com la Pastisseria Triomf donaren 
suport a l’acció regalant a les veïnes or-
xata i melindros.

L’ocupació de la rodona del Casino 
va comptar amb l’actuació de la Coral de 
Dones de la Flor de Maig, que emocio-
naren amb cançons com “La llorona”; 

que divertiren amb temes com “Las 
histéricas son lo máximo” i que aviva-
ren l’esperit de lluita amb “A la huelga 
compañeras”, una versió feminista de 
la coneguda cançó, en què àvies, mares, 
filles eren convidades a deixar “el cazo, 
la herramienta, el teclado y el Ipad” per 
sumar-se a una vaga de dones, pensada 
des de i per les dones. Totes vam aplau-
dir d’allò més quan la coral va concloure 
l’actuació amb un potent “Yo por ellas, 
madre, y ellas por mí”.

Tot seguit es va llegir un manifest en 
el qual es feia una crida a totes les dones 
a organitzar-se per convocar juntes una 
vaga general –social i laboral, produc-
tiva i reproductiva, feminista i radical– 
per la primavera del 2015.

Sota el lema “Les dones movem el 
món, i ara l’aturarem!” al barri seguiran 

reunint-se i organitzant-se per caminar 
cap a una vaga que visibilitzi especí-
ficament les condicions de desigualtat 
en què ens trobem les dones, on les nos-
tres demandes siguin protagonistes, una 
vaga en què puguem sumar-nos des de 
les nostres possibilitats i que reflecteixi 
les diferents realitats que ens travessen: 
aturades, jubilades, treballadores de la 
llar, estudiants, precàries, mestresses de 
casa, autònomes, treballadores sexuals, 
migrants...

I el 25 de novembre passat, dia inter-
nacional contra la violència masclista, 
tornàrem a fer-nos presents a la rodona 
del Casino en una acció simbòlica con-
vocada per l’Ateneu Octubre. Aquesta 
vegada, vam encendre espelmes de soli-
daritat, de ràbia, de dol per totes aquelles 
dones que supervivents o mortes han pa-
tit i/o segueixen patint violència sexista, 
sabent que no basta amb encendre una 
espelma, sinó que serà la lluita quotidia-
na als carrers i les places, a les entitats i 
col·lectius, a l’escola, a casa... el que ens 
permetrà transformar aquesta realitat i 
construir juntes un barri realment lliure 
d’agressions sexistes.

Vaguista i feminista del Poblenou

Solar del 
Camí Antic 

de València 
a on s'ha de 

construir 
l'institut

ESPAI VIOLETA



14 15

Un dimarts de gener de 2013, revi-
sant documents a l'Arxiu Històric del 
Poblenou, va caure a les nostres mans 
un curiós article amb fotografies escrit 
per Josep Maria Planes titulat “Un mo-
nument desconegut dels barcelonins”. 
En aquest article s’expliquen les vicis-
situds d'una estàtua eqüestre del gene-
ral de la República Dominicana, Ulises 
Hilarión Heureaux Lebert (1845-1899), 
àlies Lilís, que una casa comercial ca-
talana establerta a Santo Domingo havia 
encarregat a l'escultor Pere Carbonell. 
Amb aquest grup escultòric, que havia 
de presidir la plaça principal de la ca-
pital dominicana, el dictador buscava 
mostrar el seu poder i dignificar el pro-
nunciament militar que havia realitzat el 
1897. L’estàtua, però, no va arribar mai 
al seu destí.

Efectivament, l’escultor Pere Car-
bonell va realitzar l’encàrrec i, un cop 
transformat en bronze a la foneria Mas-
riera i Campins, el grup eqüestre va ser 
embalat i dipositat als magatzems gene-
rals del Crèdit i Docks de l'actual avin-
guda d'Icària, 170, preparat per travessar 
l'Atlàntic. El viatge, però, mai no es va 
realitzar. Al cap d'uns mesos a la Re-
pública Dominicana hi tornava a haver 
soroll de sabres. El president Giménez 
va ser el protagonista d’un altre aixeca-
ment militar i, com a conseqüència, el 

general Ulises Heureaux morí assassinat 
pel jove Jacobito de Lara d’un tret a boca 
de canó.

El president i el nou govern no en 
volien saber res d’estàtues, fossin eqües-
tres o no. Sense amo ni utilitat, l'estàtua 
del dictador restà embalada durant dos 
anys en una enorme caixa al pati dels 
Docks, fins que amb el temps la fusta 
s’anà fent malbé. Un bon dia, desprès 
d’una forta tempesta, la caixa ja molt 
deteriorada es va acabar de trencar, es 
va obrir i va aparèixer com per art de 
màgia un esplèndid conjunt eqüestre que 
deixà meravellats els treballadors dels 
Docks.

Davant la magnífica estàtua la gent 
es preguntava qui devia ser aquell per-
sonatge. Fetes les investigacions per-
tinents, va resultar que ni l’autor ni els 
propietaris no en volien saber res. Com 
que ningú la reclamava, els treballa-
dors del magatzem portuari decidiren 
quedar-se-la. Fan una col·lecta, aixe-
quen un pedestal, l’envolten de flors i la 
col·loquen en una placeta enjardinada, 
prop de l'entrada dels magatzems. Quin 
goig que feia, quina elegància! Fins i tot 
va córrer la brama que l’estàtua era un 
homenatge al fundador dels Docks! I 
allà es va quedar el general, adoptat pel 
Poblenou i presidint la càrrega i descà-
rrega dels magatzems.

Aquesta sorprenent història escrita 
per Josep Maria Planes ens va suggerir 
immediatament un seguit de preguntes. 
Qui era en Josep Maria Planes? Quan i 
on va publicar aquest article? D’on era 
l’escultor Pere Carbonell? Quines obres 
va realitzar? Què va passar amb el con-
junt eqüestre d'Ulises Heureaux després 
de la publicació d'aquest article?

En primer lloc vam seguir la pista de 
l’autor per tal d’esbrinar el lloc i la data 
de publicació d’aquesta història. En Josep 
Maria Planes era un periodista, escriptor i 
dramaturg, nascut a Manresa el 1907. Va 
tenir una vida curta però activa i intensa. 
Morí a mans d’un escamot de la FAI, el 
1936. Va col·laborar en diferents publi-
cacions de l’època i també en va fundar 
d’altres com Imatges i El Be Negre, de la 
qual era el director quan va morir. Preci-
sament va ser al setmanari Imatges on va 
publicar, el 2 de juliol de 1930, l’article 
sobre l’estàtua del general Heureaux.

L’escultor Pere Carbonell i Huguet 
(1854-1927) va néixer a Sarrià (Barce-
lona). La seva obra, entre el realisme 
i el modernisme, pertany a una sèrie 
d’artistes una mica oblidats, a cavall 
entre dues generacions de grans es-
cultors. Destaquen els encàrrecs per a 
l’Exposició Universal de Barcelona de 
1888, decoracions a l’Arc del Triomf, al 
Saló de Sant Joan, al Palau de Justícia i 
al monument a Colom.

Carbonell va rebre l’encàrrec de rea-
litzar el monument al general dominicà 
Ulises Heureaux cap al 1897. El conjunt 
eqüestre d’en Carbonell és una escultura 
clàssica i realista molt ben executada.

Cristina Rodríguez i Natàlia Esqui-
nas, de la Universitat de Barcelona, ens 
n’informen en el seu estudi El monumento 
al general dominicano Ulises Heureaux, 
de Pere Carbonell (1897-98): “Por aquel 
entonces, el escultor estaba trabajando en 
la República Dominicana, donde se en-
cargaba de la ejecución de la parte escul-
tórica del Mausoleo a Colón de la catedral 
de Santo Domingo”... “Pere Carbonell no 
pudo disfrutar del éxito que seguro le hu-
biera reportado esta escultura, de haber 
seguido otro destino. Sin embargo, la ca-
lidad de su diseño fue premiada: obtuvo 
una medalla de plata en la Exposición 
Universal de París de 1900, gracias a un 
boceto en bronce de esta pieza”.

Molt posteriorment, el 27 de novem-
bre de 2010, el periodista Xavier Theros, 
en el seu article publicat al diari El País 
titulat “Monumento al dictador desco-
nocido”, es fa ressò d’aquesta història i 
escriu que a començaments del segle XX 
va arribar a Barcelona un cònsol domini-
cà interessant-se per l’estàtua: “La busca 
en chatarreros y talleres de hierro, sin 
imaginar que la pieza preside una plaza 
de la ciudad. Cuando por fin la encuen-
tra, decide dejarla donde está, y durante 
cerca de 40 años el lugar se convierte en 
punto de  encuentro para la pequeña co-
munidad dominicana de Barcelona”.

El mateix autor assenyala que quan 
va començar la Guerra Civil espanyola, els 
anarquistes van desmuntar l’estàtua del ge-
neral i la van fondre per transformar-la en 
munició. El pedestal restà buit durant uns 
anys fins que va ser retirat durant la post-
guerra.

Aquesta és la història d’un mo-
nument que no va anar a parar mai a 
l’indret per al qual havia estat concebut. 
És un exemple real del que pot passar 
quan una estàtua commemorativa d’un 
líder no arriba al seu destí.

Andreu Isern Gausí

Arxiu Històric del Poblenou
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Cases baixes de pescador, un si-
lenci quasi sepulcral en un espai lliu-
re de circulació de cotxes, i una pau i 
tranquil·litat pròpies d’un Poblenou de fa 
més d’un segle es mantenen en un en-
clavament amb encant propi: el carrer 
Fernando Poo. S’estén des de la ram-
bla del Poblenou fins a la plaça Prim, 
una de les més antigues i millor conser-
vades del barri, coneguda comunament 
com la plaça dels Pescadors i on encara 
s’erigeixen cases de mitjan i finals del 
segle XIX.

Tot passejant pel carrer Fernando 
Poo sorprèn la pau i el silenci que a 
dia d’avui encara s’hi respira. Malgrat 
aquesta serenitat típica del carrer, són 
moltes i variades les activitats que s’hi 
desenvolupen, la qual cosa dota aquest 
enclavament d’una dinàmica caracterit-
zada pels contrastos, tot i que també per 
la col·laboració i cohesió entre les dife-
rents activitats.

D’una banda, hi trobem entitats 
totalment vinculades a la vida de ba-
rri, tals com la residència de gent gran 
Jaume Batlle o l’Hort Indignat. La resi-
dència va néixer l’any 1992 en l’edifici 
de l’antiga fàbrica de cosmètics Vitamol 
amb l’objectiu de ser un servei més per 
al barri. El fet que comptin amb un afo-

rament de 78 persones que viuen a la re-
sidència i 30 persones de centre de dia fa 
que el percentatge de poblenovins dins 
la residència sigui molt alt. “La majoria 
de persones que vénen –sobretot al cen-
tre de dia– són del barri, cosa que fa que 
el centre sigui un servei de proximitat. Ens 
trobem que els avis sempre tenen coneguts 
i si sortim i algú els reconeix i saluda els 
fa molt feliços. Això és molt important, 
sentir-se encara reconeguts i ubicats en 
el seu entorn”, afirma a la revista la Lluïsa 
Sanz, directora de la residència.

Així mateix, l’Hort Indignat del Po-
blenou va néixer ara fa tres anys com a 
descendència del moviment 15-M distri-
buït per barris. Quan l’Assemblea Social 
del Poblenou es va constituir, van co-
mençar a buscar solars abandonats dins 
del barri. “N’hi havia i segueix havent-
n’hi i el que es va decidir va ser ocupar-
ne algun per tal de donar-li una utilitat 
com a hort i com quelcom social, que el 
barri ens conegués i pogués participar”, 
assegura el Pepe Molina, responsable de 
l’Hort Indignat del Poblenou. I d’aquesta 
manera van convertir un espai que feia 
vuit anys que era en desús, antigament 
fàbrica de sabons i detergents, en un 
hort i jardí, però també en un espai on 
es desenvolupen activitats lúdiques amb 

participació veïnal: des de la primera 
castanyada fa tres anys, fins a sardinades 
o botifarrades, sense oblidar la projec-
ció de pel·lícules i documentals de cai-
re social amb debat final o exposicions 
de fotografies i recitals de poesia. I és 
aquesta voluntat d’integrar-se al barri 
el que fa que siguin molts els veïns que 
col·laboren o participen en l’hort. La 
persona interessada a cultivar un ban-
cal (distribució que fan de la terra) es 
presenta en assemblea amb els motius 
que el mouen. En l’actualitat, hi ha una 

varietat cultural important i això sempre 
és enriquidor, considera el Pepe. “Tenim 
persones d’arreu de la Península –An-
dalusia, Galícia, País Basc, València o 
Catalunya– tot i que també d’Àsia –com 
ara del Japó o la Xina–, d’arreu d’Europa 
–Àustria, Alemanya o França– i fins i tot 
d’Àfrica”, assegura orgullós el Pepe.

També trobem a la plaça Prim un 
símbol de referència del barri: Els Pesca-
dors. I així ho recorden veïns que tenen 
negoci des de sempre a la zona, com en 
Joaquim Pruna, fuster del carrer Ferro-
carril, de la poca indústria petita que en-
cara es manté: “Quan jo era petit la gent 
es reunia a Els Pescadors. Era un lloc 
associatiu molt important i dins la vida 
del barri també. Ara ha canviat”. I és que 

tot i que el restaurant manté iconografia i 
objectes de l’època en què es va fundar, 
no participa de la vida de barri com les 
anteriors entitats per un motiu bàsic: els 
veïns del Poblenou són, en la majoria, 
obrers de classe mitjana que no poden 
assumir els costos desorbitats del restau-
rant. Tot i així, cal destacar la revitalit-
zació que aporten a la zona: “Ha donat 
un altre tipus de vida al barri, però li ha 
donat vida. El fet que hi hagi moviment, 
sobretot de nit, fa que el barri no estigui 
tan apagat com antigament”, afirma en 
Joaquim.

En qualsevol cas, és important la 
cohesió i participació entre les diverses 
parts, per més heterogènies que siguin 
entre elles. I això ho trobem entre la re-
sidència d’avis, l’Hort i els veïns de la 
zona, que es mostren “amb la ment ober-
ta i considerant-nos plurals davant els 
contrastos; de tot se n’aprèn i tenir enti-
tats tan diverses, des de l’Hort Indignat 
fins a Els Pescadors ens resulta enriqui-
dor. El beuratge és portable”, assegura 
en Tomàs Moreno, veí de la zona. L’Hort 
Indignat i la residència, tot i ser entitats 
amb tasques i característiques diferents 
i sempre mantenint les distàncies neces-
sàries, han desenvolupat activitats con-
juntes. “Nosaltres hem fet tallers dins 
l’Hort amb avis i infants, a més d’anar 
sempre a passejar quan fa bon temps. 
També hem fet xocolatades conjuntes 
i ara mateix tenim una exposició foto-
gràfica de l’Hort aquí a la residència. A 
més, als avis els encanta passar-hi i so-
vint ha coincidit que persones amb hort 
tenen aquí els seus parents”, sentencia la 
Lluïsa.

Totes les parts coincideixen: la ubi-
cació on es troben té un encant especial. 
El Pepe assegura que el sol que arriba a 
l’Hort els beneficia per a les plantes, a 
més que pretenen convertir-se en un pul-
mó dins el barri. I els veïns també estan 
encantats. En Tomàs assegura que fa 15 
anys que hi viu, els seus fills han nascut 
aquí i no ho canvia per res. La Lluïsa, 
per la seva banda, reconeix que quan 
compara altres residències del grup que 
els gestiona amb la Jaume Batlle s’adona 
que estan en un lloc privilegiat: la Ram-
bla al costat, la platja –on fan activitats 
vàries amb els avis– i la tranquil·litat del 
racó poblenoví on se situen..

Patrícia Pujante, periodista

. 

16

Rambla Poblenou, 66

Anuncia’t
Amb la teva presència
en la revista del barri
tothom hi guanya!

                      629046004
comercialelpoblenou@gmail.com

El Fons de Solidaritat de la 
Fundació Agbar és una font solidària 

que brolla per arribar als qui més ho necessiten.
Per això col·laborem amb Càritas, la Creu Roja

i els  serveis socials dels ajuntaments per ajudar
les famílies que tenen problemes per pagar

la factura de l’aigua i, d’aquesta manera garantir
l’accés al consum bàsic d’aigua a tothom.

Arribant allà on puguem ajudar. Des que aquest 
fons es va posar en marxa, hem beneficiat a més 

de 45.000 persones. Obrint-nos camí, com l’aigua.

L’aigua de la teva vida

Fons de Solidaritat
de la Fundació Agbar

Font de
solidaritat

AJUTS AL PAGAMENT
DEL CONSUM DE L’AIGUA

Carrer 
Fernando 
Poo:
Contrast i cohesió 
en l’essència del 
Poblenou

PAISATGES HUMANS
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Italiano de nacimiento y poblenoví de 
adopción, artista cuyo nombre real se 
encuentra detrás del seudónimo ar-
tístico Jupiterfab, Fabrizio Bianchini 
es el creador y director del proyecto 
NowPoblenou, una iniciativa artística 
y social que tiene por objeto mantener 
viva la memoria colectiva del barrio, 

ante el creciente proceso de gentri-
ficación. El proyecto, iniciado a 

principios de este año, cuen-
ta con una veintena de 

profesionales de diver-
sos ámbitos de estu-

dio que trabajan 
juntos para 

p r o d u c i r 
los tres 

f o r -

matos del proyecto: entrevistas audio-
visuales a personajes del barrio, una 
crónica del encuentro y un mural dedi-
cado a cada uno de los protagonistas. 
Un documental terminará de dar for-
ma al proyecto con una visión global 
del proceso y de la obra.

¿Cómo nace la propuesta de obra 
NowPoblenou y por qué en este ba-
rrio, el Poblenou?

Como artista me dedico a hacer tra-
bajo de comunidad. Togo, Cuba, Toron-
to…, son algunos de los lugares donde 
he estado realizando proyectos enfoca-
dos en temas sociales. Justamente, hace 
un año y medio, volví para instalarme 
en Barcelona y vine aquí al Poblenou. 
Siempre me había encantado. Le en-
contraba un contraste, tanto a nivel de 
territorio como de personas, que me fas-
cinaba. Y pensé que podía hacer un pro-

yecto de comunidad sobre este barrio. 
Así empezó NowPoblenou.

¿Qué pretendes expresar 
con este proyecto?

En todos mis pro-
yectos lo que intento es 

representar una realidad 
–mediante herramientas artísti-

cas y antropológicas– y dar libertad a 
la comunidad y a los de fuera para re-
flexionar sobre ella. Quiero mostrar la 
identidad humana y la esencia de una 

sociedad, a través de la singularidad de 
sus habitantes. Con este proyecto busca-
mos plasmar la transición humana que 
vive el barrio, el Poblenou. Un proceso 
de gentrificación que ha dejado sitios to-
talmente derrumbados, nuevas edifica-
ciones, fábricas y lofts. Un panorama de 
gran confusión, pero muy interesante. 
A nivel humano, vemos cómo coexisten 
dos tipos de personas: gente mayor que 
ha vivido aquí toda su vida y personas 
nuevas, como puedo ser yo, que han 
apostado por vivir o abrir aquí su co-
mercio. A través del proyecto, también, 
intento que estos dos grupos de perso-
nas puedan conectarse.

Este concepto de la gentrificación, 
¿qué quiere decir y de dónde te vie-
ne?

Es un concepto antropológico que 
se refiere al proceso de transformación 
de un barrio obrero en un lugar alter-
nativo e interesante para atraer a in-
versores privados. Poco a poco, éste se 
vuelve más seguro y atrae a gente con 
una renta mayor. El precio de alquileres 
y de terrenos sube, desplazando a la gen-
te autóctona que ya no puede permitirse 
vivir aquí.

¿Esto es lo que ha pasado aquí en el 
Poblenou?

Sí. De hecho la gentrificación ya 
pasó masivamente en las zonas de la 
Vila Olímpica y Diagonal Mar. Lo que 

está pasando en la Rambla y el cor del 
Poblenou es algo más lento, en par-
te debido a la crisis. Pero, sí que creo 
que la apertura que en este momento 
está teniendo el Ayuntamiento hacia 
el arte urbano no es casualidad, pues el 
arte puede ser una herramienta para esta 
transformación del barrio.

¿Qué supone hacer arte en la calle? 
¿Hace que haya más proximidad con 
el público?

Mi manera de hacer arte es muy 
social. Los murales son la forma más 
directa que como artista tengo de co-
municarme con la gente. Si yo exhibo 
en una galería, los que puedan comprar 
mis cuadros no serán gente con una 
renta media. El tema era este: ¿A quién 
quiero dar mi mensaje? ¿Qué clase de 
público es?

¿Hay algún tipo de remuneración por 
el proyecto? ¿Tú ganas algo a nivel 
económico?

Nada. Gastos, muchos gastos (ríe). 
Hicimos un crowdfunding (micromece-
nazgo) que fue un fracaso. Logramos el 
apoyo de Vallejo, la principal marca de 
acrílico en España, que nos dio pinturas. 
Con las entradas a la exhibición que hi-
cimos en Can Felipa recaudamos fondos 
para ayudar a cubrir el proyecto, pero no 
fue suficiente. Por eso, estamos organi-
zando para el 5 de diciembre un evento 
en La Flor de Maig. En él se volverá a 

presentar una selección de las piezas ex-
hibidas en Can Felipa, se presentará el 
tráiler del documental y después habrá 
aperitivo, concierto, un poco de vida. 
Es más fácil que tus amigos compren 
una cerveza a que pongan dinero en un 
crowdfunding. Porque no tengo amigos 
ricos así que…

¿Por qué pintas los murales en blan-
co y negro?

Primera razón: económica. Dos 
colores, es más fácil. Segunda razón: 
refleja el alma de este barrio, el gris in-
dustrial. Estos colores también muestran 
la simplicidad. Como el carácter de este 
barrio: directo; simple pero fuerte.

¿Cómo escoges los protagonistas 
que forman cada una de las piezas y 
su ubicación en el barrio?

La primera persona la elegí yo. Fue 
Asunción García, propietaria de la últi-
ma casa que queda en pie al final de la 
Rambla, alrededor de la nada. La cono-
cí, le gustó el proyecto y le hice la 
entrevista. Otro sitio que elegí 
fue el Monopol. El resto han 
sido todos por conocidos, por 
boca a boca. Estamos abier-
tos a todos los que viven o trabajan en 
Poblenou, quien quiera puede contactar 
con nosotros. Las paredes públicas para 
realizar el proyecto no las elegimos: son 
las que nos da el Ayuntamiento y de 
ellas depende la ubicación de los rostros.

Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso?
En principio, el proyecto, como no 

había dinero, tenía que durar un año. 
Pero ha ido creciendo, haciéndose com-
plejo. Y se merece continuar. Lo que ten-
go claro es que quiero seguir trabajando 
con los murales. Sigo teniendo pintura y 
creo que vale la pena porque es el lado 
más visual de NowPoblenou.

Cuando entrevistáis a los participan-
tes del proyecto, les preguntáis por 
el sitio del barrio con el que más 
se identifican. ¿Cuál es el 
tuyo?

Mi casa. Era pro-
piedad de una señora 
mayor y pertene-
ce a un con-
junto de 
vivien-
das 

que desde hace tiempo están expropia-
das. Representa un poco mi vida. El ir 
y venir. Es el primer hogar que estoy 
haciendo mío después de muchos años.

 Júlia Baquero / Marina Riera 

GENT AMB VEU PRÒPIA ENT 

Fabrizio Bianchini
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“Los murales son la 
forma más directa que 
como artista tengo de 
comunicarme con la gente”

Estos colores también 
muestran la simplicidad. 
Como el carácter de este 
barrio: directo; simple pero 
fuerte”
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Agències de publicitat i comu-
nicació, centres de creació i estudis 
d’artistes, centres de formació i estu-
dis de disseny i arquitectura, estudis 
de producció i postproducció, funda-
cions i associacions, galeries d’art i 
showrooms ,museus, hotels i hostels, 
bars i cafeteries, immobiliàries i as-
sessories, llibreries, impremtes, motos 
i bicicletes, restaurants, sales de con-
certs i estudis de música, salut, esports 
i dietètica, delicatessen i per emportar, 
botigues i lloguer de vestuari, serveis 
industrials...

Poblenou Urban District Assoc. 
engloba l’oferta cultural, l’oci i tot tipus 
de negoci creatiu que es desenvolupa al 
Poblenou. Aquest barri de passat indus-
trial i fort associacionisme veïnal ha vist 
créixer nous nuclis de creació artística, 
cultural i comercial amb propostes inno-
vadores i arriscades. L’objectiu és pro-
moure el Poblenou com un nou epicentre 
cultural i emprenedor.

“Distritos como Wynwood Arts Dis-
trict en Miami o el Meatpacking District 
en Nueva York son nuestros referentes. 
Espacios industriales reformados con 

propuestas innovadoras están creando 
un nuevo tejido social y profesional im-
portante en la zona de Poblenou.”

Quan la Claudia Costa va arribar al 
Poblenou fa quatre anys i va posar en 
marxa La Plataforma, la seva galeria 
d’art, va veure que hi havia una comuni-
tat creativa potent en una ubicació geo-
gràfica marcada pel passat industrial i la 
història veïnal. Amb la idea de donar a 
conèixer la gran oferta cultural y comer-
cial de la zona es crea l’associació sense 
ànim de lucre Poblenou Urban District, 
amb la Claudia Costa com a directora, 

la Glòria Morera com a productora, 
l’Anna Solís cofundadora i tot un seguit 
de professionals de diferents sectors de 
la comunicació i la creació que, des del 
juny del 2012, treballen amb l’objectiu 
de projectar el Poblenou com el nou 
districte de l’art i la creativitat a Bar-
celona.

“Es vol vincular l’oferta cultural, 
lúdica i comercial que existeix al barri, 
tant amb els negocis ja consolidats i de 
tota la vida com amb aquells que s’han 
anant creant vinculats a l’evolució de 
la zona. D’aquesta manera s’impulsa 
l’oferta cultural i comercial. Si vas a 
veure una exposició o una galeria d’art, 
també et pots prendre una copa, menjar 
alguna cosa, mirar mobles, comprar-te 
un llibre, conèixer gent...“

La Glòria Morera prové del món 
de la comunicació i la publicitat i es va 
involucrar en un projecte del qual “has 
d’estar enamorada”, tal com ella reco-
neix. Van començar trucant porta per 
porta fins a arribar als més de 100 so-
cis actuals. Cada soci paga una quota 
anual i l’Associació ofereix una sèrie 
d’avantatges que van més enllà de la 
simple promoció. Semestralment s’edita 
un mapa que serveix d’instrument per a 
tota una sèrie d’activitats. Aquest mapa 
es distribueix per tot Barcelona i inclou 
el directori de socis i algunes de les ac-
tivitats que es realitzen. El que es busca 
és que s’estableixin relacions entre els 
membres de tota una comunitat que 
dóna vida al barri.

“En aquesta setena edició, la por-
tada del mapa es va fer en col•laboració 
amb la BAU, el Centre Universitari de 
Disseny, soci de Poblenou Urban Dis-
trict. Es va convocar els alumnes a dis-
senyar la portada i un jurat d’associats 
creatius van designar la guanyadora. 
Amb accions com aquesta pretenem 
ser plataforma de nous talents crea-
tius.”

Les activitats que proposa 
l’Associació són l’Open Day, en què 
galeries d’art, centres de creació, estu-
dis d’artistes, showrooms, espais gas-
tronòmics, botigues, hotels i restaurants 
obren durant tot el dia al públic i oferei-
xen descomptes i activitats especials; el 
Walking Tour, en què amb rutes guiades 
es poden seguir circuits culturals i lú-
dics en un recorregut alternatiu pel Po-
blenou amb la creativitat com a temàtica 
principal i accés a espais únics de la mà 
dels propietaris, que són associats.

“El que fem és comunicar als nos-
tres associats les activitats per diferents 
vies, perquè tothom estigui informat. 
Qui hi vol participar, ens envia les se-
ves propostes. La nostra propera activi-
tat serà l’Open Night, el 12 de desembre 
vinent; des de les 8 del vespre fins a les 
12 de la nit es podran veure exposicions 
d’art, fer tastets i degustacions, visites 
guiades, tallers, prendre còctels, escol-
tar música, practicar l’esport, gaudir 
de descomptes i activitats especials en 
hotels, botigues i showrooms... L’Open 
Night també oferirà la possibilitat de fer 
rutes guiades a peu, les quals recorre-
ran alguns dels espais més emblemàtics 
i canalles d’aquesta antiga colònia in-
dustrial".

Cada cop són més els espais amb 
activitats diverses i diferents disciplines 
en aquesta Associació, que es va am-
pliant, i en les que s’ha aconseguit que 
l’Ajuntament s’impliqui amb diverses 
col·laboracions, tant d’ajudes econòmi-
ques com de permisos, per poder portar 
a terme les diferents activitats que es 
proposen.

L’Open Cinema & Concerts a l’Aire 
Lliure, cinema a la fresca, pícnics i con-
certs a solars i platges del Poblenou du-
rant l’estiu, necessiten igualment una 
estreta col·laboració amb el Districte 
per poder realitzar-se. L’Urban District 
Festival és un ambiciós projecte de pro-

jecció cultural, un festival diürn on es 
crearan sinergies entre artistes nacio-
nals i internacionals i col•laboracions 
amb altres districtes creatius interna-
cionals del mateix perfil que Poblenou 
Urban District. S’està desenvolupant 
des de fa 2 anys i està programat per a 
la primavera que ve.

“Un festival de arte multidiscipli-
nar de cultura contemporánea.”

La Claudia parla amb il.lusió de 
“l’activitat estrella” de l’Associació i 
espera que es pugui organitzar per al 
2015. Anualment també s’organitza 
un acte de Networking, en el qual es 
dóna la benvinguda als nous socis i 
s’estableixen vincles i relacions entre 
socis, col•laboradors i altres partici-
pants. De forma espontània es preparen 
Accions Corner, diferents activitats que 
sorgeixen dels socis, i hi ha noves pro-
postes com l’Expofòrum, un fòrum que 
es fa dins d’una exposició o mostra i on 
el propi autor explica de primera mà la 
seva obra. Poblenou Urban District tam-
bé promociona des de les seves xarxes 
els esdeveniments del barri, com la festa 
major, els Tallers Oberts, la Fira del Po-
blenou de Cerveses Artesanes...

En definitiva, es tracta de crear cir-
cuits i espais vinculats a la creació alter-
natius als que ja existeixen, molts cops 
elitistes o molt tancats, on la gent parli, 
es relacioni, sorgeixin idees, es generin 
projectes, feines... L’equip es mostra 
satisfet i segueix treballant amb molta 
empenta.

“El objetivo de todo este proyecto 
es generar un nuevo distrito del arte y 
la creatividad en Barcelona, aquí en 
Poblenou. Y las sinergias que aparecen 
son muy interesantes, y eso nos motiva 
a seguir.”

http://www.poblenouurbandistrict.
com/

Esther Racionero Zamel
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un projecte de qualitat
fet realitat

Creativitat, art i més 
al Poblenou

Urban District Assoc.
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VIDA DE BARRI

L'escola d'adults ja ha quedat petita
L'escola d'adults del Poblenou, situada a la 

Rambla, 130, que va entrar en funcionament el 
curs 2013-2014, ja ha quedat petita. Per atendre la 
demanda del barri hauria d’ampliar l’espai. Espe-
rem que aquesta ampliació i la de la biblioteca de 
Can Saladrigas siguin una realitat ben aviat.

Josep Pascual

Colaboraciones
23 trabajadores de la empresa BOO-

KING.COM eligieron nuestro espacio 
para hacer trabajo voluntario y ayudar-
nos durante una jornada. La empresa eli-
ge cada año un proyecto para que los tra-
bajadores que quieran ofrezcan su ayuda 
y este año se les dio la posibilidad de ele-
gir ConnectHort. Se lo pasaron pipa pin-
tando, midiendo, cavando, etc. Gracias 
a ellos el espacio ha dado un gran salto. 
¡Les estamos muy agradecidos!
El huerto

Por fin hemos comenzado a cons-
truir el huerto grande. Tendrá el aspecto 
de un jardín, sus bancales tienen formas 
orgánicas y hemos decidido delimitarlos 
con tablas de madera reciclada. El tra-

bajo es 10 veces mayor pero el resultado 
también será 10 veces más bonito.
Zona infantil

En el huerto grande habrá un lugar 
muy especial para los más pequeños con 
bancales adaptados a sus medidas.

Varias escuelas del barrio comenza-
rán en breve a hacer suyo este espacio 
haciéndonos visitas periódicas, trabajan-
do y haciendo diversos estudios y expe-
rimentos.
Actividades

Uno de nuestros connectHORES, 
Xavi, nos dio una charla e hizo un taller 
de meditación muy interesante: ''L'amor, 
el bé, el mal i la mare que els va pa-
rir''.

Nuestro espacio está abierto a talle-

res y charlas de crecimiento personal, 
naturaleza, ecología, psicología... y todo 
lo que los vecinos puedan imaginar.
Proyectos

Tenemos un proyecto que nos lle-
na de ilusión y que estamos deseando 
compartir con todo el mundo. Un vídeo 
musical con una rumba propia compues-
ta para hacer un homenaje a todas las 
personas que altruistamente construyen 
pequeños oasis verdes en la ciudad.

Os daremos más información y es-
peramos poderos enseñar el vídeo muy 
pronto.

Carrer Àlaba, 24, 08005, Barcelona
http://connecthort.wordpress.com/

connecthort@gmail.com

Espai Connecthort  

Seguidores de ConnectHort, la actividad en el huerto no para y como siempre queremos teneros informados de todo lo que pasa:

Una vegada més la iniciativa i les 
accions dels ciutadans i les entitats han 
fet possible que el barri guanyi un nou 
espai per als veïns i veïnes. Es tracta de 
l'Hort dels Pebrots de Provençals del Po-
blenou, situat al carrer Fluvià, 86. El que 
fins ara havia estat un solar deixat, ple 
de matolls, font de rates i mosquits i que 
generava molts problemes als veïns de la 
zona, s'ha convertit en un hort autoges-
tionat per gent del barri.

La proposta de convertir aquell ''des-
campat'' en un hort va sorgir d'un veí i va 
ser molt ben rebuda per l'Associació Cul-
tural i Social Bac de Roda, entitat que ha 
contribuït activament perquè l'hort pas-
sés de ser un desig a ser una realitat.

El camí, però, no ha estat gens fà-
cil, i els dos anys de lluites i entrebancs 
en són una prova. Una de les traves ha 
estat la contaminació del sòl, produïda 
per la fàbrica de tints que antigament 
havia ocupat el solar i també pel pos-
terior abocament de runa i ciment per 
part de la constructora dels edificis del 
voltant. Per culpa d’aquest problema el 

pressupost només ha arribat per adequar 
part del solar i no la totalitat com s'havia 
planejat en un principi. Si a això hi afe-
gim la gestió lenta i poc flexible per part 
de l'Ajuntament en alguns moments del 
procés, s’entén que els propis veïns ha-
gin batejat l'hort amb el nom de l'Hort 
dels Pebrots, un nom sorgit de l'ànima 
i que d’entrada l'Ajuntament era reticent 
a acceptar.

En qualsevol cas, celebrem l’ober-
tura d'aquest nou espai. Si bé els veïns 
han hagut d'esperar molt, valoren posi-
tivament que el projecte hagi tirat enda-
vant. I és que la vida a l’hort no només 
es limita a les 24 parcel•les de conreu 
existents, sinó que és precisament l’espai 
de trobada, participació, relació, coope-
ració i intercanvi entre els veïns el que 
omple l'hort de vida.

La iniciativa ha despertat l'interès 
de molta gent del barri. No només 
d'aquelles persones i famílies que van 
sol•licitar una parcel•la a l'hort, però 
que no van tenir sort en el sorteig 
d'adjudicació. Segons el Jordi, un dels 

veïns que gaudeix de l'Hort dels Pe-
brots, hi ha moltes persones que, en-
curiosides, s'acosten al solar i mostren 
moltes ganes de participar-hi i de tenir 
a l'abast espais com aquest. Cultivar els 
teus propis aliments i poder-ho fer al 
barri, amb la família i els veïns, esdevé 
una activitat molt enriquidora.

La cessió d'aquest solar municipal és 
temporal, de moment s'ha concedit per a 
3 anys, però amb la possibilitat que es 
pugui prorrogar, fins i tot en el cas que 
es fes la zona verda prevista en aquest es-
pai i que per manca de pressupost no s'ha 
realitzat.

Esperem que l'Hort dels Pebrots es 
mantingui actiu durant molt de temps 
i també desitgem poder celebrar la in-
auguració d'altres horts com aquest. El 
nostre barri és ple d'espais buits i la mi-
llor manera d'omplir-los de vida és amb 
les iniciatives ciutadanes. Perquè ¿qui 
millor que els veïns i veïnes per cons-
truir el barri que volem?

Gemma Canela 

Per fi, l'Hort dels Pebrots!

Victòria contra el Feixisme
Enguany, el premi Sant Martí al millor col•lectiu ha estat 

per a la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, per la seva im-
plicació en el tancament del Casal Tramuntana, d'orientació 
feixista. Felicitem el col•lectiu per la seva tasca i també els 
veïns i veïnes que, mentre el Casal ha estat obert, s'han mo-
bilitzat per lluitar contra el racisme, el feixisme, l’homofòbia 
i la discriminació. Des de l'associació de veïns ens sumem al 
lema "Casal Tramuntana, ni aquí ni enlloc".

Gemma Canela

La Flor de Maig és del barri!

Si a finals de març vam celebrar l'acord 
municipal de compra i cessió de la 1a planta 
de La Flor de Maig, el 28 de novembre ens hi 
vam reunir per celebrar i recordar el segon any 
de l'ocupació compartint una paella i el pastís 
d'aniversari. Una bona colla de veïns i veïnes, 
de totes les edats, ens vam trobar, vam compar-
tir sopar, amistat i bon ambient, acompanyats 
per la música excel•lent del pianista de la nova 
coral de la Flor que també ens va obsequiar amb 
una cançó, a tall de mostra del seu art. Els crits 
de “Visca, visca, visca: la Flor de Maig és del 
barri” i una bona estona de ball van cloure la 
festa.

Montse Milà

Assentament Àlaba-Bolívia

Des del 5 de novembre passat, l'assentament que hi havia 
al carrer Àlaba –tocant el carrer Bolívia– ha deixat d'existir. 
Una dotzena de famílies vivien en aquest solar des de feia set 
anys. Són famílies que van venir de Galícia ara fa 20 anys, 
veïnes del barri del Poblenou des de fa temps. Gràcies al seu 
esforç, i amb el suport d'entitats del barri i la col•laboració de 
l'Ajuntament de Barcelona, part d'aquestes famílies viuen ara 
en habitatges dignes. La realitat dels assentaments, però, no 
ha desaparegut del Poblenou i encara queden moltes persones 
que no tenen accés a un sostre segur i estable.

Sílvia Torralba

ACTUALITAT
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