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Guia comercial

ARTS GRÀFIQUES
Aleu Gràfiques
Llull, 48-52  3er4a

DISSENY GRÀFIC
Guti’s Diseño
Rbla. del Poblenou, 50  ent.1ª
T 93 300 5105

CAFETERIA • GELATERIA
El Tio Ché
Rbla. Poblenou, 44-46
T. 93 309 18 72

ELECTRODOMÈSTICS
M.I.B.S.E.
Almogàvers, 233
T. 93 300 51 16

ENTITATS • FUNDACIONS
Prohabitat 2000
Avinyó, 32

FARMÀCIA
Taulat-62
Taulat, 62  T. 93 225 36 40

JOIERIA
Kore Rbla. Poblenou, 44 
T. 93 309 18 86

ÒPTICA
Multiópticas
Rbla. del Poblenou, 129-131
T. 93 300 50 89

PERRUQUERIA
Francesc Creixell
Ciutat de Granada, 63 b
T. 93 309 50 03

PAPERERIA
Copiràpit
Lope de vega, 45   T. 93 300 35 07

QUEVIURES
Carnisseries Trinxant
Amistat, 22 - Mercat  T. 93 225 43 43
Fruiteries July
Llull, 181   T. 93 485 23 33

MOBLES • DECORACIÓ 
Destil
Pujades, 174    T. 93 485 35 74 

Plaza
Pallars, 232      T. 93 300 32 57

PELLETERIA
Alfons Pell
Taulat, 44     T. 93 221 54 98

RESTAURANT
Restaurant Sol
Llull, 338
T. 93 307 29 96

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

TALLER • FERRETERIA
Rapiclau
Dr. Trueta, 236   T 93 221 13 80
Artimetal
Pallars, 392-400   T. 93 307 09 42

V O L E M  A G R A Ï R  L A  C O L . L A B O R A C I Ó  D E L S  S E G Ü E N T S  S P O N S O R S

• SI ET VOLS
ANUNCIAR

O COL.LABORAR
A LA

PUBLICACIÓ

• TRUCA AL

93 266 44 41

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



Editorial

Can Ricart i el 22@
No només des del Poblenou sinó des d’altres indrets de Barcelona, la ciutadania està contemplant amb incredulitat com
les grans transformacions urbanes que tenen lloc en aquesta banda de la ciutat ja han destruït bona part del patrimoni
històric industrial i no s’hi posa encara aturador amb mesures de veritable protecció. I també s’està expulsant l’activitat
econòmica productiva de tallers i petites empreses, com per exemple a Can Ricart, un dels darrers espais de la ciutat
encara productiu. Cosa que contribueix a convertir el districte econòmic en un bosc només d’oficines i d’hotels. La
incredulitat augmenta en veure la feble capacitat de resposta de les Administracions davant de les necessitats del dia a
dia de la gent: una biblioteca, unes escoles dignes, casals de gent gran i residències, etc. Però desborda encara més la
constatació de la inutilitat i perversitat social d’obres com les de Diagonal Mar, el Fòrum o alguns plans del districte
econòmic, que ignoren la gent i enlloc de proposar-se relligar teixits socials diversos, posar en valor els actius històrics,
culturals i cívics, i augmentar el benestar serveixen de manera gairebé exclusiva al negoci i generen descohesió social.

Sembla que ni els polítics ni els tècnics que dirigeixen l’operació urbanística cap a llevant i sobre l’eix de la Diagonal no
han entès el que hi ha en la base del canvi social i econòmic del nou segle. Els nous negocis, que són sobretot urbans,
val a dir-ho, dependran d’una nova ciutadania que no sigui aliena als canvis tecnològics ni a les conseqüències culturals
que comporten amb els nous hàbits de relació entre les persones, d’aprenentatge i de consum. La nova economia
necessita més que mai  la divulgació universal dels coneixements i també de la democratització de l’accés a les
tecnologies. I ja es percep una  imprescindible revolució de les capacitats i de les intel·ligències dels ciutadans que no
dependrà només de la formació universitaria, sinó que tindrà molt a veure amb l’escola primària i secundària, i amb altres
organitzacions i
institucions socials. Sense la seva complicitat, i al marge estant del que és local, dels signes d’identitat i de les capacitats
creatives, no serà possible innovar i produir béns i serveis amb un plus de valor afegit que els faci diferents i competitius.
Sense la ciutat, el seu patrimoni històric i cívic, i l’assumpció dels límits que imposa la convivència, la sostenibilitat
mediambiental... serà impossible que les empreses, cada cop més globalitzades, puguin implantar-se i reeixir.

Es fa doncs impensable un futur al marge de la ciutat, com a sistema complex i motor de l’economia i de la cultura. Per
això, el 22 arrova, un dels darrers experiments d’economia urbana en assaig, mai serà un districte industrial innovador si
no cauen definitivament les barreres que separen administrativament el treball, el negoci, la cultura, l’educació... I això
demana estratègies globals conduïdes amb convenciment pel poder públic que, més enllà de la simple gestió urbanística
i immobiliària, coordini els diferents actors i els diferents estadis de l’educació, l’empresa, l’associacionisme, el govern
local, el món de la cultura i les arts... ¿Per què es nega la possibilitat que a Can Ricart -en un altre temps un dels motors
d’innovació industrial de Catalunya- convisquin avui les empreses de tecnologia moderna amb els tallers de manufactura,
els tallers d’artistes, i els professionals i artesans? ¿Per simple especulació immobiliària o per una pobra visió de futur
dels que ens governen?

La junta

índex
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Manifestacions
per salvar Can Ricart
Uns 200 treballadors i petits propietaris dels tallers del recinte
industrial de Can Ricart, al passatge del marquès de Santa
Isabel, es van manifestar el 28 de gener per demanar la
reubicació de les empreses afectades pel pla de Parc Central del
22@. El 19 de febrer, més d’un centenar de veïns s’hi van
solidaritzar amb una passejada històrica pel recinte fabril més
antic i el segon més gran de Barcelona, amenaçat de
desaparèixer.

L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou (AVPN) es va
solidaritzar amb la causa de les empreses per evitar les
deslocalitzacions o el tancament d’una vintena d’indústries
afectades, i la pèrdua de llocs de treball. L’AVPN denuncia
fa temps que l’afectació dels emplaçaments actuals i la
pressió creixent del preu del sòl, induïda pel canvi
urbanístic, està expulsant de la ciutat aquelles activitats
que, tot i ser perfectament compatibles en l’àmbit urbà, no
poden reubicar-se i han de marxar o tancar definitivament.

En clara referència als plans urbanístics del districte 22@,
en concret el de l’Eix Llacuna i el de Parc central,
l’Associació de Veïns creu que el model d’economia urbana
simplista, promogut per l’empresa municipal 22@bcn,sa,
expulsa l’activitat productiva i imposa així un monocultiu
econòmic amb un pes important d’hotels i oficines,
economia terciària en definitiva, que empobreix
enormement la trama urbana de la ciutat. Les noves
empreses del sector de les tecnologies de la informació i la
comunicació, i les activitats econòmiques basades en el
coneixement, han de ser motor de la nova economia
urbana, sense caure però en un monocultiu terciari que
exclou expressament altres activitats més clàssiques que
ajuden a diversificar i enriquir el teixit social i econòmic de
la ciutat.

L’AVPN ja va acordar amb l’Ajuntament la introducció de
mecanismes de reubicació de les activitats econòmiques
afectades pel pla de l’Eix Llacuna, que no s’estan
materialitzant. És en aquests sentit que el Fòrum de la

Ribera del
Besòs (FRB)
demana ara la
creació al
Poblenou de sòl
industrial de
protecció oficial
per facilitar la
continuïtat dels
tallers afectats.

redacció

Polèmica sobre
els equipaments de la
fàbrica Oliva Artés
La fàbrica Oliva Artés, que havia de ser enderrocada segons el
pla del Parc Central de l’obertura de la Diagonal, s’ha salvat a
sol·licitud dels veïns per aprofitar-la com a equipaments.
L’Ajuntament ja treballa en la rehabilitació d’una nau perquè
aculli una caserna de la Guàrdia Urbana, però el destí de la resta
del complex, que inclou un refugi antiaeri de la guerra civil, és
motiu de controvèrsia. L’Ajuntament el vol dedicar a noves
tecnologies i les entitats volen un Museu del Treball.

Els antics tallers de construcció de maquinària del carrer de
Pere IV, 273, daten aproximadament de 1920, moment en
el qual  Andreu Oliva Lacoma i el seu gendre Pau Artés van
aixecar diverses edificacions de la societat La Constructora
de Máquinas, fundada pel pare del primer el 1880. No seria
fins al 1948 que es convertiria en Talleres Oliva Artés. La
societat va fer suspensió de pagaments el 1978, amb
quantiosos deutes a la Seguretat Social, fet que va motivar
una profunda conflictivitat laboral que acabaria amb la
creació d’una societat cooperativa industrial, TOASCI
Talleres Olivartes, impulsada pels treballadors que en van
adquirir la propietat. A mitjan dels anys noranta, la fàbrica
va ser  afectada pel pla d’Obertura de la Diagonal, i els
solars que ocupava van ser expropiats.

El setembre de 2002, davant de rumors que assenyalaven
l’interès del MACBA per adquirir  alguna nau industrial al
Poblenou amb la finalitat d’ampliar el museu, el grup de
patrimoni industrial del Fòrum Ribera del Besòs, constituït
aquell mes de juliol, va proposar les velles naus d’Oliva
Artés, condemnades a l’enderroc, per a l’aprofitament del
museu, preservant així l’imponent edifici de planta basilical
de tres pisos d’altura del carrer de Pere IV. La idea va ser
exposada a Oriol Clos, aleshores director d’urbanisme de
22@bcn,sa,  qui va mostrar molt d’interès per la proposta.
Dos dies més tard, el 22 de novembre, el regidor del
districte, visitava particularment les naus d’Oliva Artés,
encara miraculosament dreta gràcies a unes famílies
okupes que s’hi havien instal·lat i havien retardat així les
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Vida de barri

Visita comentada a Can Ricart, el passat 19 de febrer. 

Les Associacions de veïns,
el CER Coop.Bac de Roda,

i l’ Arxiu Històric del
Poblenou van organitzar

una visita guiada als tallers
de Can Ricart.



obres de l’enderroc. Al cap de pocs dies, i gràcies a les
gestions fetes per O. Clos, J.A. Acebillo, arquitecte en cap,
informà a Salvador Clarós, aleshores president de
l’Associació de Veïns, que ja havia fet aturar l’ordre
d’enderroc i que li semblava una bona idea conservar i
reutilitzar la vella fàbrica. Acebillo havia vist com Can
Saladrigas, una altra fàbrica salvada in extremis per la
insistència veïnal, oferia una òptima qualitat urbanística, i
va considerar que aquells tallers ajudarien a donar un sentit
més urbà al futur parc central del Poblenou.

L’interès del MACBA per les naus d’Oliva Artés es va anar
refredant per motius diversos, i després d’alguns intents
per ubicar-hi algun gran equipament cultural d’escala
metropolitana, com l’Escola Massana, que van resultar
infructuosos, Francesc Narváez, regidor del districte de
Sant Martí, va decidir sense consultes que una part de les
naus acollirien la nova caserna de la Guàrdia Urbana
d’aquell districte.
Veient que l’esplèndid conjunt fabril, al bell mig del futur

parc central del Poblenou, corria el perill de quedar
esquarterat i mal aprofitat, com es desprenia de la proposta
de l’arquitecte Jean Nouvell, que el volia convertir en una
mena de jardinera, el grup de patrimoni industrial del
Fòrum Ribera del Besòs, durant les III Jornades Llegat
industrial i innovació, celebrades el 5 de novembre de 2004
a Can Ricart, va proposar que la nau central d’Oliva Artés
contingui el Museu del Treball i la Metròpoli Industrial. Un
museu que sigui el gran centre d’interpretació de la ciutat
industrial que ha estat Barcelona en el context català i
mediterrani, que expliqui fonamentalment el paper cabdal
que ha tingut la cultura i la sociologia del treball, el fet
migratori, el coneixement i la seva difusió, i l’aglomeració
urbana, com a elements configuradors de la ciutat actual i
de la seva puixança econòmica en els darrers dos segles.

Fa poc l’historiador Ferran Amores, fill del Poblenou, que ha
recollit documentació oral i escrita sobre aquella fàbrica, va
descobrir l’existència d’un refugi antiaeri construït per un
mestre d’obres del barri durant la guerra, i en va reclamar

la preservació com un testimoni més de la vida
industrial al Poblenou en els anys de la guerra civil.
Per la seva part, Miquel Barceló, president de la
societat 22arrobabcn, proposa ocupar també
aquelles naus amb un equipament que mostri el
potencial tecnològic del districte econòmic del
Poblenou anomenat la Casa de les TIC. Aquesta
proposta seria compatible amb la del Museu del
Treball, ja que mostraria precisament el factor
tecnològic i les noves organitzacions del treball en
el segle XXI. Precisament, el caràcter de la
proposta consisteix a visualitzar tots els elements
que han fet possible en el passat i en el present la
metròpoli industrial de Barcelona. Una gran
maqueta a escala del Poblenou industrial de mitjan
del segle XX culminaria l’equipament, que hauria
de formar part de la xarxa de museus del MNATEC.
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Tallers Oliva Artés, al Parc Central del Poblenou

GRUP
BEBÈ JOC.

Som un grup de
mares i pares que ens
reunim els dimecres a

partir de les 18 h a
Can Felipa perquè els
nens juguin i també

com a espai
d’intercanvi

d’experiències. Us hi
convidem!



Solidaritat del Poblenou
amb el barri del Carmel 
Volem expressar la nostra solidaritat amb l’Associació de Veïns
del Carmel i el nostre suport en aquests moments tan difícils.
Aquesta solidaritat és extensiva també a tots els veïns i veïnes,
comerciants i treballadors del barri del Carmel.

Aquest fet extremadament greu no ha de silenciar el que
està passant en altres barris de Barcelona i Catalunya.
Sense anar més lluny, al Poblenou també estem molt
preocupats per les vibracions i esquerdes que el metro de
la línia 4 està originant en alguns habitatges. Tots podem
ser subjectes de situacions semblants i és per això que en
aquests moments tots ens sentim més a prop.

Som conscients que fets com els del Carmel arriben a
sobrepassar els recursos humans i materials disponibles,
però atesa la magnitud del problema, cal posar els mitjans
necessaris perquè els directament afectats tinguin les
necessitats més elementals cobertes i unes perspectives
de futur mínimament clares, malgrat que sabem que hi ha
records i vivències difícils de recuperar.

No volem posar en qüestió l’esforç que s’està fent des de
les administracions -Ajuntament i Generalitat- per atendre

aquestes necessitats, però això no treu que no demanem
responsabilitats a qui correspongui perquè la ciutadania
recuperi la credibilitat en els poders públics.

A part de la situació que viu el Carmel, volem denunciar
quines són les causes que provoquen fets com aquests.
Des del Poblenou, i també des de la Favb, s’ha manifestat
moltes vegades que no es tenen prou presents les
necessitats del barris i de la seva gent. Les desigualtats a
la ciutat són prou evidents i lamentablement no s’ha donat
prioritat a aquelles actuacions urbanístiques que les
anessin disminuint, sinó que se n’ha potenciat d’altres amb
més impacte propagandístic: Fòrum, Diagonal Mar, Liceu...

L’organització del moviment veïnal és l’eina de què
disposem per defensar els nostres drets. Lamentem que
moltes vegades aquestes respostes col·lectives siguin
enteses pels governants com una agressió i no com una
mostra de vitalitat de la mateixa societat. Cadascú té la
seva funció i s’ha de respectar. Esperem que els fets del
Carmel ens ajudin a tots plegats a reflexionar i
recondueixin les actuacions de les administracions perquè
no es tornin a repetir. Ànim als veïns i veïnes del Carmel;
Poblenou està al vostre costat.

Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
Barcelona, 11 de febrer de 2005
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L’’efecte Carmel urgeix
solucions a les vibracions
del metro
En el número 38 de la revista El
Poblenou, explicàvem la
preocupació dels veïns i veïnes, que
viuen pels voltants del carrer
Pujades, a causa de les molèsties
que pateixen per les vibracions que
ocasiona el pas del metro des de fa
ja força anys. Vam ressaltar “el
principi del final” del problema ja que
el Director General de Ports i
Transports, senyor Jordi Julià, ha
mostrat bona voluntat per trobar-hi
una solució. Per això, se’ns ha dit
que s’utilitzaran els recursos que faci
falta.

Després d’una primera prova en un
tram delimitat del túnel, on TMB ha
assajat un aïllament a base
d’elastòmetres, els resultats no han
estat els esperats. Ara, es farà un
nou assaig amb un altre sistema que
consistirà en posar una “manta

elàstica” per aïllar totalment la via del túnel. Las proves es
faran amb els trens habituals que circulen per la línia 4 i
també amb d’altres més moderns que circulen actualment
per la línia 2. Sens dubte que la substitució del material

mòbil ja molt envellit contribuirà a la
disminució de les vibracions.
S’espera que en qüestió de dos
mesos conclogui l’assaig amb
l’estudi d’emissió i propagació de les
vibracions que certifiqui la idoneïtat
de la solució aplicada. Aleshores
caldrà implantar la mesura en els 2,5
quilòmetres de túnel del carrer
Pujades.
No cal esmentar que continua la
preocupació que té el veïnat per
aquest tema, donat que en algunes
cases han aparegut esquerdes que,
sense poder afirmar rotundament
que siguin causa de les vibracions,
segurament no ajuden en res. Per
respondre a l’expectació generada i
facilitar la informació, el passat 24 de
febrer es va realitzar una assemblea
al mateix carrer Pujades, als locals
del Centre Moral.

redacció

La linia 4 del Metro al Poblenou, no disposa de
doble vestíbul ni d’accessos mecanitzats. Els

túnels es troben força deteriorats. Els trens son
els mes antics de la ciutat
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Habitatge social

L’habitatge somiat
El conjunt de plans de reforma interior anteriors al pla
urbanístic 22@, que estan transformant El Poblenou, preveuen
la construcció de 12.715 habitatges nous, en la major part a
preus especulatius, que no estan a l’abast de les economies de
gran part del veïns del barri, la qual cosa ha contribuït al fet que
moltes persones, sobretot joves, hagin que buscar un lloc per
viure lluny d’on tenen les seves arrels i la seva identitat. Tots
aquest plans especials només han aportat 1.400 habitatges de
protecció oficial. Com a exemple més concloent hi ha el PERI de
Diagonal Mar, on tots els habitatges han estat destinats al
mercat lliure.

L’estat d’abandonament a què ha estat sotmès durant anys
l’habitatge protegit ha permès que els promotors que han
construït els 1.400 habitatges de protecció oficial els hagin
repartit com han volgut, sense tenir en compte els veïns del
Poblenou i les seves necessitats, ni la sostenibilitat de
l’estructura social del barri. Aquesta és la situació que ha
precedit el pla 22@.

Cal recordar que, quan s’estava redactant el pla 22@,
l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou va presentar a
l’Ajuntament, el 30 de setembre de 1998, diverses
al·legacions al pla. En una es demanava que tots els
habitatges fossin protegits. I així va ser aprovat. Per
aquesta raó, els aproximadament 4.000 habitatges que
generarà el pla 22@ seran de protecció oficial.

Quan ja s’està executant el pla 22@, podem afirmar que el
seu contingut social més important és, precisament, que
tots els habitatges seran protegits i que uns 1.333 seran
per als veïns del barri que reuneixin les condicions per
poder optar a un habitatge protegit. És evident que sempre
poden sorgir problemes i que per resoldre’ls cal tenir el
suport dels veïns. Quan s’ha engegat la primera promoció
d’habitatges del 22@, s’ha posat de manifest un problema
que pot reduir el nombre de 4.000 habitatges si el barri no
impedeix la jugada. Ho expliquem.

El pla 22@ estableix, en l’article 22 de la memòria, que
seran “deures dels propietaris en les actuacions de
transformació... la relocalització dels habitatges a
transformar”, per la qual cosa admet que es beneficiïn d’un
coeficient d’edificabilitat del 2,2. Estem d’acord en el fet

que els veïns afectats pel pla 22@ tenen dret a ser
reallotjats en la mateixa zona on viuen i, si cal, l’AVV estarà
al seu costat perquè aquest dret es compleixi. Ara, en el
que no estem d’acord és que l’empresa municipal 22@,
que és la responsable de la gestió del pla, pretengui
destinar part dels terrenys públics previstos per fer els
4.000 habitatges de protecció oficial a la construcció dels
habitatges per relocalitzar els afectats. Si es deslliura els
promotors de construir els habitatges de relocalització en
sòl privat, podran destinar-los a altres negocis més
lucratius.

Es pot donar el cas que, mentre que l’empresa 22@ els ven
sòl públic a un preu baix, ells en fan negoci, i el barri i
Barcelona perden una part de l’habitatge protegit. I tot
plegat, contravenint el pla urbanístic.

Aquesta situació no es pot admetre, perquè defraudaria els
centenars de persones que fa anys que esperen per
accedir a l’habitatge somiat. Les entitats i els veïns que
estem en la lluita per fer possible que el barri pugui
beneficiar-se, en alguna mesura, del pla 22@, reclamem a
l’empresa 22@ que reconsideri la situació i es disposi a
complir amb les normes del pla, en benefici del Poblenou,
de Barcelona i de la bona entesa entre les parts.

Manuel Martínez (AVPN)

C/. Llull, 181 93 485 23 33BCN

FABRICACIÓ PRÒPIA
& ARTESANA
casa fundada

l´any 1912

Rbla. del Poblenou, 44-46
08005 BCN

Tel. 93 309 18 72
www.eltioche.com

C/ Pallars, 392-400 (Galerías Montseny)
08019 BARCELONA

Tel. 93 3070942 - 93 3088055   Fax. 93 3070942
E-Mail: artimetal@artimetalcah.com     www.artimetalcah.com

Ventanas • Galerías • Persianas de aluminio • ...etc.

C/ LLULL, 338 (esq. SELVA DE MAR)
TEL: 93 3072996

08019 BARCELONA
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Equipaments

Propera entrega de 30 habitatges protegits
al barri de Poblenou.

UN PROJECTE DE QUALITAT I FET REALITAT
AMB EL VOSTRE SUPORT.

Narváez no trova diners per
la biblioteca de Can Saladrigas
El gran enigma i el maldecap que encara no ha pogut resoldre
el regidor Francesc Narváez des de que el 1999 la pressió
veïnal el va obligar a preservar per equipaments la fàbrica de
Can Saladrigas és qui posa els diners que calen per rehabilitar
l’edifici. De propostes no n’han faltat, sempre encaminades a
buscar un soci capitalista que pagui l’obra, però aquestes
condicionen i endarrereixen l’anhelada biblioteca.

L’any 99, el regidor del Districte es va reunir amb L’AVPN, el
Casal d’Avis de la Rambla i l’Arxiu Històric (AHPN) i van
acordar que Can Saladrigas acolliria, segons les demandes
i necessitats del barri,  un casal d’avis, una biblioteca i tallers
per a artistes. A finals d’aquell any, es va crear la Comissió
Proequipaments del Poblenou, que impulsaria un acord amb
l’Ajuntament que es va acabar amb l’esperat pla
d’equipaments del Poblenou. Un acord entre el regidor i les
entitats, que preveia, a més, altres petits equipaments com
ara la mostra de bestiari popular, va destinar una partida de
pressupost de 180 milions de pessetes per reparar la
teulada, a fi d’evitar la degradació de l’edifici mentre
esperava la rehabilitació definitiva.

El primer equipament compromès va ser el casal d’avis, que
no es va poder inaugurar a temps ja que les obres es
retardarien sense motiu aparent. Però el cert és que es volia
fer l’operació sense que costés ni un duro al Districte, i amb
aquest propòsit estaven disposats a portar-hi les

dependències de Barcelona Activa, fins que des d’alts nivells
de la Casa Gran es va intentar convèncer el Museu d’Art
Contemporani perquè ampliés les seves dependències de la
plaça dels Àngels a l’edifici de Can Saladrigas. L’aquitecte en
cap, Joan Anton Acebillo, en va ser un dels principals
instigadors junt amb el regidor Narváez, a qui ja li estava bé
aquella operació que contradeia tots els pactes amb el
veïnat, però que comptaria amb un soci, La Fundació
Macba, per aportar els diners per a la remodelació.

El casal, que ocupa una part de la planta baixa i un annex,
es va inaugurar el desembre passat, després de més d’un
any d’estar aturat. La biblioteca no té finançament adjudicat
fins més enllà del 2007. Tot un despropòsit, si tenim en
compte que, per exemple, la Guàrdia Urbana inaugurarà
nova caserna a Oliva Artés molt abans. Això demostra
quines són les prioritats de Francesc Narváez. Però això no
és tot. Havent fracassat l’operació Macba a Can Saladrigas,
Narváez va trobar un nou soci, El Museu d’Història de la
Ciutat, per pagar una part de la remodelació. De manera que
es va encarregar a l’Institut de Cultura un projecte integral
que s’ha batejat amb el nom de “Saladrigas, fàbrica del
coneixement”. El projecte incorpora, amb modificacions,
l’estudi fet a finals de 2003 per la Diputació per construir una
biblioteca de barri, i també incorpora un museu de la
indústria, recollint i malinterpretant  idees diverses de
l’AHPN, de l’AVPN i d’antics treballadors de Macosa.
Finalment, incorpora també un equipament de l’Ajuntament
anomenat l’Agència de les energies alternatives. Com es
veurà, la coherència d’ajuntar en un projecte coses tan
diverses només respon a fer quadrar els comptes en lloc de
respondre a les necessitats de la ciutadania.

Comissió d’Equipaments de l’AVPN  
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El Racó de la ciutat

La nova Diagonal:
via o muralla?
El dia que l’alcalde, juntament amb el seu equip, va
celebrar l’arribada definitiva de l’avinguda fins al mar
ressuscitava aquella concepció de la mítica Barcelona
burgesa, tants anys avergonyida dels suburbis industrials a
la ribera del Besòs. Aquell matí gris i plujós del mes de
març de 1999 –diu la crònica-, la ciutadania hi va acudir en
massa: unes 30.000 ànimes, segons la guàrdia urbana, per
testimoniar i en alguna mesura revalidar el consens que
des del 92 hauria possibilitat la construcció de milions de
metres quadrats de sostre edificat pretesament “sense
conflictes”. La nova Diagonal perforava ara les entranyes de
la Barcelona obrera per fer realitat el programa noucentista
de Cerdà i Jaussely que preveia l’expansió cap a llevant. El
representat veïnal, micròfon en mà, va demanar a un
alcalde amb posat escèptic que “els interessos aliens no
acabin manant sobre el nostre barri”, amb l’esperança que,
en aquells anys de recobrada democràcia, s’incorporaria
els ciutadans d’aquells barris com a beneficiaris i no com a
víctimes del desenvolupament urbanístic a l’àrea de llevant.
Gairebé 6 anys més tard, la Diagonal bull d’activitat
constructora i res sembla indicar que s’hagués escoltat
aquella súplica.

En l’aprovació del pla del Campus Audiovisual s’ha
qüestionat l’altura excessiva i la disposició dels edificis que
han d’ubicar equipaments tecnològics i acollir oficines
d’empreses mass media que constituiran la façana de la
Diagonal en aquell sector, al costat de la plaça de les
Glòries. El qüestionament arriba molt més a fons, fins a
tocar el moll de l’os del concepte urbanístic i de ciutat:
l’aposta per donar forma al magnífic conjunt monumental
que des de la Diagonal formaria el tàndem de la nova torre
de Jean Nouvel amb el bell patrimoni industrial de Ca
l’Aranyó, just davant del conjunt de les Glòries i
perfectament coherent amb la lògica visual de l’Eixample,
queda frustrada per una muralla d’edificis alts que dissoldrà
el conjunt. Així es perdrà una magnífica porta simbòlica del
llevant de Barcelona, que relligaria passat i futur posant en
relació, en un espai públic de gran qualitat urbana, un dels
millors edificis fabrils de la ciutat i un dels edificis més
reeixits de la Barcelona recent.

Hi ha una enganyosa creença del progressisme municipal
que, en l’acció urbanística, la creació de valor “econòmic”,
requisit indispensable en termes de mercat per fer viable
una operació immobiliària, consisteix a col·locar arreu tant
sostre edificat com sigui possible. Aquesta concepció porta
directament a contradiccions com el fet que ens ocupa:
després d’abordar una acurada i costosa obra de
rehabilitació a Ca l’Aranyó, destinada a ser seu de luxe de
la UPF, la fàbrica quedarà ofegada pels nous i massius
edificis circumdants.

El mateix passarà amb altres peces de vàlua
historicoartística com el Vapor de la Llana, davant de la
qual s’ha previst un nou edifici, o la sempre encara
omnipresent torre de les aigües de Can Girona, que haurà
desaparegut del paisatge per a qualsevol ciutadà o turista
que transiti per la Diagonal. I això cal afegir la possible

pèrdua de Can Ricart, situada davant mateix del parc
central i a tocar de la recuperada Oliva Artés i de l’eix fabril
de Pere IV, que a més constitueix una peça cabdal de la
trajectòria industrial de Barcelona, com han demostrat
estudis recents presentats el 5 de novembre passat a la III
Jornada Llegat industrial i innovació.

La proliferació d’un continu d’edificacions de gran escala a
banda i banda, formant una muralla, replega la visió de
l’avinguda sobre si mateixa. El millor servei que l’avinguda
pot fer a la ciutat, quan passades les Glòries s’endinsa en
el barri del Poblenou fins a encastar-se sota la balma
triangular d’Herzog i de Meuron, ja a l’esplanada del
Fòrum, és fer alhora d’eix metropolità i d’eix cívic, i no
amagar els vells tresors de l’epopeia industrial catalana
que són just a tocar. No es tracta de promoure cap operació
artificiosa, simplement cal no tapar-los per mostrar també
amb altivesa i orgull l’entramat econòmic i social que la
industrialització ha teixit en aquesta banda de la ciutat. O
és que cal oblidar que el Poblenou ha estat el bressol
industrial no sols de Barcelona, sinó de tot Catalunya?

Tornant a l’essència de l’acció urbanística, i ara que el
consistori ha afirmat que reconeix el valor i l’oportunitat que
ofereixen els barris com a unitats territorials amb
coherència pròpia, diríem que avui l’urbanista, a més dels
plànols topogràfics, hauria de llegir amb facilitat els plànols
socials i culturals per dialogar amb criteri amb el paisatge
circumdant. La Diagonal del Poblenou no ha d’esdevenir
una avinguda aristòcrata, ni un eix terciari desvinculat del
teixit urbà que travessa. Pretendre-ho seria un error, com
voler fer una façana d’escala física o social diferent. Més
aviat el que caldria és una nova Diagonal fluida i permeable
tant des del punt de vista paisatgístic com des del punt de
vista de la sostenibilitat social.

Aquest menyspreu del patrimoni històric s’acompanya
d’una reticència absoluta a qualsevol operació d’habitatge
protegit que reforci la cohesió social al llarg de l’avinguda,
sobretot a mesura que s’acosta al mar. A la I Conferència
Assemblea per l’Habitatge Protegit al front marítim,
celebrada el 14 de desembre al centre cívic del Besòs, la

La Diagonal: burgesa o revolucionaria?
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Plataforma Diagonal-Maresme-Besòs reclamava, amb el
suport de totes les entitats veïnals de la zona, des del
Poblenou fins al Besòs, el solar del Triangle Diagonal-Selva
de Mar-Llull per fer de pont social, econòmic i urbanístic
entre el vell i el nou Diagonal Mar, amb habitatge protegit,
equipaments locals. Ricard Frigola, que hi va assistir en
nom de l’Ajuntament, ho va veure molt difícil. Tampoc
semblava fàcil que prosperés la idea que, ja a la
desembocadura de la Diagonal al mar, l’anomenat C2 o
solar de les cotxeres, es dediqui íntegrament a habitatge

protegit, en comptes d’aixecar-hi un altre gratacel de 100
metres i una part d’habitatges de renda lliure.
Fa la impressió que hi ha una tendència a esborrar del teixit
urbanístic i social de Barcelona la petja de l’era industrial,
la que va fer créixer Barcelona en habitants i en riquesa,
ara que la renovació urbanística afecta els barris que més
la van protagonitzar... i que tant havien esperat una reforma
urbana que a l’hora de la veritat no els té prou en compte.

Salvador Clarós, AVPN
Joan Roca, geògraf

Planejament urbanístic
Escola Montseny. El desembre passat va ser aprovat
inicialment el Pla Especial  Urbanístic per a l’ordenació
volumètrica i concreció del tipus d’equipament als carrers
de Pallars, núm. 402-416, i d’Agricultura, núm. 57-65. El pla
desenvolupa el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el
Centre d’Estudis Montseny SCCL
per traslladar l’escola Montseny a
la nova ubicació. La nova escola
substituirà l’actual centre
d’estudis situat en el mateix
carrer de Pallars, en virtut d’una
permuta de solars entre
l’Ajuntament i la propietat del
centre, que permetrà l’ampliació i
modernització de les
instal·lacions.

Can Gili Nou. Ha estat aprovat definitivament el Pla de
Millora Urbana (PMU) per transformar i rehabilitar la finca
del carrer de Taulat, núm. 5-11, coneguda com a Can Gili
Nou. El pla, que estava en exposició pública des d’octubre
passat, pretén transformar un dels 18 edificis industrials
històrics del Poblenou, que excepcionalment podrà ser
reutilitzat com a habitatges, segons recull la MPGM22@.
En aquest cas, el pla preveu rehabilitar les naus de l’antiga
farinera en habitatges i crear un nou edifici al cantó del
carrer Ciutat de Granada per a ús hoteler. L’AVPN ha insistit
en la necessitat de mantenir el front de cases del carrer
Trueta, conegut com a el barri de la Plata, i la integració de
les històriques naus en el conjunt paisatgístic d’aquell
sector juntament amb les naus de La Fama, Pedro Masana
i El Sucre.

Can Gili-Farinera La Fama. Ha estat aprovat
definitivament el PMU corresponent a la finca de la farinera
La Fama, entre els carrers de Granada, Doctor Trueta, Roc
Boronat i el passatge Mas de Roda. El pla, promogut per
RIOFISA, es proposa convertir l’antiga farinera en
habitatges, atès que es tracta també d’un dels 18 edificis
industrials en què la MPGM22@ permet, de manera
excepcional, fer habitatges a canvi de la recuperació
completa de l’edifici històric. El projecte, que té una
innegable qualitat, és de Blanch + Conca Arquitectura. A
més de rehabilitar la farinera, aquest projecte desenvolupa
l’aprofitament de la finca en noves edificacions per a ús
industrial, al cantó de Roc Boronat, i habitatges i

equipaments a la banda del passatge. També es conserva
la disposició dels espais interiors on estan situats la torre,
la xemeneia i el pati, convertit en zona verda, que queda
obert pel xamfrà que s’encara al barri de la Plata.

Parc central. Inicialment, s’ha aprovat la distribució
d’usos del parc central i s’ha qualificat la fàbrica Oliva Artés
com a equipament 7@ per consolidar-ne la preservació i

fer efectiva la reutilització com a
equipament.També es va aprovar
la nova distribució de vials que
afecten el futur parc central,
preveient l’obertura de Cristòbal
de Moura i Espronceda. L’AVPN
ha presentat al·legacions en
contra de la fragmentació de la
zona verda pels carrers que la
travessaran.

Camí Antic de València. S’ha aprovat definitivament
el pla per a la dotació d’habitatges per a joves (10HJ) i
equipament al Camí Antic de València, núm. 96-116. La
promoció d’habitatges serà a càrrec del Patronat Municipal
de l’Habitatge. Es tracta d’un dels solars reivindicats per la
Comissió Proequipament del Poblenou per construir-hi una
residència per a gent gran i casal d’avis.

Comissió d’Urbanisme de l’AVPN

la farinera de can Gili Nou és un desl edificis històrics
que serà rehabilitat per a ús d’habitatge.

Edifici de la futura Escola Montseny.

Urbanisme
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Apropem-nos

Te i cafè
El Te i cafè són trobades periòdiques en què alguns veïns
del Poblenou de procedències diverses ens trobem a Can
Felipa per compartir una informació, un debat, un passi de
diapositives o la preparació de les Festes de Maig, quan
s’escau.
El 26 de gener, la trobada va tractar sobre el reglament de
la llei d’Estrangeria i el procés de normalització dels
treballadors estrangers en situació irregular, que viuen i
treballen al país.

Per a la informació vam comptar amb la col·laboració d’en
Hamid Halil, del Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers (CITE) de CCOO.
Atès l’interès que despertava aquesta qüestió, tant entre
els treballadors afectats com entre les persones
autòctones, l’assistència va ser molt nombrosa i la
participació important.

Montse Milà

Quart aniversari de la
tancada d’immigrants a la
parròquia del Sagrat Cor
El dissabte 22 de gener, a la Parròquia del Sagrat Cor, hem
estat de festa.
Ja han passat quatre anys des de la tancada d’immigrants
en defensa de la seva regularització. Aquella tancada i la
vaga de fam que van protagonitzar  van apropar els veïns
del barri a la duresa del fet migratori  i va mobilitzar la
solidaritat.

Tothom hi va col·laborar: alguns va portar flassades, roba
d’abric, fruita per a sucs..., d’altres els van fer companyia i,
més endavant, els van acompanyar a fer els papers, els van
ajudar a preparar currículums, a buscar feia, però sobretot
els van oferir amistat. Després, a través de la Xarxa
solidària del Poblenou, en la qual van participar tants veïns

i veïnes, es va buscar un pis per oferir-los
amb les despeses pagades durant un any,
perquè puguessin apuntalar una nova vida.

Aquesta nova vida ja és un fet: han après a
parlar castellà i comencen a entendre el
català, tenen feina, molts ja han trobat un nou
pis i ara ajuden els seus companys que tot
just comencen  el procés.

Cada any fem un sopar d’aniversari, en què
tots aportem aquells menjars que volem
compartir, i ens alegrem d’haver-nos
conegut!

Xarxa solidària del Poblenou

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

VETERINARIA
CLINICA

P O B L E N O U

farmàcia

OBERT DE 9 A 22 HORES ELS
365 DIES DEL ANY

Taulat, 62   08005 BCN
Tel. 93 225 3640

TAULAT

62



Amistat,22
Mercat Unió, 27, 49
Tel. 93 225 43 43

93 225 30 03
Fax 93 225 43 43
www.trinxant.com

SERVE I  A  RESTAURACIÓ
SERVE I  A  DOMIC IL I

M.I.B.S.E.

ALMOGÀVERS, 233
08018 BARCELONA

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

Sense pediatres per a nens
i nenes a Catalunya
Treballo de pediatre en el Servei Català de la Salut (SCS).
Estic satisfeta de com treballo, ja que des de l’any 1992 tots
els pacients tenen la seva història clínica. Així els motius de
visita i actuacions mèdiques queden escrites i puc treballar
amb continuïtat i actualment amb tecnologia moderna. Ara
bé, voldria explicar el problema que tinc a la feina. És un
problema que tard o d’hora afectarà tota la població de 0 a
15 anys. El nombre de places per a pediatres que surten a
les proves de MIR per haver escollit aquesta especialitat és
insuficient per cobrir vacants que es van creant, de de fa
bastants anys.
En força ambulatoris de comarques visiten els nens els
metges de família. A l’hospital de referència del meu lloc de
treball, els falten pediatres per cobrir els torns d’urgències.
Hi ha consultes de pediatria a centres concertats del SCS,

on els nens majors de 2 anys els visita un metge de família.
Tenen 2 pediatres per consultar, com a especialistes, que
també visiten els nens de menys de 2 anys.
Si he de fer una baixa per malaltia, costa molt trobar qui em
supleixi perquè no hi ha pediatres. Els companys han
d’assumir els meus pacients. Per fer les vacances i cursos
de formació no trobem pediatres. Tinc la sort de compartir
horari de consulta amb una bona companya amb la qual
em poso d’acord en aquestes situacions.

En conseqüència, sembla que anem cap a un model anglès
de medecina, desfasat, en què el metge de família ha
d’assumir pediatria, com ja ho feien els metges de fa 40
anys. Serà necessari portar el nen/a al pediatre privat
d’aquí a pocs anys? Per tant, invito a compartir opinions en
aquest espai, si més no, per millorar la nostra informació.
Mentre espero la vostra participació, us saludo ben
atentament.

Magda Delgado

L’escàndol del frau
urbanístic al Poblenou
Com ja hem informat en altres ocasions, l’AVPN no ha
deixat de denunciar davant l’autoritat municipal els
nombrosos casos de frau que suposen els canvis d’ús de
determinats edificis industrials i que donen
lloc als anomenats lofts. En anglès significa
golfa, és a dir, espai sota teulada. Amb
aquesta denominació, alguns promotors
més espavilats del compte ofereixen
espais amplis en edificis industrials
recompartimentats com a habitatge. Es
tracta d’habitatges, normalment de gran
superfície, que pretenen passar com a
taller-estudi, però que en realitat van
destinats a residència habitual. No
disposen de cèdula d’habitabilitat i les
persones que hi viuen no consten en el
padró municipal. Tampoc paguen l’impost
municipal corresponent. De manera que
estan fora de la legalitat.
L’Ajuntament del districte de Sant Martí ha
fet els ulls grossos i ha deixat  que
proliferessin fins al punt que avui tothom coneix algun loft
més a menys aprop de casa seva. Qui sembla que ho
desconeix és l’Ajuntament,  que pot actuar mitjançant la
inspecció urbanística i tenint competències sancionadores
i, en canvi, permet que el frau continuï.
L’AVPN ha demanat mitjançant una instància al regidor del

Districte que actuï i desallotgi les persones que ocupen els
lofts irregularment i sancioni de forma exemplar els
propietaris que infringeixen les normes urbanístiques. Però
des que es va demanar per primera vegada ja han passat
dos anys i el problema enlloc d’erradicar-se ha anat a més.
Fins al punt que alguns promotors ja intenten vendre lofts
de nova construcció al 22@, fent-los passar per oficines.
Cal aclarir que la MPGM22@ permet fer habitatges no

convencionals, és a dir, lofts a 18 edificis
excepcionalment especificats, que per les
seves característiques val la pena
conservar i reutilitzar-los com a habitatge.
És el cas del Vapor Llull, que havia fet la
infracció ja fa anys i ara ha pogut legalitzar
la seva situació amb el canvi d’ús, no
sense liquidar a l’Ajuntament les càrregues
de cessió pública, el pla d’infraestructures i
pagar una multa d’acord amb la infracció
greu comesa. En qualsevol altre cas que
no sigui un dels 18 edificis esmentats, la
regularització comporta tornar l’edifici a
l’ús industrial, i desallotjar-ne els ocupants.

Com és senyor Narváez i senyor alcalde
que no s’aplica a l’ocupació il·legal dels
anoments lofts els mateixos mètodes que

amb les famílies que viuen en caravanes als solars del
Poblenou, o amb els okupes, és a dir, el desallotjament per
les forces policials? Segurament hi ha alguna diferència de
classe social.

Comissió  d’Urbanisme de l’AVPN 

edifici industrial utilitzat
actualment com habitatge

Urbanisme



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


