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Taulat, 44
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SERVEIS MÈDICS
CLÍNICA DENTAL
GLÒRIES
Rbla. Poblenou, 157-159 1r 1ª
T. 93 485 37 93
CLÍNICA VETERINARIA
EL POBLENOU Camí
antic de València, 18 T 93
300 87 26

• SI ET VOLS ANUNCIAR
O COL.LABORAR
A LA PUBLICACIÓ,
TRUCA A

• JOSEP FIGUERAS

932253612

VOLEM AGRAÏR LA COL.LABORACIÓ DELS SEGÜENTS SPONSORS

Editorial

Poblenou, una identitat col·lectiva
Una característica d’aquest barri format per l’agregació de petites barriades disperses entre fàbriques a
totes dues bandes de la Rambla, la qual fa alhora d’eix de simetria i de veritable centre cívic, és que
tothom es reconeix part integrant de la mateixa singularitat veïnal. Tant els del Taulat, el cementiri, el barri
de la Plata o els de Pere IV-Trullàs, o bé la gent del Bogatell, i de la França xica, o els dels grups
cooperatius de Bac de Roda, el Sagrat Cor, o La Pau i Justícia, son gent del Poblenou com s’hi senten
també, del Poblenou, els veïnats de Bolívia –les Glòries, Paraguai i Perú, o l’antic Rancho GrandeDiagonal Mar... Encara que la nova realitat urbana ha agregat habitatge al Front Marítim, a la Rambla
nova o a l’anomenat nou eixample –l’antiga Torras Herrerias- el Poblenou és la identitat comuna de tots.
Amb el mateix afany que la ciutadania ha defensat la integració de les propostes urbanístiques a la malla
urbana del Poblenou, rebutjant allò que significa segregació i gueto, com el nou Diagonal Mar, cal ara
reclamar també la incorporació de les noves comunitats veïnals a l’entorn cultural i associatiu, condició
del tot imprescindible per mantenir la cohesió i la convivència enriquidora entre tots. És de remarcar que
al front marítim, a la rambla nova i al nou eixample la gent s’ha organitzat per celebrar la festa major. Des
de l’AVPN volem encoratjar les persones i els nous col·lectius que viuen al barri per continuar impulsant
activitats culturals, integrant-se

al conjunt de les organitzacions cíviques del Poblenou com les

associacions de veïns, la comissió de festes de carrers, les associacions de mares i pares d’alumnes, els
clubs esportius i les entitats diverses. És aquesta, la plataforma cívica, el que ha elevat el llistó
participatiu i democràtic del nostre barri, i sobretot, el que ha permès que entre tots defensem la nostra
identitat col·lectiva ja sigui davant les agressions urbanístiques, la manca d’equipaments, la demanda
d’habitatge assequible o tantes altres fites del nostre benestar comú.
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Habitatge social

Poblenou guanya
habitatge protegit
El moviment veïnal ha negociat amb l’Ajuntament un
acord per accedir de forma preferent als 4.000 pisos de
protecció que es construiran al districte 22@

Les entitats veïnals del Poblenou han trigat 14 mesos a
convèncer l’Ajuntament de Barcelona de la necessitat
d’introduir criteris de compensació que facilitin habitatge de
protecció als ciutadans residents a la zona. L’entesa va
arribar el 22 de setembre passat amb la signatura d’un
acord entre l’Ajuntament i les associacions de veïns de
l’àmbit del Poblenou, a través del qual hi haurà una
col·laboració en les promocions d’habitatge assequible que
permetrà destinar prioritariament un 33,2% net dels
habitatges del 22@, tant de compra com de lloguer, a veïns
residents al Poblenou.
Des de l’1 de juliol de 2003, quan les entitats van convocar
una assemblea al centre cívic Can Felipa en la qual
demanaven l’adjudicació prioritària del 50% dels habitatges
de protecció oficial, els negociadors veïnals han treballat
esforçadament per explicar que la transformació
urbanística del front litoral de llevant ha d’incorporar la
identitat dels barris i la seva gent. El reconeixement d’una
certa prioritat per als veïns té en compte el fort impacte que
està ocasionant a la zona la promoció de gairebé 14.000
habitatges nous de renda lliure i l’arbitrarietat amb què les
administracions han gestionat fins ara l’escàs parc
d’habitatge assequible. Tot plegat havia desencadenat un
procés de substitució de les capes populars per classes
socials noves i ensenyorides més solvents, expulsant els
joves del barri cap a fora de la ciutat.
Les operacions urbanístiques del 1992 i el 2004 han
resultat d’una agressivitat impròpia, argumentaven els
veïns del Poblenou, cap a la identitat i la idiosincràsia dels
barris de llevant perquè el motor immobiliari, amb l’ajut de
les nombroses modificacions del Pla General Metropolità
per requalificar solars, no ha tingut el contrapès de les
necessàries mesures de caire social en defensa del
patrimoni, del dret a l’habitatge i de la promoció cultural.

UNA NEGOCIACIÓ DURA
Poc dies després d’aquella assemblea, components de
l’AVPN i de la FAVB es van reunir amb representants de
l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU), de l’empresa
22arrova bcn, sa i de les cooperatives de CCOO i la UGT
per demanar un compromís als promotors sindicals de
cedir el 50% dels pisos a gent del Poblenou. Els primers
convenis per adjudicar sòl per a habitatge protegit al 22@
s’havien signat el 7 de maig d’aquell any, i les cooperatives
veïnals vinculades a la FAVB estaven d’acord amb la
mesura del 50%, però no els sindicats, que defensaven la
legitimitat de les seves llistes de preinscrits i no se sentien
vinculats a criteris d’altre ordre, tal com reiterarien el
secretari general de CCOO del Barcelonès, Àngel Crespo,
per carta a l’AV Poblenou l’octubre següent, i el mateix
secretari general de la CONC, Joan Coscubiela, als
presidents de la FAVB i de l’AVPN.
Ara fa un any, al novembre de 2003, s’avançava en les
converses entre les entitats veïnals i l’Ajuntament. En nom
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de l’Ajuntament actuava Ramon García Bragado, gerent de
l’IMU, que va acceptar la introducció de quotes de reserva
per al barri. Per la seva part, les entitats van cedir a rebaixar
la quota per sota del 50% per mirar d’arribar a un acord.
Però al cap d’unes setmanes, el mateix García Bragado
se’n va desdir i la negociació va quedar suspesa. Les raons
d’aquella marxa van ser desacords a les cúpules polítiques
de les regidories d’Urbanisme i Habitatge, encara que
segurament les divergències entre l’Ajuntament i la FAVB
en l’operació 10HJ (els anomenats habitatges de lloguer
barat per a joves) i la postura crítica de la FAVB respecte
del Fòrum, van ser el motiu real de la radicalització de la
postura del primer tinent d’alcalde, Xavier Casas.
El moviment veïnal es va imposar aleshores traslladar la
negociació a les instàncies polítiques. I el cert és que la
denúncia de frau i descontrol en l’adjudicació de pisos de
protecció que van fer els representants veïnals va destapar
la caixa dels trons tant pel que fa a les administracions com
per les pràctiques habituals dels promotors immobiliaris.
Calia refer de dalt a baix el sistema per evitar un escàndol
de grans dimensions.

LES COOPERATIVES VEÏNALS
Les tres cooperatives veïnals d’habitatge de Barcelona, Del
Teu Barri, Por Font i Projecte Habitat 2000, en virtut del
tercer conveni signat entre l’Ajuntament i la FAVB el mes de
març de 2003, van obrir una llista única de preinscrits per
accedir a habitatges assequibles promoguts per aquestes
entitats a tota la ciutat. La llista va estar oberta entre el 19
de maig i el 31 de juliol de 2003, i s’hi van apuntar prop de
2.000 persones abans que el 29 de setembre, al teatre
Condal, es sortegés davant de notari l’ordre de la llista
única veïnal, acte al qual va assistir el regidor ponent
d’Habitatge Eugeni Forradellas (ICV-EUiA). A finals d’any,
la FAVB va decidir tancar la llista, que ja tenia més de 2.500
preinscripcions, de les quals unes 700 eren de gent

empadronada al barri del Poblenou, mentre no es
clarificaven els acords amb l’Ajuntament.
Al Poblenou, les expectatives de vivenda assequible havien
despertat l’interès de la gent fins al punt que s’omplia a
vessar la sala d’actes del Centre Cívic Can Felipa cada
vegada que les associacions de veïns i la nova Plataforma
pel Dret a l’Habitatge convocaven una assemblea
informativa. La pressió per aconseguir una quota de
reserva per a la gent del barri augmentava gràcies a
l’esforç coordinat entre les associacions de veïns i la
plataforma, que van promoure una campanya de pancartes
als balcons i altres accions que va culminar el 5 de maig del
2004 amb una manifestació de prop d’un miler de persones
davant de la seu del Districte de Sant Martí, on es van
lliurar 5.000 signatures.
Mentrestant, i en substitució de García Bragado, que el
desembre de 2003 va deixar l’IMU per incorporar-se al
departament de Presidència de la Generalitat, el regidor
Forradellas va tornar a reunir-se amb les entitats veïnals,
que van tenir la sensació d’iniciar tot el procés de discussió
de bell nou. El mes d’abril de 2004 es van incorporar a les
converses Ricard Frigola, nou director d’habitatge de l’IMU,
en substitució d’Alfredo Jorgejuan, que també va marxar a
la Generalitat. En reunions successives, i superat el
prejudici inicial que la quota de reserva de barri podria ser
insolidària amb la resta de ciutadans de Barcelona, el 7 de
setembre es va perfilar l’acord que finalment reservarà una
tercera part del total d’habitatges del 22@ per a residents,
amb distribució diferent segons si el promotor és una
cooperativa veïnal o un altre.

REIVINDICACIONS
AL MARESME I AL BESÒS
Paral·lelament a la reivindicació
de Poblenou, el col·lectiu
D i a g o n a l - M a r e s m e - B e s ò s,
creat entorn del Fòrum Ribera
del Besòs, va convocar el 3 de
maig de 2004 una assemblea
d’informació i debat al centre
cívic Besòs sota el lema Més
habitatge social, on es va
redactar un manifest que
exigeix compensacions socials
per la transformació del front
marítim. En concret, demana
que es modifiquin les previsions
del Pla especial del sector C2
(el solar que era de propietat
municipal i on hi havia les
antigues cotxeres d’autobusos
de Llull) perquè es dediqui tot el
sòl disponible a habitatge
protegit; que es faci un nou Pla
especial
per
al
triangle
Diagonal-Llull-Selva de Mar (sòl
públic cedit al Departament de
Justícia pel pla de presons), tot
destinant-lo a habitatge social i
equipaments, i que s’estableixi
una quota de reserva de pisos
per als veïns del barri.

La plataforma va convocar una altra assemblea el 21 de
juny, a la qual van excusar l’assistència els representants
de les administracions, segurament per la dificultat d’haver
de justificar davant el veïnat la venda dels solars públics
d’aquella zona enlloc de fer-hi habitatge social i
equipaments. Posteriorment, amb el ple suport de les AV
del Maresme i Diagonal Mar (no l’AV del Besòs, que
sempre s’ha desmarcat d’aquesta reivindicació), la
plataforma es va entrevistar amb el regidor Narváez, el
director d’Habitatge de l’IMU, Ricard Frigola, i amb la
directora general d’Habitatge de la Generalitat, Carme
Trilla, per demanar canvis significatius en les previsions de
planejament i d’habitatge protegit en el barris afectats per
l’urbanisme del Fòrum.
Marc Andreu

Discrepàncies en els límits
fixats per a l’adjudicació
d’HPO al Poblenou
Les entitats veïnals que han signat l’acord sobre
l’adjudicació de l’habitatge assequible al Poblenou,
juntament amb la FAVB, van determinar, en el seu moment,
el perímetre vàlid de la zona d’empadronament que
s’aplicarà en l’adjudicació dels HPO del 22@. L’Ajuntament
de Barcelona hi va estar d’acord. A petició de Santos
Pérez, president de l’AV del Maresme, es va incloure en el
perímetre descrit les dues voreres del carrer Maresme.
Però el mateix president de l’AV de Maresme, després
d’haver signat l’acord, ara se n’ha desdit i ha demanat que
s’inclogui també tota la població que viu fins a la Rambla
Prim.
Tant la FAVB com l’AVPN han
desestimat aquesta petició
perquè consideren que la
Rambla
Prim
es
troba
completament inserida en el barri
del Besòs, i no forma part del
Poblenou. Tot i entendre la
incomprensió de les persones
que se senten perjudicades,
creiem que no es poden adoptar
criteris arbitraris o en funció
d’uns
interessos
molt
determinats. Així ho hem fet
saber tant a en Santos com al
regidor Narváez, el qual ha
volgut intermediar en aquesta
qüestió. Ja que la resta d’entitats
signants de l’acord coincideixen
amb el nostre parer, volem
convidar la ciutadania de la zona
del Besòs a treballar per
aconseguir més habitatge social
en els solars de Selva de Mar
Diagonal i a les cotxeres de Llull,
reivindicació en la qual tindran tot
el nostre suport.
Junta de l’AVPN
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Habitatge social
Primers habitatges de
protecció oficial al 22@

Promoció d’habitatge social
a Lope de Vega

La cooperativa Projecte Habitat 2000, SCCL (www.prohabitat2000.es)
lliurarà l’estiu de l’any que ve trenta habitatges de propietat al carrer
Lope de Vega. Es tracta dels primers pisos que fa la cooperativa veïnal
al Poblenou, i són fruit d’un conveni que va signar amb l’IMU a través
del qual Prohabitat 2000 va adquirir el solar que hi ha al
costat de l’ambulatori de Lope de Vega. Els pisos, que estan
A l’acte hi va assistir el president de la
en aquests moments en construcció faran 67,80 m2, i
cooperativa, Daniel Roca, qui va voler agrair la
tindran dues habitacions, amb un cost d’uns 118.000 euros,
confiança i responsabilitat dipositades per
o bé 90 m2, amb una habitació més, amb aparcament i
l’Ajuntament de Barcelona en un projecte tan
traster, i sortiran per uns 148.000 euros
important que ha estat fruït dels convenis amb
Les cooperatives poden construir el seu producte
la FAVB; a continuació Manel Martínez Arcos,
immobiliari amb qualitats similars a les del mercat privat
en representació de l’Associació de veïns del
existent dins de la seva especialitat, que és la protecció
Poblenou, va explicar la importància de l’acord
oficial, explica Daniel Roca, arquitecte tècnic i president de
a què s’ha arribat amb l’Ajuntament perquè
la promotora d’habitatges Projecte Habitat 2000, SCCL. Així
preferentment un 50% dels habitatges siguin
doncs, la promoció del Poblenou té terra de gres de primera,
adjudicats a la gent del barri.
amb opció a parquet; portes amb acabat de cirerer; envans
També hi va intervenir Máximo Loizu com a
de guix laminat; obra de fàbrica vista a façana; baranes de
conseller delegat de Sogeur, l’empresa gestora,
vidre i acer inoxidable; plaques solars; recollida pneumàtica
el qual va assenyalar l’encert de la fórmula de
de residus; antena parabòlica i videoporter. La fusteria
permuta de pisos a canvi de sòl que s’ha
metàl·lica és de color granat.
Promoció de pisos protegits a Lope de Vega.
aplicat en aquesta promoció. Després li va
Els futurs inquilins de la promoció del Poblenou -tots veïns
Coop. Prohabitat 2000.
tocar el torn al regidor del districte de Sant
del barri- són socis cooperativistes. Els socis han pagat 12
Martí, Francesc Narváez, que va explicar als assistents les bondats i
euros de capital social, cosa que els dóna dret a optar a ser en una
excel·lències del barri per als nous vinguts als habitatges. I, finalment, llista d’espera per un pis. I en el moment en què se’ls adjudica
va tancar l’acte el primer tinent d’alcalde, Xavier Casas, que va l’habitatge comencen a pagar la hipoteca perquè les cooperatives, en
destacar la important fita històrica que permetia a una cooperativa general, necessiten les aportacions constants dels adquirents. A
veïnal iniciar els primers pisos de protecció oficial que es duran a
Prohabitat 2000 es disposa d’un primer préstec hipotecari del 80% del
terme al districte del 22@.
cost del pis, a més d’una segona hipoteca del 10% addicional, i es
tramiten les ajudes a les quals tingui dret el futur propietari.
El 20 d’octubre va tenir lloc l’acte protocol·lari de primera pedra per als
70 habitatges, 46 de propietat i 24 de lloguer, que promou la
cooperativa Prohabitat 2000 a la cantonada Cristòfol de Moura amb
Josep Pla. Aquests habitatges seran els primers de la fórmula del 50%
per a la gent del barri.

redacció

Propera entrega de 30 habitatges protegits
al barri de Poblenou.
UN PROJECTE DE QUALITAT I FET REALITAT
AMB EL VOSTRE SUPORT.
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Patrimoni històric

III Jornada Llegat industrial i innovació
El Fòrum de la Ribera del Besòs va organitzar el 5 i 6
de novembre les terceres jornades “Llegat industrial i
innovació” a l’interior del recinte industrial de Can
Ricart, a la seu del grup d’artistes visuals HANGAR. En
aquesta ocasió, els organitzadors es van proposar fer
un pas més en el combat per consolidar un patrimoni
històric que no és sols material i que ha de constituir
un vincle sòlid entre el gran passat fabril de Barcelona
i un futur en el qual la renovació industrial a escala
metropolitana és una de les claus de l’empenta
Can Ricart. Passatge Marquès de Santa isabel.

En els darrers temps, la percepció de la rellevància
d’aquest patrimoni ha experimentat un increment notable,
però l’avenç en la reflexió acadèmica i ciutadana i en la
voluntat política no ha estat corresposta encara amb els
canvis necessaris en els instruments urbanístics i en les
orientacions de la política cultural i educativa per fer-ne
efectius la protecció i l’ús.
En aquesta circumstància, la III Jornada va proposar
aproximacions més concretes que en les dues
convocatòries anteriors, amb vista a perfilar un document

econòmica i de la cohesió social de la ciutat i del país.
que, enriquit per la discussió i les aportacions dels
assistents, pugui ser elevat als departaments pertinents de
l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya i a la Unió Europea, com a material de treball
per elaborar un pla integral del patrimoni industrial de
Barcelona que permeti extreure el millor partit social,
econòmic i cultural d’aquest llegat tan significatiu en la
trajectòria passada i futura de Barcelona i Catalunya i, més
enllà, de l’Estat espanyol i l’occident de la Mediterrània.
redacció

REFORMAS DEL HOGAR

MUEBLES DE COCINA
•
CUARTOS DE BAÑO
•
PAVIMENTOS
•
REVESTIMIENTOS

EXPOSICIONES EN:
•

C/ ROGER DE FLOR, 86
08912 BADALONA
TEL. 93 388 11 58
•

C/ PALLARS, 232
08005 BARCELONA
TEL. 93 300 32 57
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Vida de barri
Inaugurat el casal d’avis a Can Saladrigas
Poques setmanes després de la definitiva
inauguració, el casal d’avis de Can
Saladrigas, cada tarda, omple a vessar les
seves instal·lacions amb una multitud de
persones que s’adrecen a la novíssima
seu. A part de les ganes contingudes
durant tants mesos, la gent del casal
sembla proposar-se amortitzar aquell
espai en quatre dies, però més evident és
que al Poblenou, amb una població de
gent major de 65 anys que sobrepassa el
21% i que va en augment, necessita més
casals repartits en tot el territori. Can
Saladrigas s’ha convertit en el símbol del
proveïment d’equipaments socials, però la
crua realitat és que per satisfer les
necessitats del barri queda molta feina per

fer, i sobretot, molts diners per invertir. Si
tenim en compte que la resta
d’equipaments de Can Saladrigas,
biblioteca inclosa, no tenen finançament
abans del 2007, “apaga y vamonos”, fent
servir la dita popular castellana per
expressar el desànim consegüent. I la gent
es pregunta si no seria possible que de la
mateixa manera que es va trobar
finançament per al Fòrum de les Cultures,
l’Ajuntament en trobi ara per a la lloable
empresa d’ocupar-se de la Barcelona de
cada dia. Perquè un casal d’avis i una
biblioteca són equipaments d’ús diari i no
de temporada, com ho va ser el magne
esdeveniment de les cultures.

Casal d’avis recentment inaugurat a Can Saladrigas.

redacció

L’arquitecte Jean Nouvel es troba amb els veïns i les veïnes
El pare de la torre Agbar i disenyador del futur parc central del
Poblenou es va reunir el dia 25 d’octubre passat amb la comissió
de veïns pel seguiment del Parc. Aquesta comissió està formada
pel veïnat de la Cooperativa Bac de Roda, el grup de vivendes
Civit, l’Associació de veïns de Perú-Gran Via-Espronceda i
l’Associació de veïns i veïnes del Poblenou i, eventualment, hi
participen membres dels col·lectius que han ocupat el solar per fer
activitats en els darrers mesos. La cita havia creat una forta
expectativa entre els veïns que volien comprovar fins a quin punt
s’havien recollit les seves propostes.
Es diu que Jean Nouvel
seguia
a
través
d’Internet les activitats
que es feien en el solar
i mostrava el seu interès
per explicar directament
el seu projecte als
veïns. Un fet que és
d’agrair en una persona
acostumada que les
seves obres toquin els
núvols.

de l’AVPN dels “pous del món” que explicàvem en el darrer
número d’aquesta revista. En canvi no recollia —potser no li havia
arribat la proposta— les demandes d’un espai per a envelats i
festa major que demanaven els veïns de Bac de Roda.
La Comissió de Seguiment valorem positivament l’estructura
“amable” del parc, però creiem que s’ha de fer més compatible
amb les propostes dels veïns que, en definitiva, són els que en
gaudiran. Agraïm al regidor Narváez que hagi fet possible aquesta
trobada, però li recordem que la participació no es redueix a saber
la nostra opinió sobre l’estètica del parc que, sinó que volem
discutir
sobre
la
mateixa estructura del
parc. En aquest sentit,
hem de dir que no
veiem voluntat d’obrir
els canals de discussió
necessaris per debatre
la xarxa viària que
partirà el parc en tres
zones
discontínues.
Acceptem com un fet
consumat l’obertura del
carrer Espronceda en
Aspecte del front marítim al sector Diagonal Mar - Fòrum.
Aquest és el segon
què ja estan treballant,
projecte del parc que fa
però
no
entenem
Jean Nouvel i els seu equip b7120. Als antípodes d’una plaça perquè el carrer Cristòfol de Moura ha de travessar el parc. Els
dura, el projecte opta per crear un sostre vegetal format per uns carrers marquen els límits i la configuració de la zona verda: en el
arbres nets en la part dels troncs que dóna un efecte d’amplitud i fons es tracta d’escollir entre fer un gran parc que transcorri entre
alhora d’acolliment, aconseguit també pels jocs de llum que es Bac de Roda i Bilbao per sobre de la Diagonal o acontentar-nos
desprenen de les clarianes de les seves espesses fulles i altres de tenir tres places.
estructures de vegetals. L’arquitectura vegetal permet crear El regidor, que es va comprometre a tenir acabat el parc dins
diferents espais que l’autor anomena bucòlicament “les cabanes aquest mandat (2007), va treure importància a les nostres
sota la pluja”, les “falgueres gegants”, els “nius i els pous de cel”, observacions sobre el costós manteniment d’aquest tipus de parc.
etc. Dóna una especial centralitat a la “plaça de la sardana” que
Joan Maria Soler
havien proposat els veïns del Grup Civit i té en compte la proposta
FABRICACIÓ PRÒPIA
& ARTESANA
casa fundada
l´any 1912
Rbla. del Poblenou, 44-46
08005 BCN
Tel. 93 309 18 72
www.eltioche.com

C/. Llull, 181

BCN

93 485 23 33
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Nou punt d’informació i
atenció a les dones
a Sant Martí
Els punts d’informació i atenció a les dones (PIAD) son un servei de
proximitat que ens ofereixen informació, formació i assessorament
en tots els temes d’interès per a les dones, i possibiliten l’accés als
diferents recursos de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu,
que hi ha a la ciutat. Volen facilitar un espai on s’hi puguin adreçar
les dones que pateixen situacions abusives i de violència, per ser
ateses, assessorades i acompanyades als serveis previstos per
aquestes situacions personals.
Al districte de Sant Martí ha començat a funcionar un d’aquests
PIADS, concretament al centre cívic Can Felipa al Poblenou. Va ser
inaugurat el 22 de novembre, per la senyora Pilar Valluguera,
regidora ponent de la dona i de drets civils, i pel regidor del districte
F. Narváez. Els acompanyava Joan Clos, alcalde de Barcelona,
davant d’un públic majoritàriament femení que representaven les
moltes associacions de dones que treballen per fer dels nostres
barris llocs més habitables al servei de les persones.
El PIAD de Sant Martí, el gestionarà un equip de professionals que treballen a l’associació “Espais per a la igualtat”, amb
seu al Poblenou, que té entre els seus objectius combatre les situacions discriminatòries i que generen desigualtat i
violència envers les dones. Vol oferir un servei d’informació a les entitats de dones i a les dones del districte, i vol
col·laborar també en els plans comunitaris que ja hi ha en marxa. En aquest sentit, donaran suport al projecte “la
comunitat amb les dones i les famílies” en benefici de tota la comunitat, especialment els sectors més febles: dones,
infància i vellesa. Donem doncs la benvinguda a aquest nou servei, fent-lo servir com una eina més per a la promoció de
les dones dels barris i a favor de la convivència.
Ernestina Ródenas

El PIAD estarà en servei els dilluns, de 9 a 12 h; dimarts, de 15 a 18h; dimecres, de 12,30 a 15,30h; dijous, de 17 a 20h;
divendres, de 10 a 13h.

Un altre record
de l’antic Poblenou
Aquestes deformacions de la vorera contenien antics escocells, els forats
on es planten els arbres. Al carrer Taulat, entre el cementiri i la Rambla,
encara es poden veure aquests antics escocells, al costat de les cases del
mateix tram de carrer. Les obres d’urbanització i reforma posteriors dels
carrers del sector més vell del barri van anar incorporant el model quadrat
i regular que tots coneixem, però de moment aquests encara hi són.
El barri n’és ple, d’aquests forats on es planten els arbres. N’hi ha de
moltes mides i formes diferents. Us animem a enviar-nos fotografies
d’altres tipus diferents.
Jordi Díaz

ALMOGÀVERS, 233
08018 BARCELONA

CLINICA

M.I.B.S.E.

POBLENOU

IMATGE I SÓ • LINEA BLANCA • AUDIO PORTÀTIL

Tels: 93 300 5116 / 93 300 6658
Fax: 93 309 4189 - mibse@cconline.es
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VETERINARIA

TELS. 93 300 8726 - 93 300 6021
CAMÍ ANTIC DE VALÈNCIA 18 • 08005 BCN
HORARI: dilluns a divendres, 10-14h i 17-21h / dissabtes, 10-14h

Mobilitat

A favor de l’intercanviador de
l’estació del Nord - Arc de Triomf
El dia 8 de maig passat va començar a rodar pels carrers
de Barcelona el segon tramvia, el Trambesòs, en el tram
comprès entre plaça de les Glòries i l’estació de Renfe a
Sant Adrià del Besòs de la línia C1, al llarg del tram nord
de la Diagonal al districte de Sant Martí. En la primera
quinzena del mes de juliol, es va ampliar el Trambesòs amb
la incorporació de quatre estacions més: Auditori i Teatre
Nacional, Marina, Wellington i Ciutadella Vila Olímpica.
La dues línies de tramvia, Trambaix i Trambesòs, sumen
gairebé 18.5 km de metro en superfície. Un augment
històric del 15% de la xarxa ferroviària integrada, un fet
sense precedents des dels inicis del metro i, per tant, una
notícia molt bona per a la mobilitat sostenible i segura dels
municipis per on discorren les xarxes tramviaries. S’ha de
recordar que el tramvia treu cotxes de la ciutat, pacifica el
carrer, és un bon model d’eficiència energètica i no
contamina.
Tot i aquesta molt bona novetat per a
la mobilitat de Barcelona i del seu
entorn metropolità, amb gairebé 3
milions de viatgers transportats a
començament del mes d’agost,
l’Autoritat del Transport Metroplità
ATM va retallar els serveis oferts pels
tramvies a Barcelona en la franja
horària de matí, de 5 a 7 de la tarda,
i de nit. La freqüència de pas entre
les 10 i les 12 va passar dels 16
minuts inicials a 32 i 40 minuts.
Sembla que una decisió com aquesta
no ajuda gens ni mica a promoure el
transport públic. I sobta que sigui
l’administració competent en aquesta
matèria qui prengui la decisió
errònia, i que des dels governs dels
municipis per on circula el tramvia no
es manifestés cap mena de
Obres del trambesòs.
contrarietat. Ni tant sols l’Ajuntament
de Barcelona va manifestar malestar,
tot i que el Fòrum es veia perjudicat perquè li restava
serveis del Trambesòs. Aquesta actitud conservadora de
l’ATM mostra molt poca convicció al introduir el tramvia a
Barcelona i el seu entorn metropolità.
L’intercanvidor de transport públic de l’Estació del Nord Arc de Triomf sembla que no és prioritari per als
responsables de l’ATM. L’Ajuntament de Barcelona ha
trobat un intercanviador alternatiu a la Plaça de les Glòries,
quan d’aquí a una dècada, si tot va bé, estigui construït, i

així redimirà l’errada del senyor Acebillo quan va dissenyar
el tortell viari. Aquest projecte, però, té uns quants
entrebancs que no consten en el PDI 2001-2010, i no
disposa de cap finançament, per tant, hem de preguntar al
senyor alcalde de Barcelona, promotor de la idea, què hem
de fer durant aquesta dècada mentre no es construeix
l’intercanviador de Glòries.
Segur que s’està a temps de corregir la decisió no
oficialitzada de la no arribada del tramvia a l’Estació del
Nord - Arc del Triomf. L’arribada del tramvia permetria
connectar amb tres línies de rodalies de Renfe R1, R3 i R4,
i dues línies de regionals Renfe a Puigcerdà i Lleida, la
línia 1 del metro, l’estació d’Autobusos Estació del Nord de
línies regionals, nacionals i internacionals, i amb més
d’onze línies d’autobusos urbans i interurbans, i finalment,
complir amb les previsions del PDI 2001-2010.

Esperem que el seny s’imposi en el sí de l’ATM i dels
responsables municipals de l’Ajuntament de Barcelona i del
govern de la Generalitat, i prosperi l’arribada del tramvia a
l’intercanviador de l’Estació del Nord - Arc de Triomf.

Manel Ferri
Coordinador de mobilitat de la CONC

Lope de Vega, 45 - TEL/FAX 93 300 3507 - 08005 BCN
PAPERERIA • FOTOCÒPIES
IMPRESSIÓ DIGITAL • ENQUADERNACIONS
PLASTIFICACIONS • SEGELLS DE GOMA
SERVEI DE FAX

c. Taulat, 44 (a prop de la Rbla.Poblenou) Tel. 93 221 54 98
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Mobilitat

Renovació de les àrees industrials i terciarització
El pla 22@ per la renovació de les àrees industrials del Poblenou amenaça de farcir el Poblenou d’oficines i hotels, i fer
desaparèixer les empreses tradicionals que, sense representar cap inconvenient per conviure a la ciutat, és veuen, en
canvi, expulsades per la creixent pressió del preu del sòl i per la manca de protecció del planejament.
Un altre dels plans urbanístics del 22@,
el de parc central, està aixecant la ira de
petits industrials i artistes que han
ocupat fins al dia d’avui el recinte
industrial de la família Ricart -la vella
fàbrica del marquès de Santa Isabel.
Artistes, petits tallers de manufactura i
artesans veuen rescindits els seus
contractes de lloguer davant l’imminent
enderroc de velles naus industrials que,
a mercè del planejament 22@, deixaran
lloc a portentosos edificis reservats a no
menys
portentoses
oficines
de
tecnologia arrova. L’exigüitat de les
indemnitzacions per desnonament fa
inviable, en la majoria de casos, la
represa de l’activitat en una nova
localització.
Panoràmica de la Diagonal.

El recinte de Can Ricart és potser el
darrer exemple, ara a punt de desaparèixer, del gran
urbanisme industrial d’agregació a la ciutat, juntament amb
Can Batlló de Sants. La concentració, en un espai on la
història hi ha teixit una malla capriciosa i complexa, és en
essència la singularitat del barri industrial on l’ús mixt aporta
una qualitat social avui redescoberta, però que existeix des de
sempre al Poblenou.
L’Associació de veïns i veïnes del Poblenou ha denunciat que
els plans urbanístics del districte tecnològic eliminen
ocupacions i professions existents, substituint-les per noves
places estrictament terciàries. L’entitat veïnal, que defensa el
patrimoni industrial del barri, no sols l’arquitectònic, sinó també
la memòria i el capital professional que han deixat al barri un
segle i mig d’industrialització, ha assenyalat amb insistència la
necessitat de combinar empreses del sector terciari i de nova
tecnologia amb la petita i mitjana empresa, sovint auxiliar en
sectors tradicionals, i també el comerç especialitzat existent,

fruit de la important concentració industrial.
L’entitat veïnal troba a faltar mecanismes de planejament que
facilitin la continuïtat de petits i mitjans tallers de metal·lúrgia,
fusteria, manufactures, petita maquinària i serveis a la
població que diversifiquen i enriqueixen l’oferta productiva de
la ciutat. Atribueixen l’escassa sensibilitat de l’autoritat
municipal de cara a la continuïtat dels tallers d’artistes, de
serveis industrials i activitats complementàries a l’abús d’un
discurs excessiu de l’empresa tecnològica que es reclama
com pilar únic del creixement econòmic i de la innovació. Les
estratègies de localització d’activitats clòniques, concentració
de talents i recerca de sinèrgies entre plataformes i projectes
d’incubació tecnològica, vesteixen un districte altament
especialitzat i el·litista que s’allunya de la idea de ciutat
complexa.
redacció

farmàcia
TAULAT
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Apropem-nos

ABEL i SANDRA:
Nadal i ramadà. Festes populars
i/o festes religioses.
Tenim a prop les festes de Nadal i el mes passat, en la
trobada del Tè i Cafè, vam celebrar el final del ramadà. Els
veïns de religió musulmana ens van convidar a dàtils i
pastes fetes amb mel, els autòctons d’arrel cristiana ara
compartirem amb ells torrons, neules i polvorons. Aquesta
barreja de tradicions que apropa costums de procedències
diferents ens ha suggerit el tema d’aquest butlletí.

La parella formada per l’Abdellah Meziane i la Sandra
són uns veïns del Poblenou força coneguts que m’han
convidat a casa seva. L’Abdellah, a qui tothom coneix
com a Abel, va néixer a Casablanca i treballa al forn de
cal Mingo del c/ Marià Aguiló. La Sandra Simón, veïna
del Poblenou de tota la vida ensenya català i castellà a Can Felipa i coordina les classes que, de manera voluntària, altres
veïns del barri programen per a immigrants.
Poblenou.- Hola parella. Ens agradaria que l’Abel ens expliqués perquè va venir a Barcelona i voldríem que la Sandra
ens digués com us vau conèixer.
Abel.- Nací en el 68 en una familia de nueve hermanos (4 chicas y cinco chicos). Estudié informática y empecé a sentir
la necesidad de independizarme. En el año 1992 vine a Barcelona procedente de España y Francia; he trabajado de
repartidor, en hostelería y, desde hace 4 años, mi oficio es el de panadero. Se árabe, francés, castellano y entiendo
perfectamente el catalán aunque no me atrevo a hablarlo.
Sandra.- Ens va presentar un amic del barri, també del Marroc, que compartia pis amb l’Abel. Va ser a la festa major del
Poblenou, em va convidar a sortir i, ja ho veus, fa vuit anys que vivim junts i estem esperant un fill.
PN.- Abel, la nostra societat és cada vegada més laica i les festes religioses han passat a formar part de la tradició civil.
Des d’aquesta perspectiva, ens costa entendre el ramadà i voldríem que ens l’expliquessis.
Abel.- El ramadà se rige por el mes lunar que tiene una duración de 29 o 30 días, por lo que la fecha en que se celebra
se adelanta aproximadamente dos semanas por año. Consiste en ayunar desde que sale el sol hasta que se pone. Están
exentos de ayunar los enfermos, los ancianos y las mujeres embarazadas o que tienen la regla.
En los países musulmanes la familia es muy importante y estos días son una fiesta. Cuando el sol se pone, una sirena
avisa que ha finalizado el ayuno, las calles se llenan de gente y las familias se reúnen para compartir la comida, que es
muy sabrosa y energética, sobre las 10 de la noche se cena y, a las 4 de la mañana, el nafar avisa a son de trompeta la
hora del desayuno, que debe finalizar antes de las 6 de la mañana en que empieza la oración.
PN.- Tu compleixes el ramadà?
Abel.- Yo soy creyente no practicante. Cumplirlo en países que no son de religión musulmana es muy duro, porque te
encuentras muy solo.
El ramadà es para mi como una terápia. Yo mando en mi cuerpo. Representa un corte en la vida que te permite ver lo que
pasa a tu alrededor. Puedo percibir que hay personas que pasan hambre porque no tienen para comer. Esto te abre el
corazón.
Sandra.- A mi m’entendreix veure’l menjar sol. Vaig voler provar si jo era capaç de fer-ho i no vaig aguantar ni un dia. Ara
procuro deixar-li la taula parada perquè no li sigui tan difícil.
Durant les hores de dejuni tampoc poden mirar les noies. Haig de reconèixer que sóc una mica dolenta perquè, quan vaig
pel carrer i veig un noi marroquí o paquistanès, observo si em mira.
PN.- Abel. Aquí es té certa prevenció cap a la religió islàmica i els musulmans, no únicament pel terrorisme, sinó també
pel que fa als drets de la dona. Quina és la teva opinió?
Abel.- El Islam es paz y los actos terroristas perjudican su imagen. El profeta dice que en una guerra no se puede matar
ni a un árbol, por lo tanto mucho menos a un hombre. Cuando veo estos atentados tan terribles, no me parecen reales
sino parte de una película.
Los derechos de la mujer van evolucionando poco a poco en Marruecos. Mohamed VI es un rey joven, que ha legislado
a favor de la mujer, y a quien su esposa acompaña en los actos oficiales; asimismo una fundación para discapacitados,
de reciente creación, está presidida por la hermana del rey. Esto es un buen ejemplo para los ciudadanos que consideran
al rey descendiente del profeta.
Las parejas jóvenes de las ciudades cada vez siguen modelos de conducta más parecidos a los que se dan aquí. Son
muchas las mujeres que trabajan y está descendiendo el número de hijos. Mis hermanos por ejemplo, tienen entre uno
y dos hijos.
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Breus
Sandra.- Cada any fem un viatge al Marroc. La primera vegada que vaig anar a casa de l’Abel em vaig sentir molt ben
rebuda, i em va sorprendre la seva mare quan em va dir que aquella era la meva casa, encara que no hi anés amb el seu
fill.
PN.- Sandra i Abel, sou una parella amb arrels molt diferents i ens agradaria que ens expliquéssiu com construïu la vostra
relació i com ho fareu quan neixi el vostre fill.
Abel.- Cuando nazca nuestro hijo supongo que Sandra le explicará sus costumbres y yo las mías. A mi me gustaría que
me acompañara en el ramadà, pero será el quien elija.
Sandra.- Jo respecto les seves creences encara que no les comparteixi i l’Abel no m’imposa res. Em sento molt a gust
quan vaig al Marroc i passo uns dies amb la seva família i els seus amics. He après a parlar marroquí com a mostra del
meu desig d’apropar-m’hi i sé que ho valoren.
La tarda que he compartit amb l’Abel i la Sandra ha estat molt agradable. Primer hem pres cafè i pastís de poma
del forn de Cal Mingu i després un te exquisit, que l’Abel ha preparat de manera totalment artesana, acompanyant
un deliciós sel·lo, fet de fruites seques torrades i portat directament de Casablanca.
Gràcies per la vostra rebuda i el vostre testimoni.
Montse Milà

d’una zona del barri que si bé ha patit un cert aïllament, té
vocació, en canvi, d’espai de potent centralitat per la
càrrega històrica que li confereix l’antiga carretera de
Mataró, l’església -d’estil neogòtic i obra de l’arquitecte
Sagnier-, la fàbrica de l’Escocesa, destinada a ser un
important equipament, i també per la seva situació propera
i equidistant del futur parc central i de l’eix de Selva de Mar.
Vet aquí un munt de raons per evitar que l’obertura del
carrer de Marroc acabi destruint un dels espais cívics amb
més potencialitat i encant del Poblenou. Ben segur que hi
ha alternatives per evitar que desaparegui aquell espai.
Caldria, però, convèncer els tècnics municipals de la
importància de mantenir la plaça del Sagrat Cor.
La plaça del Sagrat Cor, un espai d’alta qualitat urbana

L’obertura del carrer de Marroc
podria fer desaparèixer la
plaça del Sagrat Cor
Com ja hem comentat en diverses ocasions, l’obertura de
carrers de la malla viària del Poblenou ha de permetre fer
front a l’exigència de més i millor connectivitat del barri amb
la resta de la ciutat i amb el municipi de Sant Adrià, així
com satisfer l’accés a empreses i a equipaments diversos.
El disseny de la xarxa viària, inclosa en el pla
d’infrastructures del 22@, discrimina quins han de ser els
carrers de primer ordre, amb capacitat per absorbir un
trànsit important, dels de la malla interna de barri. En
realitat molts dels carrers de la quadrícula prevista per
Cerdà fa més d’un segle, especialment els que tenen la
direcció Besòs – Llobregat, mai han vist complet el seu
recorregut pel Poblenou a causa de les nombroses finques
edificades, en la seva majoria fàbriques, que ho impedien.
És en aquests moments, que el pla 22@ adequa el
parcel·lari a la malla viària de l’eixample barcelonès, que
veiem l’obertura de carrers com Veneçuela, Cristòfol de
Moura, Bolívia o Marroc, entre d’altres. Precisament,
l’obertura del carrer de Marroc, que juntament amb
Cristòfol de Moura està considerat de la xarxa primària per
connectar Sant Adrià i el centre de Barcelona, en la seva
intersecció amb Pere IV, podria fer desaparèixer la plaça de
l’església del Sagrat Cor i també la placeta Klein. Es tracta
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Comissió d’Urbanisme de l’AVPN

Transformació del nucli
antic del Poblenou
Un estudi urbanístic encarregat per Ca la Vila sobre
la malla central del Poblenou aconsella reconsiderar
planejaments ja aprovats com ara l’obertura del
carrer Bilbao fins a García Faria o l’obertura de
Ramon Turró en l’encreuament amb Marià Aguiló.
El Districte de Sant Martí ha realitzat un estudi del nucli
central del Poblenou que comprèn totes les illes que no
estan qualificades de 22@, en total sumen unes 60
hectàrees. L’estudi té la finalitat de conèixer la complexitat
de la malla urbana compresa entre la Rambla i el carrer de
Bac de Roda, així com el seu grau de consolidació segons
les previsions del PGM, i els possibles impactes de l’actual
transformació. Aquest treball s’ha centrat en el Poblenou
que no està sotmès a planejaments específics i, per tant,
es troba subjecte als criteris i normes que disposa el pla
general metropolità, aprovat l’any 1976, perquè es tracta
d’una zona que darrerament ha experimentat una forta
activitat immobiliària, segurament induïda pels altres plans
urbanístics com el del Front Marítim o el de Diagonal.
L’AVPN ha expressat preocupació, en diverses ocasions,
per la ràpida transformació de la malla central del
Poblenou, en especial la que afecta les zones més

veïnals i del grup de patrimoni del Fòrum Ribera del Besòs,
i tècnics de l’Ajuntament, d’Urbanisme i de 22@ bcn, sa,
coordinada per l’arquitecta Dèlia Boix, que havia de fer un
seguiment del patrimoni històric del Poblenou. Oriol Clos,
director d’urbanisme de l’IMU, va encarregar aquest estudi
a Sebastià Jornet, de l’escola tècnica superior
d’arquitectura de Barcelona. Finalment, Jornet ha presentat
les conclusions i propostes d’un treball exhaustiu i brillant,
que dedica una atenció especial als passatges, al
tractament urbanístic del carrer Marià Aguiló, sobretot en la
seva confluència amb Joncar, i a la zona de la plaça Prim,
la fàbrica Extractos Tànicos i les peces urbanes afectades
per l’obertura del carrer de Bilbao. El treball es permet
suggerir diverses reconsideracions del planejament
aprovat per tal de preservar valors patrimonials i defensar
el rol altament cívic dels eixos del barri.

Assemblea general
de socis 2004

Carrer Marià Aguiló.

antigues, entorn dels eixos de Taulat i Marià Aguiló.
Intervencions urbanístiques desafortunades com les que
han provocat la pèrdua irrecuperable del patrimoni
paisatgístic a la plaça Prim van fer que els representants
veïnals demanessin la suspensió de llicències d’obra
(vegeu el Poblenou núm. 36) fins que no s’hagin fixat uns
criteris d’intervenció urbanística que preservin els
paisatges urbans i els valors patrimonials. Com a
conseqüència de les queixes, el regidor Francesc Narváez
va ordenar una comissió integrada per representants

L’Associació de veïns i veïnes del Poblenou ha celebrat la
junta general ordinària de socis corresponent a l’any 2004,
en què s’ha fet balanç de la gestió feta en els darrers dotze
mesos. Els temes revisats van des de la demanda
d’habitatge assequible per a famílies del barri fins a l’esforç
continuat per publicar la
revista El Poblenou o la
participació en el fòrum
veïnal barcelonès, com a
exemple de participació en
un àmbit global de ciutat. La
junta va valorar positivament
l’acció duta a terme, de la
qual
va
destacar
la
col·laboració amb altres
associacions de veïns i
entitats diverses com ara
grups de ciutadans afectats,
associacions de mares i
pares
d’alumnes,
comerciants
del
barri,
agrupacions d’artistes... “El
treball en xarxa és l’aposta
més rendible i de futur” va
afirmar la junta que dirigeix
Cúpula de la torre Agbar.
l’entitat.
Com a pla de treball futur es va destacar la necessitat de
concentrar esforços en l’obtenció ràpida d’alguns
equipaments com ara la biblioteca de Can Saladrigas, la
construcció d’aparcaments públics i el seguiment continuat
de les adjudicacions d’habitatge social. També es va
plantejar el projecte de gestionar un futur casal de barri a la
Rambla (en l’antic casal d’avis del Taulat). En aquests
moments, l’AVPN està en vies de negociar un conveni
regulador que permeti crear el casal de barri.
Finalment, es va renovar el càrrec de president, que ha
exercit Salvador Clarós en els darrers tres anys, i que
passa a assumir a partir d’ara Manel Andreu. L’assemblea
es va acabar prenent una copa de cava per celebrar els
èxits aconseguits en el darrer curs.
redacció
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