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De la manera que sigui, com més serem més força tindrem.
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8 de Març,
la lluita continua

Tindrem
tramvia

El 8 de març, arreu del món, es
commemora el Dia Internacional de la
Dona Treballadora, en memòria de les
146 treballadores tèxtils que van morir el 1908 en un gran incendi. Durant
molts 8 de març, amb llibertats i sense,
les dones ─velles i joves, assalariades i
a l’atur, sindicalistes i polítiques, pensionistes, les que no arriben a final de
mes, intel·lectuals i activistes, natives
i immigrants, solteres, casades i divorciades, LGTB i heterosexuals...─ s’han
mobilitzat per guanyar espais de llibertat, drets laborals i socials.
L’any passat el moviment feminista
internacional va convocar una vaga que
va marcar un punt d’inflexió, en què
les dones i molts homes van dir que ja
n’hi ha prou. Ara, aquest 8 de març,
les dones tornen a ocupar els carrers
per lluitar contra la bretxa salarial i els
salaris de misèria ─la taxa d’ocupació
continua sent 10 punts superior en homes (59,5%) que en dones (49’6%); el
22% de les dones que treballen ho fan a
temps parcial, les dones cobren de mitjana anual 23’4% menys del salari dels
homes, les dones tenen unes pensions
un 38’8% més baixes que els homes─,
contra la violència masclista i per posar
fi a tot tipus de violència. A Catalunya
l’any passat hi va haver 12.977 denúncies per violència masclista en l’àmbit
de la parella, 17 dones van ser assassinades, 1 de cada 4 dones afirmà patir
violència per part de la parella o exparella i 2.000 dones van fer denúncies
per delictes de violència sexual.
Per això en ple segle XXI continuem dient: prou bretxes, prou violència, prou desigualtats!

El 2004 es van inaugurar el Trambesòs i el Trambaix, dues xarxes de tramvia inconnexes que s’havien d’enllaçar
al centre de Barcelona. L’Ajuntament
només havia de dir per on calia connectar les xarxes, però ha calgut esperar prop de 15 anys per tenir la certesa
que, efectivament, es connectaran per
l’itinerari més lògic, el més curt i recte: la Diagonal (el previst, evidentment,
pel Pla Director d’Infraestructures de
l’ATM).
Des de la plataforma Diagonal per
Tothom, des de la comissió de mobilitat del Poblenou i des de la plataforma
Units pel Tram vam reclamar per activa i per passiva la unió dels tramvies
per la Diagonal. Però els partits polítics
fan sovint de la mobilitat sostenible una
arma política i, encara que tots estiguessin d’acord que calia unir les dues
xarxes, a l’hora de la veritat evitaven
que la connexió tirés endavant.
Després d’un darrer intent inesperat de trobar acord municipal el gener
passat, sembla que ara l’ATM ja pot
seguir avançant la tramitació per completar la xarxa de tramvia entre Glòries
i Francesc Macià. Finalment tindrem
un tramvia que ens connectarà des del
Poblenou amb la resta de la ciutat i amb
vuit municipis més, que permetrà una intermodalitat directa i còmoda amb tota
la xarxa de metro i tren, i que dignificarà
l’accés en transport públic al 22@.
Esperem ben aviat poder gaudir del
transport públic amb la millor puntuació de la ciutat: el transport més accessible, més còmode, més silenciós, més
ecològic, més agradable... Tindrem tramvia, però el volem tenir ben aviat, que
ja fa 15 anys que esperem!
La Junta de l’AVVP
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En portada
Demandes veïnals
pel dret a
l'habitatge

Mesures
ineludibles
a prendre per part de
l’Ajuntament de
Barcelona

Taula d'Habitatge Oberta (THO)
a cada districte
Les Taules d’Habitatge han de ser
un organisme de l’Ajuntament d’àmbit
de districte per coordinar totes les actuacions relacionades amb l’habitatge (Consellers, Serveis Tècnics, Oficina d’Habitatge,
Guàrdia Urbana, PAE i Serveis Socials).
Aquesta estructura transversal de districte ha de servir per detectar conflictes
d’assetjament immobiliari, increments
desmesurats dels lloguers, expulsió del
veïnat, casos d’emergència habitacional, i en definitiva, recollir informació
de tota la casuística que gira al voltant
de la crisi de l’habitatge per tal de poder
establir una estratègia eficaç que faci
front als processos de gentrificació. Prova de la necessitat d’aquest espai i de la
demanda de les associacions veïnals, és
que en alguns districtes ja s’han creat organismes similars com és el cas de Nou
Barris, Eixample i Ciutat Vella.
Volem que les Taules d’Habitatge es
constitueixin en cada un dels deu districtes de la ciutat.
Aquestes Taules han de tenir una
metodologia clara de diagnosi i capacitat
per activar les actuacions i protocols necessaris especialment en casos d’emergència
habitacional. També han d’establir un
intercanvi i processament de dades referents a la crisi de l’habitatge i la seva
publicació.
Considerem que una característica
clau de la Taula és la connexió amb la
ciutadania per tal que li puguin arribar
les problemàtiques habitacionals de la
gent. En aquest sentit demanem:
 Que les Taules convoquin de manera
periòdica sessions obertes (THO) a
les associacions veïnals i col·lectius
de la ciutadania organitzada que tractar la conjuntura sobre l’habitatge.
 La creació de la bústia única d’entrada
de les denúncies d’assetjament immobiliari lligada a la proposta de la creació de l'Oficina Anti-mobbing.

4

litzat, canalitzador de l’administració de
la Justícia gratuïta als afectats, a través
de convenis amb el Col·legi d’Advocats,
com ja s’ha experimentat recentment
a Ciutat Vella, depenent del Consell
de l’Habitatge però amb un cert grau
d’independència de la estructura municipal i plenipotenciari.

Oficina Anti-mobbing
La crisi habitacional que patim comporta que un elevat nombre de persones
siguin víctimes de les estratègies dels
agents immobiliaris que veuen en els
seus habitatges un mer actiu especulatiu
i que per provocar l’expulsió dels qui hi
viuen utilitzen tota mena de pressions no
sempre legals. La percepció d’indefensió
que tenen aquestes persones s’agreuja
per l’absència en l’Administració d’un
canal adequat on trobin assessorament
i suport per fer-hi front (administratiu,
jurídic, emocional).
Fins aquest moment, les denúncies
presentades per assetjament i mobbing
immobiliari han entrat a través de les
Oficines d’Habitatge de cada districte.
Donades les experiències anteriors i el
fet que aquestes oficines no han estat
creades per aquesta funció, com ja s’ha
insistit en altres ocasions, creiem indispensable la creació d’una Oficina Antimobbing, que centralitzi tots els casos
d’assetjament immobiliari de la ciutat,
dotada de prou autonomia i recursos per
fer tasques de mediació, personar-se en
les causes administratives, litigar, amb
funcions de fiscalia per prendre part en
les causes, traslladar les sancions i donar
resposta administrativa a un problema
que afecta el conjunt de la ciutat.
Hauria de ser un organisme centra-

Més enllà de l'Ajuntament
La política d’habitatge se sustenta
en un marc normatiu que més enllà de
l’Ajuntament depèn de diverses administracions:
 És urgent una reforma de la LAU que
contempli la regulació dels preus de
lloguer. Cal obrir un debat entre les
organitzacions que lluitem pel Dret
a l’Habitatge per consensuar en quines bases s’ha de contemplar aquesta
regulació, però aquest debat no ha
de paralitzar la urgència de frenar
la pujada desbocada dels preus de
lloguer.
 Cal utilitzar tots els recursos previstos a la Llei del Dret a l’Habitatge del
2007. Desplegament de capacitats
d’intervenció amb la creació d’àrees
de tanteig i retracte, demanda tensionada i rehabilitació. Polítiques
punitives. Conformar la masoveria
urbana.
 Demanem a l’Administració una acció jurídica dirigida a posar fi als procediments irregulars coneguts com a
desnonament oberts.
 S'ha de garantir que les persones amb
situació de vulnerabilitat que són llogateres de finques de grans tenidors
no es puguin desnonar.
 Calen mesures legislatives i dotacions
pressupostàries destinades a potenciar el parc d’habitatge públic.
FAVB / Comissió d'Habitatge
Llegiu el document sencer a
www.favb.cat

Casa
Àfrica
El 8 de gener el veïnat del Poblenou juntament amb entitats i ciutadania
solidària de Barcelona vam celebrar la
suspensió judicial del desallotjament de
Casa Àfrica de l’espai de La Teixidora,
al carrer Marià Aguiló.
Fa gairebé mig any que van arribar
al Poblenou trenta joves procedents de la
frontera sud, una de les portes d’entrada
a Espanya. Però per als que aconsegueixen arribar no s’han acabat les dificultats
quan arriben les pasteres, els porten a
comissaria on els donen un paper, que la
majoria no entenen, en què els notifiquen
que són considerats “personas en tránsito” i que els expulsaran en un mes. La
Creu Roja lloga un autobús que els anirà
deixant a les ciutats per les quals ells hagin manifestat preferència, normalment
Madrid, Bilbao o Barcelona. Quan arriben a Barcelona és de matinada i la Creu
Roja fa una nova tria. Normalment en
queden quatre o cinc als qui no atenen
(desconeixem el criteri); els dona 80 € i
un full que els explica on poden trobar
diferents serveis.
Evidentment, per a un estranger
acabat d’arribar que desconeix la ciutat,
l'idioma i el funcionament dels serveis
d’atenció als immigrants, aquest full
d’indicacions és totalment inútil.
Per això des d’Andalusia s’ha creat
Emergencia Frontera Sur, un grup de
persones –no una ONG– que tenen extensions a les diferents ciutats esmentades i s'hi coordinen perquè a l’arribada
algú els estigui esperant. És important

que no dormin al carrer perquè és molt
dur i costa sortir-ne. Ha estat Emergència Frontera Sud qui els ha acompanyat
en la cerca d’un espai i qui en fa el seguiment. En Babou, un africà que fa 10
anys que viu al Districte de Sant Martí,
és el seu referent i qui els ha ajudat a
connectar amb el barri.
I des que aquests joves africans
viuen al Poblenou –com ja va fer el barri en la tancada i vaga de fam del Sagrat Cor el 2001, i el 2011 quan, per fer
front als desallotjaments de les naus de
Badajoz, Consell de Cent i tantes altres,
fins al gran desallotjament de la nau de
Puigcerdà, es va crear l’Assemblea Solidària contra els Desallotjaments–, les
entitats i les persones s’han posat al costat d'aquests nous veïns.
No ens agrada un món en què puguin circular lliurament els capitals i on,
en canvi, es maltracti les persones i se’ls
negui el dret a buscar-se la vida on considerin més adequat.
Ningú no marxa de casa seva i
afronta un viatge llarg i ple de perills si
no l’empeny una necessitat urgent. Sabem de les dificultats en els seus llocs
d’origen, guerres, conflictes ètnics, persecució per orientació sexual, fam derivada del canvi climàtic..., i també sabem
que moltes d’aquestes dificultats tenen
el seu origen en l’explotació colonial a
què van estar sotmesos i en els interessos armamentístics dels països que ens
anomenem civilitzats.
Moltes de les persones que empre-

nen aquest viatge moren al desert o ofegades a la Mediterrània, d’altres estan en
camps de refugiats passant fred, gana, i
sense saber quin serà el seu futur, perquè
la UE s’ha desentès de la seva responsabilitat en Drets Humans.
Els habitants de Casa Àfrica han
aconseguit salvar la frontera sud però
recorden la seva duresa, i alguns han
vist morir al mar persones amb les quals
compartien embarcació. Mai no oblidaran aquest viatge!
Als veïns de Casa Àfrica els coneixem. Són homes joves que han arribat
amb ganes de treballar i fer-se un lloc
entre nosaltres. Els veïns i les veïnes del
Poblenou hem treballat amb ells per aturar aquest desnonament i estem contents
d’haver-ho aconseguit!
No podem oblidar, però, que no és
una solució definitiva –el Jutjat ja ha fixat
el 2 d’abril com a nova data per al desallotjament– i que el problema de fons és una
Llei d’estrangeria totalment injusta que
els condemna a la il·legalitat. El requisit
per aconseguir permís de treball que els
obliga a un contracte d’un any i 40 h setmanals ho fa totalment impossible.
Vivim en una societat diversa i Catalunya s’ha enriquit amb l’aportació
cultural i de treball de persones de diferents orígens. Ells ara ens necessiten,
però nosaltres també els necessitem.
Fem-los el camí fàcil i que siguin benvinguts!
Montse Milà
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En portada

Un model lingüístic per a
l’educació al llarg de la vida
sistema educatiu, caldria pensar en les
relacions substancials que té l’educació
dels nens i joves i l’educació de les persones adultes del seu entorn.
També per a tota la població adulta,
com diu el Model lingüístic (pàg. 13), és
necessari:

Per a cada persona la llengua materna i les llengües amb les quals pren
contacte formen part de la seva vida i
arriben a nivells profunds de la personalitat. Tractar de la llengua significa
tocar una temàtica molt sensible. De la
mateixa manera la llengua també forma
part de l’ànima col·lectiva. Per això
quan parlem de l’educació la llengua
forma part del tronc central i cal treballar-la amb molta cura. L’existència de
llengües diverses ens aporta el que podríem anomenar una biodiversitat que
ens permet aproximar-nos a la realitat
amb registres diversos i amplia la nostra capacitat de resposta.
La llengua ens apodera, ens aporta
cultura i coneixement, però sobretot permet recrear aquests elements i així transformar la realitat. Conscients d’aquesta
característica intrínseca de les llengües,
aquells que pretenen imposar una visió
de la realitat sobre les altres intenten fer
prevaldre la llengua que els afavoreix
més, que controlen i utilitzen al seu servei. Així la llengua també pot esdevenir
instrument d’imposició, de control, de
manipulació.
El cas català és un cas singular. La
llengua del territori que moltes persones
reconeixen com a seva i que podria ser
vehicle de comunicació, per compartir i
per transformar la realitat, ha estat subjecte a una agressió constant durant els
darrers segles. El poder polític en moltes
ocasions ha volgut ignorar, suprimir o
reduir-lo a un àmbit estret i privat. Mal-
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grat això avui el català és una llengua
viva, amb producció literària, activitat
en molts àmbits socials i la llengua vital
per a moltes persones.
El camí encara s’està fent. És una
llengua petita i subjecta a pressions,
interferències, agressions. És vital que
sigui enfortida. La humanitat no es pot
permetre perdre aquesta riquesa cultural
i humana. I un instrument bàsic per a la
seva pervivència és l’educació.
Recentment s’ha publicat el document del Departament d’Ensenyament
que postula un nou Model lingüístic del
sistema educatiu de Catalunya (1). És
necessari reformular com s’aborda des
de l’educació les llengües perquè hi ha
molts elements que canvien en la societat dia a dia.
El document parla del sistema educatiu, de primària, de secundària i de postobligatoris. No aborda l’ensenyament de
les llengües a les escoles d’idiomes ni
a les escoles d’adults (CFA) que depenen del Departament d’Ensenyament.
Tampoc es fa referència a la relació amb
el Consorci de Normalització Lingüística del Departament de Cultura, amb
els ajuntaments, ni amb els nombrosos
agents socials que intervenen en aquest
procés.
A les portes de la tercera dècada del segle XXI no es pot pensar que
l’educació de nens i joves està al marge
de l’educació de la població en general al
llarg de la vida. Fins i tot entenent que
l’educació al llarg de la vida està fora del

 Proporcionar una competència plurilingüe i intercultural.
 Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua de referència en
moltes situacions de la vida quotidiana.
 Capacitar ciutadans i ciutadanes per
utilitzar totes les llengües del seu
repertori individual per al gaudi i la
creació estètica, per a l’anàlisi crítica i
l’acció social a través del llenguatge, i
per actuar de manera ètica i responsable en qüestions d’importància local
o global.
 Desenvolupar la capacitat d’utilitzar
la seva competència plurilingüe per
processar informació vehiculada en
diferents llengües amb l’objectiu de
construir coneixement nou.
 Fer presents a la societat les llengües
i cultures dels alumnes d’origen estranger, afavorir-ne el reconeixement, destacar-ne el valor cultural i
econòmic, i promoure’n la integració.
 Despertar en els alumnes la curiositat per altres llengües i cultures,
proporcionar-los coneixements sobre
com són i com funcionen i afavorir
la seva autonomia per aprendre-les al
llarg de tota la vida.
El Departament d’Ensenyament té
responsabilitat sobre ensenyaments més
enllà de l’educació primària i secundària, també sobre l’educació infantil i
el treball amb les famílies en les quals el
tema lingüístic és clau. Cal que es plantegi amb quin model abordar-lo. No ferho té conseqüències de gran impacte en
la societat. Però a més cal que estableixi
ponts de connexió amb altres Departaments que tenen un paper clau com el
de Cultura i Treball, entre altres, i els
ajuntaments.

No tot el que es pugui fer a la infància o la primera joventut és aplicable a
l’adultesa, però això no eximeix la necessitat de tenir un pla d’acció de país. I més
quan en alguns sectors i àmbits territorials
la pervivència del català és crítica.
D’entrada caldria veure quin és el paper de la institució que aborda l’educació
de base dels adults, els Centres de Formació d’Adults. Quin és el paper que
juguen les diferents llengües, com es
potencien, com s’interrelacionen. Sense un marc de referència, amb una gran
diversitat, sense instruments específics,
sense una especificitat del professorat,
aplicant models propis d’altres etapes
educatives la tasca no es fa en les millors
condicions. L’autonomia dels centres podria ser un element positiu si realment
se'ls dotés de recursos i es permetés una
acció específica per al territori i en connexió amb els agents socials.
Més enllà de l’educació bàsica a què
tota persona que visqui a Catalunya té
dret, també es fa necessari l’aprenentatge
de llengües en un món que constantment
s’interrelaciona de punta a punta del planeta. Les escoles d’idiomes són un instrument necessari per potenciar els aprenen-

tatges estratègics al llarg de la vida.
En una primera instància una acció
educativa amb joves i adults cal que ofereixi possibilitats d’aprenentatge de la
llengua catalana amb metodologies específiques formals i no formals. Les actuacions han d’arribar a les persones com
un element de creixement, de vivència
plena en una societat en què molts continguts es vehiculen a través d’aquesta
llengua. S’ha de cercar la confluència
d’agents socials com les empreses, els
sindicats, les entitats del territori.
És un treball de gran magnitud però
hi ha en joc un element molt sensible.
El resultat pot ser que molts ciutadans
i ciutadanes del país restin al marge de
processos decisius.
L’administració hauria de buscar
el suport de mitjans de comunicació,
xarxes socials, entitats ciutadanes. La
trajectòria de les darreres dècades ens
aporta una experiència important, però
hem de ser capaços de trobar rendiment
a aquest capital social i cultural. En la línia de l’informe de la Comissió Europea,
Improving the effectiveness of language
learning: CLIL and computer assisted
language learning, el qual recomana

l’aprenentatge integrat de llengua i contingut, d’una banda, i l’aprenentatge de
les llengües fent ús de la tecnologia, de
l'altra, com a mètodes científicament
provats i innovadors que poden accelerar-ne l’aprenentatge. (Model Lingüístic,
pàg. 32)
Enfortir el coneixement i l’ús del
català entre la població adulta vol dir
també trobar un encaix que permeti
conèixer, fer-ne ús, valorar les llengües
que les persones que habiten al nostre
país utilitzen. Són necessàries accions
per impulsar el coneixement de les
llengües que estan en el bagatge de
les persones que viuen a Catalunya. Un
país que té una llengua que coneix de
colonialismes lingüístics ha de ser més
sensible a la realitat plurilingüe i trobar
espais, també en les accions educatives,
per integrar aquests coneixements.
Àngel Marzo Guarinos
angelmarzo@gmail.com
(1) Departament d’Ensenyament (2018). Model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya:
l’aprenentatge i l’ús de les llengües en un context
educatiu multilingüe i multicultural.Barcelona:
Servei de Comunicació i Publicacions. Generalitat de Catalunya.

Noves promocions de la
cooperativa d'habitatges Fem Ciutat
Gardunya

El Turó

Fòrum Litoral

www.femciutat.cat

info@femciutat.cat
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En portada
Kids&Us / Anglès a partir d’1 any

www.kidsandus.es

Curs 2019/2020

Previsió de centres educatius
Escola Marbella
Les obres d’ampliació de l’escola
Marbella continuen endavant. Està previst que tingui tres edificis. L’edifici B
(nou) ha d’estar fet el 31 d'agost d'aquest
any. L’edifici gimnàs: ha d’estar fet pel
desembre de 2019. A l’edifici A hi ha hagut més problemes perquè, amb motiu
del canvi d’empresa constructora, l'obra
s’ha endarrerit i actualment està ocupat

amb alumnes; així que per arreglar-lo
tenen dues opcions: l’opció de la constructora és fer obres amb els alumnes a
dintre, reformant la meitat de l’edifici,
mentre a l’altra meitat hi ha els alumnes. El Consorci no hi està d’acord i
planteja una altra opció: començar les
obres pel juny/juliol de 2019. Al setembre de 2019, com que ja estarà fet
l’edifici B, podran anar allà els alumnes; i així l’edifici A estarà buit per
poder-hi treballar. Aquesta opció el que
fa és endarrerir la finalització de les
obres. L’alumnat d’Infantil seguirà en
els mòduls.
Al Consorci diuen que estan fent
moltes reunions per fer un bon seguiment de les obres, que de cada quatre
reunions amb la constructora, una la fan
amb Districte i famílies.
Institut Maria Espinalt
A l’institut Maria Espinalt les obres
van bé, està previst que a l’abril s'acabin
i que pel setembre de 2019 comenci ja a
funcionar en el nou edifici.
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Escola La Flor de Maig
L’escola La Flor de Maig ha
d’abandonar el terreny on està actualment, perquè s’hi ha de construir
l’institut 22@ i un equipament esportiu,
i no es poden fer aquestes obres amb els
barracons de l’escola La Flor de Maig
allà. El Districte proposa canviar l’ordre
de construcció d’edificis, i el terreny que
era per a l’escola Auditori (el del tana-

tori) assignar-lo a La Flor de Maig, i el
terreny que havia de ser per a La Flor de
Maig, que sigui per a l'escola Auditori.
D’aquesta manera, es construeix primer
l’edifici de La Flor de Maig i poden mar-

Escola Auditori
L’escola Auditori es quedaria on
està situada actualment en barracons:
acondicionaran uns terrenys que
tenen al costat, perquè pugui créixer adequadament i en netejaran el
subsol. Durant el mes de gener s’ha
d’aprovar aquesta proposta de canvi
de terrenys.
Adscripcions
Respecte a les adscripcions, la Comissió del Consell Escolar del Districte ha proposat al Consorci mantenir
l’adscripció de les escoles del barri als
cinc instituts del Poblenou, per garantir les places de 1r d’ESO als alumnes
de 6è del barri, tant ara com de cara al
curs 2022/23. Mentre no hi hagi aquesta
garantia, demanem que les dues zones
escolars del barri romanguin unides.
Volem que es garanteixi l’existència de
vasos comunicants entre les dues zones
a mig termini per unificar els grups familiars.
Per això es va fer una manifestació
reivindicativa el dissabte 2 de febrer,
amb la participació de les famílies,

Kids&Us Poblenou celebra el seu 10è aniversari amb una festa familiar oberta als seus alumnes i a tot el barri. Kids&Us va arribar a
Poblenou l’any 2009 amb una proposta metodològica basada en la immersió lingüística total. Actualment, l’acadèmia ja compta amb més de
1.300 alumnes al barri i aquest any estrena noves instal·lacions al c/ Almogàvers, entre Llacuna i Roc Boronat, amb més de 600 m2 dedicats a
l’ensenyament de l’anglès.
Kids&Us Poblenou organitza, amb motiu del seu 10è
aniversari, una festa familiar gratuïta per a tots els
seus alumnes i oberta al barri en la qual no faltarà
de res. La festa tindrà lloc el pròxim diumenge dia
24 de març i hi haurà tallers creatius, jocs de lleure,
dos escenaris amb actuacions en directe, xocolatada
i un pack de benvinguda de regal per a tots els infants
que hi participin. Durant aquesta jornada també es
podran visitar les noves instal·lacions de Kids&Us,
ubicades en plena superilla, al carrer Almogàvers,
entre Llacuna i Roc Boronat.

al barri una metodologia d’aprenentatge de l’anglès
diferent i innovadora. Actualment l’acadèmia compta
amb més de 1.300 alumnes, 40 professors i unes
noves instal·lacions de més de 600 m2 dedicats
íntegrament a l’ensenyament de l’anglès per a infants
i adolescents.

Què ofereix Kids&Us
• Una metodologia d’aprenentatge única basada en el
procés natural d’adquisició de la llengua materna.
• Cursos adaptats a l’edat dels alumnes i al seu moment vital.
• Grups reduïts.

En què es basa la metodologia Kids&Us?

• Seguiment personalitzat de l’alumne.

La metodologia Kids&Us es basa en el procés
natural d’adquisició de la llengua materna, un procés
infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i
espontani. En la nostra llengua materna, comencem
escoltant, per després comprendre el que escoltem,
verbalitzar-ho i, en darrer lloc i al cap d’uns quants
anys, llegir i escriure.

• Continuïtat de cursos des d’1 any i fins als 18.
• Immersió lingüística total amb classes 100% en anglès.
• Anglès més enllà de les aules:
Univers 360º: una infinitat d’activitats i estímuls per seguir
amb l’aprenentatge en casals urbans, tallers (de cuina,
de ciència, de teatre), colònies d’estiu, etc.
Productes creats per Kids&Us: contes, jocs de taula, etc.
Apps, deures online i dispositius electrònics.

Amb el mètode Kids&Us, els nadons a partir d’un any
són exposats a la nova llengua d’una manera global,
sense restriccions, però en situacions i contextos
adaptats a la seva edat. A partir de jocs, contes,
cançons o danses fan una immersió lingüística total
en la qual s’aprofita tota la capacitat d’aprenentatge
que tenen els nens en edats tan primerenques.

El juny de 2009 Kids&Us Poblenou va obrir les portes
gràcies a dues mares emprenedores, la Mati Sagarra
i la Marta Farregut. Ho van fer amb la il·lusió de dur

L’oferta de cursos a Kids&Us va des dels nadons d’un
any, que van a classe amb els seus pares, fins als
18 anys, edat en què els alumnes assoleixen unes
elevades competències en anglès que els permetran
comunicar-se en qualsevol àmbit: personal,
professional, educatiu o social

Kids&Us Poblenou · C/Almogàvers, 219 · 08018 Barcelona
Tel. 93 300 77 14 · poblenou@kidsandus.es
http://kidsanduspoblenou.com
/kids.poblenou
/kidsandus.poblenou

Estem d’aniversari i ho volem celebrar
amb tots els nens i nenes del barri!
A Kids&Us Poblenou fem 10 anys. Veniu a la festa!
Tenim preparades moltes activitats que es duran a terme a la zona
de la Superilla al C/ Almogàvers entre Roc Boronat i Llacuna, i al
pati de l’Institut Maria Espinalt.
Hi trobareu: Manualitats, jocs del lleure, espectacles infantils, inflables,
xocolatada i un welcome pack per a tots els infants participants. A més,
veniu a conèixer les nostres noves instal·lacions de Kids&Us Poblenou.

xar dels barracons on són ara. Llavors es
podrà començar l’obra de l’institut 22@.
L’objectiu és que en un parell de mesos
el terreny del tanatori sigui del Consorci, i es pugui començar a fer el projecte,
licitacions, etc., i en quatre anys aproximadament ja s’hi pugui traslladar La
Flor de Maig.

alumnes i batucades de les escoles del
barri, que va acabar a Can Saladrigas,
amb la lectura d'un manifest, exposició
de fotos de la trajectòria en barracons de
les escoles i amb activitats per als nens
i nenes.
Amador Pisabarro

Diumenge 24 de març

Torn de matí a partir de 11 fins les 14h · Torn de tarda a partir de 16 fins les 19h
Entrada pel C/Almogàvers cantonada Llacuna

growing with my Kids&Us school

Apunteu-vos-hi ja!
Us hi esperem
a tots i totes!

Entrada gratuïta. Només us
heu d’inscriure a la web:
www.kidsanduspoblenou.com
o escanejant aquest codi QR
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Entre vinils i K7s

Nou batxillerat internacional
al Poblenou
L’Escola Voramar, amb més de 50 anys
al barri, amplia la seva oferta formativa el
curs que ve amb un Batxillerat Internacional; aquest és un batxillerat inèdit al Poblenou, que ofereixen molt pocs centres a
Catalunya.
nal?

Què és el Batxillerat Internacio-

Són estudis postobligatoris de dos
anys de durada que compten amb el reconeixement de prestigioses universitats
internacionals i desenvolupa en l'alumnat
mentalitat i visió internacional.
És un programa d’excel·lència acadèmica
amb un enfocament holístic de l’aprenentatge
que respon a la voluntat que l’alumnat pensi críticament i sigui capaç de tenir una
aproximació a problemes reals i propiciarhi solucions creatives.
Què s’hi estudia?
El seu caràcter global fa que no hi ha
especialitats com en el Batxillerat LOMCE. El currículum s’estructura en un tronc
comú i grups d'assignatures que es poden
fer a diferents nivells i itineraris en funció
dels interessos de l’estudiant.
Al tronc comú, que és obligatori per
a l’alumne, hi ha Teoria del Coneixement,
matèria orientada a desenvolupar el pensament crític dels estudiants, equivalent a la
filosofia, les monografies, que és un treball
de recerca, i la Creativitat, acció i servei,
que consisteix en accions de contribució a
la societat que ha de fer l’alumne.
Després hi ha les assignatures que
l’alumne ha de triar en funció del seu perfil
i dels seus interessos: literatura i llengua,
llengua estrangera, història, política global,
empresa i gestió, biologia, química, física i
matemàtiques.
Quina és la llengua del Batxillerat Internacional?
Tot i que el català és la llengua vehicular, es preveu un ús natural de les llengües del Batxillerat Internacional, que són
l’anglès, el castellà i el francès, especialment pel fet que la majoria de recursos pedagògics són en altres llengües, en especial
l’anglès.
Com és l’accés a la universitat?
Els i les alumnes que han fet el Batxillerat Internacional poden accedir a qualsevol
universitat nacional i a més de 3.000 universitats internacionals que reconeixen el
programa.
A Catalunya, els i les alumnes que han
superat el programa de Batxillerat Internacional tenen convalidada la part general
de les proves PAAU i només han de fer la
part específica d’aquestes proves. De totes
maneres, l’escola acompanyarà l’alumne en
tot el procés de preinscripció a la universitat.
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On es farà?
Per a fer el Batxillerat Internacional,
comptem amb espais funcionals, equipats i
adaptats, que tenen com a objectiu desenvolupar les competències i la metodologia
del programa.
Les instal·lacions del Batxillerat Internacional són al passeig Garcia Fària, 73, de
Barcelona. Es tracta d’un edifici singular a
la zona de Diagonal Mar, un dels edificis del
complex de l'Illa de la Llum. Un espai adequat per a la impartició del programa, en
un entorn ben comunicat, en ple front marítim, amb zones enjardinades i a prop dels
principals campus universitaris.
Voramar i el seu compromís amb el
barri
El Batxillerat Internacional respon al
pla estratègic de Voramar. És un programa
nou i diferenciat que apropa al barri uns

estudis que actualment no hi són. A més,
és un programa coherent amb l’entorn immediat ja que desenvolupa una mentalitat internacional, multicultural, oberta,
tolerant i solidària. Aquestes capacitats
són essencials en un entorn com el del
Poblenou, en constant canvi, on la innovació, la multiculturalitat i la creativitat
donen pas a una transformació social i
econòmica.
L’oferta existent a Barcelona actualment és limitada i no cobreix la demanda existent, a més planteja uns requisits
d’accés que esdevenen una barrera per
a aquells joves que es plantegen aquests
estudis. Voramar justament vol fer que
aquests siguin accessibles i assequibles
en el nostre entorn, un entorn que avui és
una de les zones de major atracció de talent jove amb mentalitat transformadora,
global i internacional.

Recital en el Ateneo Colón (Pedro IV, núm 166) - Precios populares

O com un grup escolta esdevé
una promotora de concerts
Any 73, l’Agrupament Escolta Tubal i Tarsis (escissió del Josep Anselm
Clavé) demana aixopluc a l’Ateneu
Colón. L’Ateneu, que feia poc havia
expulsat els joves del Grup Fòrum,
accepta els nois com una secció més.
S’instal·len a l’antiga oficina del Júpiter,
plena encara de trofeus, i participen en
les reunions de la Junta durant les quals
es parla sovint de com costa mantenir
l’Ateneu, ja en plena davallada. El Victor Casanovas, el nostre protagonista,
proposa fer concerts per reactivar la
institució. I, sense experiència prèvia,
els joves s’organitzen i es reparteixen
la feina com si fossin una promotora de
concerts. Junt amb el Victor, l’Octavi
Montagut, el Carles Gimeno, el Fermí
Martí, el Joan Pujagut i el Manel Soler
són els principals impulsors d’aquesta
iniciativa en què col·laborava tot
l’agrupament. El Victor contactava els
músics: “Hi havia una oficina al carrer
Aribau que estaven la Núria Batalla i el
Joan Molas, que feien el management
de molts músics, sobretot de la Nova
Cançó. Van venir Pere Tàpies, Joan Isaac, Maria del Mar Bonet, Quico Pi de la
Serra...”. Però ell també tenia els seus
propis contactes. Uns anys abans havia
entrat al Grup de Folk i un cop dissolt
al 68, va formar part dels Sapastres de
Jaume Arnella: “arrel d’això ja conec el
Sisa, Pau Riba, començo a conèixer tota
aquesta gent”. Abans, amb la seva colla
quan encara eren al Josep Anselm Clavé, forma el seu propi grup: Tabú. Amb
Tabú fan de teloners de Los Canarios
i enregistren amb Edigsa, unes gravacions, però, que no s’arriben a editar i
que es perden quan aquesta discogràfica tanca les portes.
Organitzar concerts suposava fer
molts tràmits administratius: permís
a l’Ajuntament, recollida de lletres a
l’SGAE i censor al Govern Civil. Un
dels altres departaments cabdals era
el de la publicitat: disseny i impressió
de cartells que es penjaven per carrers

Alguns components de Tabú:
Victor Casanovas (davant) i Carles Gimeno i
Salvador López (darrer)

i pubs. També van als programes de
Josep M. Pallardó a Ràdio Joventut
i d’Àngel Casas a Ràdio Barcelona.
D’aquesta manera, van aconseguir força èxit en la vintena de concerts que van
organitzar: van omplir amb l’Orquestra
Mirasol o amb CMB. Dels beneficis es
pagaven primer les despeses: lloguer i
publicitat bàsicament, ja que ningú de
l’agrupament cobrava res; la resta era
per als músics. Arran de l’èxit que van
tenir, els van oferir muntar concerts
també a Gràcia on actualment té la seu
el Teatre Lliure.
Només en una ocasió van haver de suspendre un concert de
la Dharma, perquè algú va fer
córrer la veu que s’havia
cancel·lat i el públic
assistent no era prou
per cobrir les despeses. A l’altre
extrem, el dia
que va actuar
Pau
Riba.
Feia
uns
anys que vi-

via a Formentera, volia tornar a Barcelona i el Victor li ofereix la possibilitat
d’actuar a l’Ateneu. “Vam fer una publicitat que deia El retorn de Pau Riba
des de l’exili i va venir amb un grup
de músics valencians, uns nanos molt
joves, però que tocaven amb una trempera brutal”. Va córrer tant la veu que el
dia del concert l’Ateneu es va començar
a omplir de gent: teatre, bar, pati, escales..., tot ple! “No sé qui em va dir: ves,
ves al balcó! I des del balcó tot el carrer Pere IV ple de gent, no sols Pere IV
sinó que també tallaven Almogàvers.
Va venir la policia, van demanar els
permisos i ho teníem tot correcte”. El
concert va transcórrer amb normalitat
a pesar de la situació. Però l’èxit va ser
tal, que aquella mateixa nit el mateix
Gay Mercader, que ja havia organitzat
algun concert important, va intentar,
sense èxit, convèncer el Victor perquè
treballés amb ell.
Irene Julve Nieto
Arxiu Històric del Poblenou

Fotoclub Poblenou. Jordi Casademont
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Mobilitat

Espai violeta
25%, 16% i 14%, respectivament. A continuació hi destaca l’augment del 9% de
la demanda de l’H16, seguit del 8% de la
demanda de la línia 7.

Metro

Viatgers de bus i
metro al Poblenou
Bus
El 26 de novembre passat va entrar
en funcionament la darrera fase de la
Nova Xarxa Bus (NXB), completant les
28 línies horitzontals, verticals i diagonals que conformen la xarxa de bus
d’altes prestacions, amb intervals teòrics
de 5-8 minuts a les hores centrals dels
dies feiners. Al Poblenou la darrera
fase de la NXB ha comportat dues noves línies verticals, les V23 i V25, que
han creat connexions fins ara inexistents entre el Poblenou i els barris de
Can Marcet i Horta, respectivament. En
l’actualitat a Barcelona ciutat hi ha unes
altres 43 línies convencionals o complementàries.
Hem consultat les dades disponibles
de TMB en el període 2016 – 2018, amb
l’objectiu de fer una anàlisi general per
entendre com està funcionant el transport públic al barri. Cal tenir present que
hi ha altres mitjans que donen servei al
Poblenou, com ara el Trambesòs i les línies B20 i B25, operades per Tusgsal.
El gràfic a continuació mostra
l’evolució dels viatgers de les línies de
bus en dia feiner. La línia que compta
amb una major demanda és l’H12, seguida de la 7, que superen els 25.000
viatgers en dia feiner. A continuació se
situa la línia H16, amb més de 20.000
viatgers en dia feiner, i la V27, amb més
de 15.000 viatgers. Tot seguit trobem les
línies convencionals 6 i 92, que superen
els 10.000 viatgers, així com també la
V29. Amb una demanda en dia feiner
que supera els 6.000 viatgers es troba
l’H14, que ha patit diferents canvis de
recorregut des dels seus inicis, així com
la V31, amb uns 5.500 viatgers. Per fina-
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litzar, de les línies amb menys de 5.000
viatgers en dia feiner al barri només
segueix operant la línia 192 (Poblenou
– Hospital de Sant Pau), amb un miler
de viatges al dia, i la nova 136 (passeig
Marítim – Verneda), amb 1.300 viatges
en dia feiner.
En total les línies de bus que donen
servei al barri del Poblenou sumen uns
139.000 viatges en dia feiner, el que representa un 19% del total de la demanda
de totes les línies de bus de la ciutat (que
transporten 750.000 viatgers).
D’altra banda, en el període 2016 –
2018 la demanda de bus de TMB s’ha
incrementat en un 6,5%, mentre que les
línies que donen servei al barri han vist
com el seu passatge s’ha incrementat en
un 13,5% en el mateix període. Hi destaquen les línies V27, 6 i 92, que han vist
com la seva demanda augmentava en un

Respecte del servei de metro, la línia 1
transporta pràcticament el doble de passatge en dia feiner que la línia 4 (362.000 viatgers envers 181.000). La suma d’aquestes
dues línies representa el 40% del total de la
demanda de totes les línies de metro, que
un dia feiner de l’any 2018 transporta 1,37
milions de passatgers.
En el període 2016 – 2018 la demanda de metro de TMB ha augmentat en un
6,2%, pràcticament el mateix que a les
línies 1 i 4 de forma separada, i una xifra
equivalent a l’augment total de demanda
de bus en el conjunt de la ciutat.
A la línia 1 es troben les dades
d’ocupació més elevades de tota la xarxa de metro de la ciutat. L’any 2017
s’enregistrava un valor de 6,09 viatgers
per cotxe-km útil a la línia 1, i de 4,25
a la línia 4, mentre que la mitjana a la
xarxa de metro per al mateix any és de
4,33. Donada l’elevada demanda, la línia
1 va incrementar la seva oferta de trens
en hora punta de dia feiner, passant de
26 trens en el període 2013 – 2016 a 30
trens l’any 2017. L’oferta de la línia 4 en
hora punta de dia feiner, en canvi, s’ha
mantingut constant en tot el període analitzat, amb 19 trens.
Cal destacar, doncs, l’augment de
demanda que han experimentat els serveis de bus operats per TMB que cobreixen el barri del Poblenou, doblant
l’increment de bus del conjunt de la ciutat i dels serveis de metro. És a dir, al Poblenou l’ús de l’autobús està creixent.
Sílvia Casorrán

Treballadores
del sexe,
prostitutes,
putes...?
En aquests moments, el moviment
feminista (des de les organitzacions més
tradicionals fins a les plataformes més
recents) tenen un debat obert sobre com
s’ha d’abordar el tema de la prostitució
al nostre país. Està plantejat, en molts
casos, com un debat ideològic, és a dir,
com una qüestió de principis, i, en conseqüència, es proclama que la prostitució
ha de desaparèixer. Sense pretendre-ho,
amb aquest plantejament, no es contempla la possible necessitat d’un marc legal, ni que sigui provisional fins a aconseguir l’erradicació de la prostitució, per
no deixar les dones en l’actual nebulosa
legal que les fa més vulnerables davant
les situacions d’explotació.
La prostitució, és un treball? Sí? No?
Allò que defineix una relació laboral
és l’intercanvi de béns i serveis, per un
preu. La persona treballadora ofereix el
seu potencial intel·lectual i d’habilitats a
canvi de diners i aquestes relacions laborals, de curta o llarga durada, estan
protegides pels drets laborals recollits
a l’Estatut dels Treballadors. Doncs bé,
l’exercici de la prostitució segueix el mateix esquema i, com a tal, ha de gaudir
dels mateixos drets. Per exemple, el dret
a sindicar-se, recollit al capítol “Drets
i llibertats” de la Constitució espanyola de 1978, article 28: “Tothom té
dret a sindicar-se lliurement. (...) La
llibertat sindical comprèn el dret a
fundar sindicats i a afiliar-s’hi a elecció, i el dret dels sindicats a formar confederacions i a fundar organitzacions
sindicals internacionals o a afiliar-s’hi.
Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un
sindicat".
Totes les dones que es dediquen a la
prostitució i/o a la indústria del sexe,
ho fan obligades?

El sector de la prostitució a Espanya mou més de 20.000 milions d’euros
l’any. I segons un informe de Nacions
Unides, només una de cada vuit treballadores del sexe ho fa contra la seva voluntat. O sigui un 85% ho fan com una
opció econòmica. Un altre tema seria
sota quins condicionants ha pres aquesta decisió.
Hi ha una clara estratificació social
en la indústria del sexe i, en conseqüència, en el perfil i les activitats de les treballadores del sexe també. Són diversos
els sectors en què treballen: moltes dones
treballen en sectors en què només mostren el cos, altres ballen nues o mig nues,
altres només hi posen la veu; unes poden
triar els clients, altres no; n’hi ha que són
autònomes, altres depenen dels proxenetes, hi ha les que disposen d’habitatge i
les que no... Això produeix també, com
en qualsevol relació laboral, una important divisió de classes i, en conseqüència, les estratègies d’intervenció no poden ser les mateixes.
Diferents estratègies que aborden la
prostitució
Aquí, per raons d’espai, només faig
menció del model suec abolicionista,
agafat com a únic vàlid en una gran part
de plataformes de dones al nostre país.
Es basa en el principi que la prostitució no només és una forma de violència
contra les dones, així com una mostra de
la desigualtat de gènere, sinó que també parteix de la premissa que les dones
(sense matisos) no són lliures en aquesta
opció, sinó que són obligades sota pressió i amenaces a exercir-la.
Des de 1999 a Suècia qui paga per
tenir relacions sexuals és un delinqüent
i com tal està penalitzat amb penes de
presó de fins a un any.

Aquest model
s’ha estès a altres països, com Islàndia, Canadà, Singapur, Sud-àfrica, Corea del Sud, Irlanda del Nord (des de 2015) i França, amb
una llei que penalitza amb fins a 3.750 €
qui compra sexe.
La finalitat d’aquest model és posar
fi al comerç sexual actuant sobre els clients,
és a dir, si no hi ha demanda no hi haurà oferta. Però moltes veus des d’organitzacions
molt diverses alerten del perill d’aquestes
mesures, que lluny d’acabar amb la prostitució, aboquen les treballadores del sexe
(sobretot aquelles que fan el treball al carrer) a allunyar-se dels espais habitats i a
la clandestinitat, i les deixen en mans dels
clients o de les màfies.
Tampoc és el del tot cert que s’hagi
reduït la prostitució, el que ha passat
és que s’ha amagat. Un informe de
l’Institut Suec d’Estadística assenyala
que un 1,7% de joves entre els 16 i 25
anys han rebut diners a canvi de sexe,
això vol dir que més de 20.000 joves es
prostitueixen a casa. I un altre informe
de l’Associació per a la prevenció, reinserció i atenció de la dona prostituïda
(APRAMP), que Suècia és el cinquè
país de la UE en l’ús de la prostitució, un
30% d’homes paguen aquest servei.
Un dels índexs d’èxit en què es basa
el govern suec, és que ha eliminat dels
carrers les dones estrangeres. Però diferents organitzacions contraresten aquesta informació i al·leguen que això és per
una dura Llei d’estrangeria que expulsa
del país les dones no-nacionals que es
dediquen a la prostitució.
De vegades les lleis tenen efectes no
previstos i, fins i tot, contraris als que es
volia aconseguir. Hi ha altres alternatives
que caldrà analitzar en una altre article.
Estrella Pineda
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Memòria i patrimoni

Pere IV,
El carrer de Pere IV és un eix històric
del Poblenou, i de tot Barcelona. Era
la carretera de Mataró i vora seu es
va formar, a partir de mitjan segle
XIX, un districte industrial que arribà
a ser el més gran de la Mediterrània
occidental. En l’actualitat, després de
tres dècades llargues...
Amb aquestes línies comença el
llibret Pere IV. Passatge major del Poblenou, editat pel MUHBA i BIT Habitat, amb la col·laboració del Districte
de Sant Martí. Els seus autors, Andrea
Manenti (dibuixos) i Lluís Sales Favà
(textos), han plasmat en aquest títol de la
col·lecció Llibrets de sala del MUHBA
el material del projecte de senyalística
urbana de Pere IV en setze fites que van
ser col·locades al llarg del carrer en un
conjunt de plafons informatius del passat
i present que evoquen aquests paisatges
urbans. El 6 de novembre passat va ser
presentat a Ca l’Alier, seu de BIT Habitat, en el marc de la Smart City Week.
Primera modernitat
Hi ha opinions contradictòries sobre
la senyalística urbana, que mai satisfà
del tot. Per alguns, els més distrets, pas-

sa inadvertida. Per altres, conté informació insuficient. Però, amb independència
del que cadascú hi vegi, els setze plafons històrics són un homenatge al carrer Pere IV, que és el testimoni viu més
important de la modernitat d’aquest contorn de la ciutat. La seva importància rau
en el fet que ha sobreviscut des de mitjan
segle XVIII que es consolidà com a carretera que connectava la ciutat amb el
Maresme, d’aquí el nom de carretera de
Mataró, que perviuria com a sobrenom
quan es va convertir en el carrer de Pere
IV. L’existència li fou negada pel mateix
Ildefons Cerdà que en el seu Plan de Reforma y Ensanche va esborrar del mapa
el traçat que, si bé era discrepant amb la
racional ortogonalitat de l’Eixample, no
se li podia negar ser una gran infraestructura de la primera modernitat barcelonina. En els 160 anys transcorreguts
des del planejament de l’insigne enginyer,
la traça de la vella carretera, tossuda
ella, ha romàs. No només la traça, que
fins a mitjan segle XIX discorria entre
camps, pastures i alguna masia fins que
proliferaren fàbriques a dojo en tot el
seu recorregut per Sant Martí, sinó que
la via continuà sent l’entrada i sortida de

carros, cotxes i mercaderies de la ciutat,
és a dir, una carretera.
Darrera modernitat
La construcció de l’autopista del
Maresme (1970), seguint el traçat de la
Gran Via més enllà de la plaça de les
Glòries, absorbiria el trànsit d’entrada
i sortida de cotxes de Pere IV. Es va
transformar llavors en un carrer de ciutat que no era el carrer major perquè el
Poblenou ja en tenia de carrer major, la
popular Rambla, que no era altra cosa
que la versió moderna, cosmopolita,
fins i tot senyorial, del carrer del Triomf
que l’arquitecte Pere Falqués convertí en passeig cap allà el mil nou-cents.
El Poblenou mai havia presumit amb la
seva imponent carretera, per això més
que un carrer major, Pere IV podria ara
ser considerat com el passatge principal.
Explica el director del MUHBA, en Joan
Roca, que l’atribut de passatge principal
fa justícia a un carrer que tot i merèixer
ser carrer major no ho podrà ser mai. La
Ronda litoral, construïda amb motiu dels
Jocs Olímpics de 1992, va robar el poc
trànsit que encara portava la vella carretera, perquè els camions havien anat

passatge major del Poblenou
també desapareixent juntament amb
les fàbriques i magatzems que s’anaven
convertint en fòssils urbans, redescoberts ara per artistes vinguts d’arreu. El
pla urbanístic del 22@, la darrera modernitat urbana, es proposava tornar al
Poblenou l’esplendor industrial, ara sota
l’influx de les tecnologies digitals. Però
tampoc l’encertava quan lluny de retornar a Pere IV el paper principal que havia meritat, li va estroncar la vida amb
la construcció del parc del Centre, que,
per cert, ja havia previst Cerdà. Hem hagut de passar una crisi sense precedents
en la memòria de la majoria perquè Pere
IV ressorgeixi ara amb l’impuls d’un pla
d’urbanització que va ser treballadament
reclamat per l’Associació de Veïns, i finalment escoltat per l’alcalde de torn.
Un paisatge barceloní
Un paisatge és una percepció subjectiva dels valors que conté un territori.
Als elements que l’integren en la seva
complectiva tridimensionalitat s’hi ha
d’afegir una quarta dimensió que projecta la profunditat del pas del temps. La
transformació permanent dels usos, tan
pròpia d’un lloc de pas com una carre-

tera, és la principal característica definitòria del paisatge de Pere IV. El carrer
és la suma de capes, no superposades
com una seqüència de sediments, sinó
sobreposades de manera que cada nova
estructura substitueix, esmena o contradiu l’anterior. Els paisatges urbans, en
general, no solen ser fotos fixes amb un
contingut harmònic i homogeni. Pere IV
conté un paisatge necessàriament eclèctic, avui en diríem friqui i ple de relleu,
amb una gran modulació de formes i
diversitat de continguts. Un món fet de
barreja i cert desordre com la majoria de
carreteres del país on hi té cabuda des
d’antigues fàbriques, ara desocupades o
reconvertides en magatzems, botigues,
cinemes, gasolineres, discoteques o concessionaris d’automòbils. El que singularitza aquest passatge major és que ni el
pas del temps ni les profundes transformacions que tenen lloc a la banda de llevant de Barcelona no han apagat el fort
dinamisme social i econòmic encara perceptible en el seu tram central, conegut
d’antic com els Quatre Cantons. Pere IV
és un compendi d’història i d’actualitat,
de resistències i de canvis que se succeeixen i atropellen entre si.

Cal aquesta perspectiva per fer una
lectura urbana que no estigui impregnada
de nostàlgia sinó que assaboreixi les complexitats de la ciutat real. Acostumo a explicar a aquells que s’escandalitzen pels
edificis massa alts del 22@ que la bellesa
mai es vincula a les dimensions absolutes sinó a les relatives. Vull dir, a les proporcions, i a vegades la bellesa resideix
també en la desproporció. El surrealisme
de Dalí o el cubisme de Picasso en són
exemples en la pintura. La construcció
cap als anys 70 de grans edificis industrials de pisos amb escales d’emergència a
la façana, freqüents a la zona de Pere IVTrullàs, possiblement va despertar la incomprensió d’alguns ciutadans, com avui
la desperta el gegant hotel Melià de Pere
IV. El mateix nom de Poblenou potser no
va agradar a aquells homes i dones del
segle XIX identificats amb l’antiga vila
de Sant Martí. Com avui no agrada a alguns el sobrenom de 22@ per referir-se al
districte tecnològic del Poblenou. Si una
cosa ens ensenya el carrer Pere IV és la
seva immensa capacitat d’integració. En
això rau el secret de la pervivència.
Salvador Clarós i Ferrets

Rambla Poblenou, 66
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Gent amb veu pròpia

ra en la calle Pallars porqué mi marido
trabajaba con los Ribera. O sea que si
estoy en esta casa es por mi marido.
Bueno yo le busqué trabajo a mi marido, dijéramos. Éramos novios y él no
tenía trabajo, y le dije no te preocupes
le pido al dueño, al señor Ramón… y
lo cogieron. Más adelante el señor Ramón le ofreció a mi marido este piso
en la fábrica porqué mi marido era la
mano derecha del señor Ramón, se encargaba de los despachos del personal,
cronometraba a las mujeres que trabajaban en la fábrica. Las mujeres eran
las que hacían el trabajo manual como
los casquillos de las balas. También
hacían cubertería.

Matilde
Herranz
Gómez

Pero la fábrica acabó en quiebra, y
con muchas deudas…
En un momento dado, cuando se
habían enriquecido tanto, creo que perdieron el interés y la fábrica fue a menos. Cuando murió el abuelo, el señor
Joaquín, el fundador de la empresa,
los hijos con tanto dinero por medio…
Los hermanos no se llevaban bien entre

Serventa a casa
dels Ribera de les
culleres
Matilde viu als seus 88 anys en un
pis del carrer Roc Boronat, a l’edifici
del rellotge, que va ser propietat dels
Ribera de “les culleres”. A la planta
baixa d’aquest edifici hi havia els menjadors de l’empresa, i al pis, l’escola.
Més amunt hi vivien alguns treballadors (quadres) amb les seves famílies.
Avui és un edifici mixt. Està rehabilitat
i, a més d’habitatges, hi ha empreses
diverses, tot i mantenir el caràcter industrial que sempre ha tingut. La vida
de la Matilde ha estat, des que va arribar a Barcelona als 14 anys, vinculada
a Metales y Platería Ribera, una de les
empreses que han deixat més petjada
en la història del Poblenou. Primer treballant de servei domèstic dels Ribera.
Més endavant com a esposa d’un treballador de la fàbrica que va ser home de
confiança de l’amo.
¿Cómo es que vino usted a Barcelona?
Vine a los 14 años con mi hermana,
un año mayor. Vinimos de Sagunto, del
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puerto de Sagunto, a servir. He trabajado toda la vida aquí en Barcelona pero
como no me han cotizado nunca donde
servía ahora no cobro ni un duro. La primera casa en la que serví estaba cerca de
la Monumental. Yo acababa de cumplir
los 14 años y mi hermana vino un mes
y medio antes y me buscó casa. Cuando
me abrió la puerta la señora de la casa
se me quedó mirando y me dice: “Pero
aquí, ¿qué me han mandado? Si en lugar
de cuidarme ella a mi voy a tener que
cuidarla a ella.”
¿Y cómo conoció a los Ribera?
Allí estuve un año porque solo cobraba 11 duros al mes, que era una miseria. Entonces nos fuimos mi hermana
y yo a una torre de Sarriá, de la que nos
marchamos también al cabo de un tiempo. En otra casa que estuve me tuve que
ir porqué el hermano de la dueña me
acosaba. Yo tenía solo 17 años, y no sabía cómo decirselo a la dueña porque no
me habría creído… Me fui y encontré la
casa de los Ribera. Me cogieron porqué

ellos. Entró en la fábrica Joan Vallvé Ribera, joven ingeniero que no se llevaba
bien con uno de los mandamases, le hacían la vida imposible, así que se marchó. Ninguno tenía interés. Tenían que
haber puesto la fábrica al día pero no les
interesaba. Empezaron a echar personal.
A mi marido lo echaron a los 55 años
cuando cerraron la fábrica, y le pagaron una miseria. No se preocuparon
de los trabajadores. Cada uno de los
dueños fue a su aire y como había mucho dinero por medio cada uno cogió
su botín.

Usted ha sido una persona muy allegada a los Ribera.
Siempre estuve muy ligada a la
familia de los Ribera. Sobretodo antes de casarme y venir a vivir aquí
con mi marido. Los hijos de los Ribera cuando eran crios los tenía siempre
encima. Los llevaba en ocasiones a la
fábrica como cuando inauguraron la
guardería en el edificio de la esquina,
donde ahora está la empresa General Electric. Tengo muchos recuerdos
y muchas fotografías de la familia,
cuando se casaron los hijos…

Los Ribera eran dueños de media calle Llacuna.
Al cerrar la fábrica se fueron a la
calle Santander. Ese hotel que han hecho
en el Cànem era de ellos. Era propiedad
de Joan, uno de los hijos de Vallvé, Joan
Vallvé Ribera, y de su cuñado Joan Hortalà, que era el marido de la hermana.
En aquellos locales los Ribera tenían el
garaje de los coches, el almacén de los
cubiertos, vajilla… Compraron también
la esquina de Pallars.

Cuando plegó la fábrica, entonces
nos hicieron un contrato. Eso lo hicieron bien. Mientras viviéramos podíamos estar aquí. Solo quedo yo, la
superviviente. Mi marido murió hará
15 años. También murió la Juanita
que era la mujer del chófer, que había
servido también en la casa del señor
Jaime.
Salva Clarós

la dueña estaba embarazada de dos meses. Le dije a la señora que tenía 19 años
aunque no me creyó…

Metales y Platería Ribera SA:
les culleres

Se quedó ya siempre con los Ribera…
Mi jefe era el señor Ramón Rovira,
sobrino de los dueños. Bueno, del fundador de la empresa, Joaquín Ribera
Barnola, que le llamaban “Quimet de
les culleres”. Vivíamos cerca de la Bonanova, allí nacieron sus hijos Antonio
y Marujita. Y luego nos fuimos a vivir
a Mayor de Gracia. El chófer venia a
buscar al señor Ramón cada día a las 7
de la mañana para llevarlo a la fábrica.
Primero el negocio no iba muy boyante
pero luego creció como la espuma. Hacían balas para el ejército. La fábrica
les fue de fábula y ganaron millones, y
compraron muchos terrenos en la calle
Llacuna.

Ha estat la principal indústria de la metal·lúrgia no fèrria de
Sant Martí, i una de les fàbriques més importants del Poblenou
tant per la seva dimensió (l’any 1963 treballaven a la foneria 287
operaris i 888 a les seccions de transformació) com per l’impacte
social que tenia al barri amb diversos edificis d’habitatges per
a obrers, uns menjadors, escola i guarderia, a més d’obres de
mecenatge com el Centre Moral i Cultural del Poblenou. El seu
fundador, i empresari carismàtic, va ser Joaquim Ribera Barnola. Després l’empresa quedà en mans dels seus descendents, els
Ribera, els Rovira i els Vallvé.
La fàbrica del Poblenou es va dedicar principalment a
la fabricació de coberteries d’alpaca, encara que durant la guerra
es va reciclar per a fer beines de coure per a cartutxos. A les
seves instal·lacions comptava amb un forn elèctric per a metalls
no fèrrics i un tren de laminatge a més d’instal·lacions d’extrusió
i mecanitzats. La fàbrica ocupava dues illes amb entrada a la
Rambla, llavors passeig del Triomf. L’empresa s'estendria amb
diverses propietats al carrer Llacuna. Va fer suspensió de pagaments l’any 1985 amb un deute milionari amb la Seguretat Social. La fallida, envoltada d’un gran conflicte laboral, va deixar
moltes persones sense feina al barri.

¿Cuándo se vino entonces a vivir a
Poblenou?
Cuando me casé fui a vivir a un piso
de la empresa Metales y Platería Ribe-
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Apropem-nos / Pla comunitari

Barri actiu

Escola de Salut
de Gent Gran del
Poblenou
L'Escola de Salut és una acció sorgida de la Taula de Salut de Gent Gran
del Poblenou que té com a finalitat combatre l'aïllament i la solitud de la gent
gran. Expliquem breument la història
d’aquesta Taula.
Arran del diagnòstic de salut participatiu al qual arriba la Taula de Salut
Comunitària, assessorada per l'Agència
de Salut Pública el 2014, s'extreuen i
prioritzen quatre problemàtiques: la salut mental en adults afectats per l’atur i
la crisi, la soledat i l'aïllament en gent
gran, la desestructuració familiar i manca de referents dels infants, i el consum
elevat de tòxics i alcohol i l'abús de les
xarxes socials en els joves. Per donar solucions a les dues primeres qüestions es
van crear grups de treball: el de Salut
Mental i el de Gent Gran. Dins aquest
segon grup es treballaven principalment
dos projectes: Radars i l’Escola de Salut, i
d’aquí van néixer les Escoles del 2016
i el 2017.
Donat el grau d'implicació que exigeix i amb la intenció d'optimitzar els
recursos, el 2017 els dos projectes se separen, de manera que la tercera edició i la
d'enguany s'han dut a terme des del Grup
Escola de Salut. Tot i treballar de forma
independent, ambdós grups es mantenen
informats de les activitats i progressos
en les reunions de la Taula de Gent Gran.
Formen el grup motor actual de l’Escola
un equip multidisciplinari amb representants de diferents institucions i entitats:
Casals Quatre Cantons i Taulat-Can Saladrigas, Fundació Pere Relats, Amics
de la Gent Gran, CAP Vila Olímpica,
CAP Ramon Turró, CAP Poblenou,
Serveis Socials del Poblenou i del Parc
i la Llacuna. Aquest grup compta amb
el suport de l'Agència de Salut Pública
de Barcelona, que proporciona orien-
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d'accidents, la millora de l’activitat física, l’augment de la seguretat al carrer o
a la llar, entre d’altres.
A banda de les activitats pràctiques,
l'Escola dona a conèixer els recursos comunitaris que ofereix el barri i fomenta
les relacions entre les veïnes i els veïns,
procurant la vinculació dels i les alumnes a activitats, espais i equipaments,
d’acord amb els seus interessos i tenint
en compte les seves limitacions. Entre
aquests recursos hi ha els casals de barri,
les biblioteques, Amics de la Gent Gran,
i els projectes Viure i Conviure, Radars,
Vincles i Cuinetes.
Totes les activitats que es fan, així
com els recursos que es presenten, són
gratuïts.

tació i col·labora en la dinamització,
i del Pla de desenvolupament comunitari Apropem-nos, que actua com a
promotor.
L'Escola de Salut per a Gent Gran
té com a objectiu millorar aspectes de
salut com la qualitat de vida i la salut
mental. Amb aquesta intenció proposa
un programa variat que pretén fomentar
la socialització i trencar la dinàmica de
quedar-se a casa.
El programa està organitzat en quinze sessions, una per setmana, el dimecres de 10.30 a 12 h, del 27 de febrer al
19 de juny. Les persones a les quals va
destinat són més grans de 65 anys amb
risc d'aïllament social, amb un màxim de
30 participants.
Els tallers ofereixen coneixements
pràctics per a tenir cura de la pròpia salut. Alguns dels temes que es tracten són
la gestió de les emocions, la prevenció

Ina Esteve
Taula de Salut de Gent Gran del Poblenou
Pla Comunitari Apropem-nos
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Ha plegat la darrera
pagesa del mercat del
Poblenou

Grups de consum
agroecològic, hereus
de la Pilar Pont

Pilar Pont (1942), la darrera pagesa del mercat del PobleFa uns quants dies va córrer per les xarxes socials la foto
nou, es va jubilar el Nadal passat. Les seves clientes de tota la
d’una malla de taronges de Sud-àfrica comercialitzada per
Som veïns
i veïnes del barri,
vida i la gent més jove que anaven a buscar productes frescos
uns coneguts grans magatzems de casa nostra. Mentresorganitzades
cooperatives
i de proximitat s’han quedat sense la seva proveïdora més
vatant, alen
País
Valencià les taronges es queden sense collir
lorada. També s’han acabat les tertúlies que sovint s’iniciaven
perquèproductes
no troben sortida
en no poder competir en preu.
per consumir
ecològics
de forma espontània en l’espai que
hi havia entre les icebes
Això
és
una
mostra
més
del mercat global en què ens
Coordinadora
de proximitat.
de Cooperatives
tendres i les seves saboroses maduixetes.
movem.
de Consum
La Pilar es va instal·lar al mercat
a principis dels anys
El cert és que les persones vivim deslligades de la prodel Poblenou
setanta. Amb 32 anys es
ducció d’allò que mengem,
va quedar vídua amb dos
desconeixem la composició
fills petits. Cada dia carrereal (no la que es destaca a
gava la furgoneta als seus
les etiquetes) i l’origen de
camps d’Arenys de Mar i
molts dels productes que
baixava al Poblenou a venconsumim. És fàcil deixardre. Primer en una parada
se endur pel color, els embolque muntava cada maticalls atractius i els missatges
nada i desmuntava al migque ens asseguren que allò
dia i que va anar canviant
és el que necessitem. Fins i
d’emplaçament al voltant
tot la fruita i la verdura les
del mercat en funció del
trobem envasades, trossejaque decidia l’Ajuntament.
des, precuites..., a punt per a
Finalment va ocupar una paconsumir. Ens hem acosturada a l’interior que va haver
mat a tenir de tot, tot l’any,
de deixar quan es va fer la
i hem perdut la referència
remodelació del mercat el
dels cicles naturals de sem2004. Aleshores es traslladà
bra i conreu i, sobretot, de
a uns baixos del carrer de
les implicacions que aquest
Pons i Subirà, davant de la
model de consum té per al
Juanita, i aquí s’hi ha essector agrícola i per al nostre
tat fins a finals del 2018. Li
territori: preus condicionats
agradava molt la seva feina i se sentia reconfortada quan algú
per les grans corporacions, pèrdua de varietats i biodiversitat,
li deia que el bròquil havia sortit molt bo o que els tomàquets
etc.
Ens trobaràs a:
feien olor. Ella es proveïa majoritàriament del que produïen els
Davant aquest escenari, els grups de consum agroecoMassa
Terra massaterra2015@gmail.com
Cydonia www.cydoniabcn.org
seus camps: pèsols caputxins, tomàquets,
mongetes tendres,
lògic
apostem
per un model de consum que respecti la salut
Badajoz 86
Passatge Bosch i Labrús 16
www.mespilus.org
Estèvia te
www.esteviapoblenou.wordpress.com
figues... Igual que el seu fill que encara
botiga a Arenys.
deMespilus
les persones
i la del medi ambient i faciliti el desenvoluVenero 12
Doctor Trueta 195-Ateneu La Flor de Maig
Les pageses que venien al mercat
Poblenou eren un
pament
del sector primari. Promovem una alimentació
Verdnou localwww.verdnou.org
La unió del
www.verdurita.wordpress.com
Espronceda 195
Doctor Trueta 195-Ateneu La Flor de Maig
col·lectiu de pes des que es va inaugurar aquest equipament
connectada amb el territori, basada en els productes bàsics de
el 1889 fins a finals del segle XX quan les parades del carrer
la nostra cultura alimentària (verdura, hortalisses, llegums...).
es van eliminar i la majoria de venedores i productores van
De conreu ecològic, sí, perquè l’impacte de l’agroindústria sodecidir plegar. En el mercat de la Boqueria s’ha mantingut
bre el sòl, les aigües, la biodiversitat i la salut de les persones
la tradició de les pageses que continuen venent els seus proés un fet incontestable. Però no només això, no ens serveix un
ductes a l’aire lliure en un espai lateral que popularment es
producte cultivat sense pesticides o adobs químics de síntesi
conegut com la plaça de les pageses.
si prové d’un model a gran escala que no respecta els drets
A més de la Pilar, al voltant del mercat del Poblenou s’hi
de la pagesia o ha viatjat milers de quilòmetres per a arribar
instal·lava cada matinada la Sisqueta Rodon, la Marieta de la
a casa nostra.
Mina, la Pepita Rosas –més coneguda com la Pepa Pagesa de
No fa tant, el comerç de barri era el nostre referent. Els
Cal Tranquil–, la Carme de Sant Andreu, la Maria Berenguer
mercats, com el del Poblenou, s’abastien principalment de
de Santa Coloma de Gramenet... La Figaire, la Mundeta i la
productes de temporada procedents de l’agricultura local i
Marcus també venien fruita i verdura però no eren pageses.
teníem interlocutors a qui demanar sobre els productes, el seu
“Quan feia fred i hi havia gelades, moltes més que ara, el gènemoment òptim de consum, què ens anirà millor per a això o
re de la parada patia molt”, em va dir fa pocs mesos la Pilar.
per a allò altre... Un model de consum que està retrocedint
Ella ha estat l'ultima representant d’una manera d’entendre
a marxes forçades i que els grups de consum agroecològic
el proveïment domèstic al Poblenou.
volem recuperar.

T ’esperem!

Maria Favà Compta

Anna Martín
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Receptes del món

Ajiaco
santafereño
Ingredientes
2 kg de pechuga de pollo
1/2 kg de patatas Kennebec o agria
(de maduración tardía o nuevas)
1/2 kg de patatas viejas o recogidas
con hasta 12 meses de demora
1 kg de patata criolla
4 mazorcas
Sal
Guascas (hierba aromática)
Acompañantes: arroz, alcaparras,
aguacate, crema de leche al gusto.
Personas: 6
Tiempo de preparación: 50 min

Elaboración
Cortar las mazorcas en pedazos grandes y ponerlos en una olla a fuego alto con dos litros de agua. Pelar las patatas agrias o de maduración
tardía y cortarlas en cubos para ponerlas a cocinar junto con las mazorcas.
Pelar las patatas viejas y cortarlas en rodajas gruesas para introducirlas a la olla, mientras tanto retirar la piel a las pechugas y cocinarlas con la
mezcla anterior.
Pelar las patatas criollas y cortarlas en rodajas también, agregarlas
casi al final de la cocción ya que se cocinan muy rápido y se pueden
deshacer.
Cuando el pollo esté cocinado, sacarlo de la olla y desmenuzarlo.
Bajar la temperatura a fuego medio para que el contenido se espese e
inmediatamente agregarle de nuevo el pollo, la sal al gusto y las guascas
en manojos.

Fons de Solidaritat
de la Fundació Agbar

Font de
solidaritat
AJUTS AL PAGAMENT
DEL CONSUM DE L’AIGUA

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

20

Receta típica colombiana, deliciosa y fácil de preparar; es una
sopa exquisita y nutritiva.

L'ajiaco santafereño
de la Martha
Avui la recepta ens ve de Colòmbia
i ens la regala la Martha Isabel Suárez
Cuevas. La Martha és la gran de tres
germanes, va néixer a Bogotà. Tant ella
com en Gabriel, el seu marit, són llicenciats universitaris i màsters en la seva
professió. Ambdós treballaven en el seu
àmbit i eren molt ben valorats. Tenen un
fill de 23 anys a qui considera el motor
de la seva vida.
La decisió de sortir de Colòmbia
va venir marcada per diferents factors:
violència ambiental, manca de feina i
una greu malaltia que els va confrontar amb la vida i els va empènyer a actuar.
A la Martha li van diagnosticar un
càncer de pit que la va portar a una lluita aferrissada per la seva salut. En el
procés de la malaltia van decidir que el
fill busqués el seu futur lluny de Colòmbia i fa quasi tres anys en un intercanvi va venir a Barcelona on ha estudiat enginyeria biomèdica i actualment
hi està fent un màster.
La Martha es va curar, però explica com aquesta situació els va canviar
completament la visió del món. Un bon
dia es van dir: ¿Cuál es nuestra vida?
¡Aventurémonos! ¿Se trata de abrir

perspectivas y luchar la vida en otra
parte! I van decidir marxar als Estats
Units. Volien guanyar diners per seguir
ajudant el fill.
Va ser una decisió difícil que va
representar moltes renúncies; buidar
una casa, vendre o regalar allò que per
a ells era important i posar en dues maletes tot el que s'havien d'emportar. Als
EUA es van registrar com a estudiants
i paral·lelament van començar a treballar. Diu la Martha que això va ser una
prova d'humilitat perquè la professió és
com l'ànima de les persones i les feines
que sortien eren de tenir cura de nens
amb greus discapacitats o gent gran
amb dependència. La feina li agradava
i ser psicòloga era un valor afegit en
l'atenció a la gent. Es tractava de prescindir de l'ego i donar-se la possibilitat
de ser feliços. Feia gairebé un any que
hi eren quan les inundacions de Houston van deixar la ciutat en ruïnes, a
ells els van haver de treure del pis en
llanxa i ho van perdre tot. A la ciutat
no hi havia cap possibilitat de vida ni
de feina perquè tots els esforços anaven adreçats a la reconstrucció. Va
ser aleshores que van decidir venir a
Barcelona.

Just fa un any que van arribar al
Poblenou i el problema més greu va
ser trobar pis. Ens demanaven nòmina,
fiança, avals... Nosaltres teníem uns estalvis però no podíem viure en un hotel. Un dia el meu marit va entrar en
una immobiliària i va dir: “vull un pis
amb vistes al mar”. A la persona que
el va atendre li va generar confiança
i vam aconseguir l'apartament en què
vivim. Ens representa un esforç, però
és l'única possibilitat a què vam tenir
accés.
Econòmicament no tenim res, però
fins i tot així pots donar i rebre molt. En
arribar vam anar a l'Ajuntament i vam
fer tot el que ens van dir, ens vam empadronar i vam anar a Apropem-nos,
on ens estan fent costat.
Som persones actives i procurem
implicar-nos en el barri. El meu marit forma part de SOM U i de la xarxa
de recollida d'aliments. Cada vespre
els donen pa i pizzes que reparteixen i
porten a Casa Àfrica; també va a l'hort
i fa el tercer nivell de català. Nosaltres sempre hem estat professors i ara
ens toca aprendre, però és agradable.
Acaba de fer un curs de conserge amb
Caritas i és important veure quantes
coses d'electricitat i de mecànica ha
après.
Jo també he fet català però ho he
hagut de deixar cada vegada que m'ha
sortit una feina. Estic molt agraïda a
la Catherine d'Apropem-nos, que m'ha
ajudat a trobar-les. Ara estic aturada.
Formo part d'un grup de Dones Emprenedores que ens volem organitzar per
tirar endavant algun projecte laboral i,
com que m'agrada la música, un cop al
mes vaig a Balladona.
Venim d'EUA i que no ens parlin
del somni americà. Allà la gent és trista. Al Poblenou ens han acollit molt bé.
Les persones són amables i cordials,
es parla català però mai hem tingut
un problema per aquest motiu; el meu
fill el parla correctament i nosaltres
l'estem aprenent. Som feliços i ens sentim privilegiats perquè ens agraden el
mar, els ocells, les festes populars, els
timbals...
De fet la vida és una actitud: pots
viure trista i amargada o gaudir de tot
el que tens, que és molt!
Montse Milà
Si teniu una recepta amb història que us
agradaria compartir, envieu-la a
elpoblenou@elpoblenou.cat
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Vida de barri

Festival Llum BCN Poblenou

i 17 de febrer vam poder gaudir
Les vesprades dels passats 15, 16
al Poblenou, entre els carrers
de la 2a edició del festival Llum BCN
i Llull. Els carrers, les façanes,
Zamora, Meridiana, Diagonal, Llacuna
ns solars van acollir múltiples
algu
tot
i
algunes naus industrials i fins
de les quals fetes per estudiants
instal·lacions artístiques, bona part
i arquitectura. Va destacar la dide diferents escoles de disseny, art
erials, dimensions i continguts,
versitat de les propostes quant a mat
per a poder-ne gaudir. D’altra
rar
espe
algunes de les quals es feien
BCN 2019 va completar la probanda, el festival paral·lel OFF Llum
instal·lacions de format més peposta lumínica tot oferint diferents
de disseny i fins i tot també en
tit en galeries d’art, museus, estudis
u, associats a Poblenou Urban
leno
alguns bars i restaurants del Pob

Nou Memorial de
l
Camp de la Bota

District.
al públic i intergeneracional, perAquest tipus de festival, gratuït per
l’espai públic. Si no n’has pogut
met que la ciutadania s’apropiï de
#LlumBCN19 i #OFFLlumBcn i
gram
gaudir en directe busca a Insta
s enlluernadores!
et podràs fer una idea de les proposte

Als 80 anys de
car aquest espai del'ocupació, Barcelona ha volgut sig
executades a la ciu memòria amb el nom de les personififia d'esforç per la tat, com a homenatge a la seva biognes
igu
raEl 24 de febrer altat.
gar al Parc Fòrum ciutadania de Barcelona es va cong
de Francesc Amat per veure plasmats en un treball ar renes que van morir els 1.706 noms i cognoms de les petístic
legalment constit assassinades per defensar la repú rsoblica
uïda.
Va ser un acte
ments i la música reivindicatiu i emotiu en què els pa
franquista aixafà van ajudar a recordar com la dicta rladu
les llibertats i féu
defensava, i consta
desaparèixer qu ra
verns democràtic tar com després de tants anys de i les
s poc o res s'ha fet
go
memòria.
per recuperar-ne la
L'alcaldessa Ada
Co
lau
va
fer
d'investigació que
s'ha fet per descob notar el treball
parapet on van se
rir la
r
ex
ec
utades, també a ubicació del
Model, 1.706 perso
Montjuïc i la
ne
s i com l'Ajuntam
després de 40 an
ent de Barcelona,
ys
,
ha
co
m
pl
er
t
amb un deure de
mòria, justícia i re
reconeguts. La sa paració perquè els familiars se se melut
ntin
de
m
ocràtica passa
la impunitat. Volem
la pau però no l'o per acabar amb
blit i que Barcelon
a
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Tecnologies i cura de les
persones
A final de gener, el Col·legi Oficial
d’Infermeres
i Infermers de Barcelona, amb seu
al Poblenou,
va fer un seminari sobre Ètica i valo
rs del tenir
cura amb la participació de la Dra.
Ingunn Moser, professora de sociologia i estudis
socials de
ciència, tecnologia i medicina a la
Universitat
Especialitzada VID d’Oslo, Noruega.
La conferencia i el debat van ser
una reflexió
sobre el futur de les noves tecnolog
ies en la
cura de les persones en una soci
etat global i
amb un envelliment de la població
que cada
cop viu més sola, i com establir
un espai de
col·laboració amb l’enginyeria perq
uè l’ètica,
els valors i els ideals siguin els que
la ciutadania
necessita.
Es va remarcar la importància de
la implicació
de les professionals i de la participa
ció de la societat civil per identificar els valors
i prioritzar
l’atenció a l’usuari.

ConnectHort / BaM

sigui una ciutat de
vid
El parlament de a, antifeixista i republicana.
dència com el “Fòr Josep M. Monferrer va posar en
cap respecte per um de les Cultures acrítiques”, seeviparapet dels afusela memòria, soterrà sota les aigüe nse
truït per controlar llaments i enderrocà el castell cos el
pressionant el relat el moviment obrer al Poblenou ns. Ima fer pràctiques de sobre els soldats de lleva que anav
tir
i
ha
vie
n
de
de sang dels afuse
netejar la terra pl en
soldats del regim llaments, i també la fotografia dels ena
que forma part deent de Cavalleria núm. 9, de l'any 19tres
la Mina, en què un l memorial i que és a l'arxiu del barri 47,
afusellament del sedels soldats acabava de saber el re de
cent
u pare en aquell llo
barri de la Mina co
c. Va reivindica
de gent senzilla i m el gran oblidat perquè és un r el
ba
animà els seus ha
en la lluita.
bitants a no defalrri
lir
El tinent d'alca
menystenir el feixislde Gerardo Pisarello va alertar de
obrir-se pas aquí me i la ideologia de l'odi, que int no
un home de convi a Europa, i recordà com Raül Romenta
iccions pacifistes,
ev
presó acusat per un
fa un any que és a,
nir un record per partit d'extrema dreta. També vaa la
a Jaume Botey i M
telluitadors, que ja no
an
són entre nosaltres el Andreu, grans
.
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En portada

Acte central
a Sant Martí
Dissabte 30 de març, a les 11.30 h
a la plaça de la Pau
Tota la informació
sobre els actes
del 8M
a Sant Martí:

#SOMNOVAICARIA

AQUEST 2019

CUIDA LA TEVA SALUT AMB

EL PACK XPREMIUM
NOU CONCEPTE D’ENTRENAMENT D’ALTA INTENSITAT.

Emporta’t els dos primers mesos per només 19€!
*Consulteu les condicions a la recepció del centre

Grups reduïts
màxim 10
persones

Entrenaments
de 30 minuts

Classes d’alt
gast calòric

Per a totes les
edats i nivells

Av. Icària 167, 08005 Barcelona | Tel. 93 221 25 80 | rrpp@novaicaria.com
www.novaicaria.com
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