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Guia comercial
ACADÈMIA/GIMNÀS
Acadèmia Do Yang Sal
Pallars, 240
T. 93 165 19 55

Urban School
Llull, 187
T. 93 485 51 88

FARMÀCIA/HERBORIS
TERIA
Farmàcia Loperena
Giró

Camí antic de València, 18
T 93 300 87 26
La Guineu Marià Aguiló,
128 T. 93 221 75 25

ARTS GRÀFIQUES
Aleu Gràfiques

Marià Aguiló, 128
685 54 51 84

Marià Aguiló, 53
T. 93 307 15 17

PUBLICITAT
Guti’s Diseño

Taulat-62

Rbla. del Poblenou, 50
ent.1ª
T 93 300 5105

Taulat, 62 T. 93 225 36 40

ANIMALS VETERINARIA
Clínica veterinaria
El Poblenou

Xaloc

FLORISTERIA
La Torreta
Lope de Vega, 75
T. 93 307 70 16

MODA/PERFUMERIA
All Access
Marià Aguiló, 71
T. 93 300 83 64

Carmen Decoración

Mainada
Amistat, 22
T. 93 221 32 98

Clínica Dental Glòries

Llull, 181 T. 93 485 23 33

Avinyó, 32

SERVEIS MÈDICS
Centre Dental Aguiló
Marià Aguiló, 127
T. 93 221 67 66

Rbla. Poblenou, 45
T. 485 27 90

ENTITATS •
FUNDACIONS
Prohabitat 2000

Pl. St. Bernat Calvó, 6-7
T. 93 221 51 12

QUEVIURES
Carnisseries Trinxant
Amistat, 22 T. 93 225 43
43

Rbla. Poblenou, 44-46
T. 93 309 18 72

RESTAURANT
Cala Blanca
La Plaça

Villaroya Sabaters

Fruiteries July
Lombarte Alimentación

Lope de vega, 45
T. 93 300 35 07

Pallars, 232
T. 93 300 32 57

Pujades, 192
93 485 47 42

ASSESSORIA
Centre Comptable
Poblenou
CAFETERIA •
GELATERIA
El Tio Ché

Plaza

Dr. Trueta, 211
T. 93 221 07 79

Bilbao, 33-35 local 12
T. 93 300 51 24

PAPERERIA
Copiràpit

Pujades, 174
T. 93 485 35 74

PUERICULTURA
In crescendo

Llull, 48-52 3er4a

Dr. Trueta, 230

MOBLES • DECORACIÓ
Destil

Rbla. Poblenou, 157-159
1r 1ª
T. 93 485 37 93

Marià Aguiló, 95
T. 93 309 18 33

VIDEO CLUB
Video Tope

Pastanaga Fruits

Pujades, 230
T. 93 300 06 24

B. de Roda, 48-50
T. 93 303 00 29

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

Pèl Nou
Pere IV, 165
T. 93 485 42 86

• 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

VOLE M AG RAÏR LA COL.LABORACIÓ DE LS SEG Ü E NTS SPONSORS
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Editorial

No confonguem incivisme amb marginació i amb protesta
L’Ajuntament de Barcelona va aprovar inicialment, el 9 de novembre passat, una proposta d’ordenances per
fomentar i garantir la convivència. Si bé la realitat que afecta avui la nostra ciutat fa necessari regular els usos
de l’espai públic per aconseguir que es respectin els drets de les persones, també és cert que cal fer-ho amb
participació, mitjançant un ampli debat ciutadà i amb el màxim consens possible. L’ordenança posa un gran
èmfasi en les conductes individuals de la ciutadania i en la seva responsabilitat i, en canvi, no apareixen les
responsabilitats que ha d’assumir l’Ajuntament en relació amb els drets de les persones que són a la ciutat.
La cobertura adequada de les necessitats de neteja, de control de la contaminació acústica a la ciutat, de les
maniobres d’especulació sobre el sòl i l’habitatge i l’assetjament immobiliari també haurien de quedar
recollides a l’ordenança com a compromisos municipals. L’ordenança no fa una anàlisi acurada de les causes
diverses dels diferents comportaments dits incívics i ho posa tot en un mateix sac. En aquest sentit, entenem
que aquelles problemàtiques que tenen una arrel social, com poden ser la mendicitat, el treball sexual o
formes d’oferiment de béns i serveis que estan fora del mercat formal, tenen una component estructural
basada en les desigualtats i en la pobresa i són practicades per col·lectius en situació d’una especial
vulnerabilitat. També deixa un espai massa ampli a la discrecionalitat que pot donar lloc a una forta arbitrarietat
en l’aplicació de la norma. Limita el dret a la legítima expressió de la dissidència política en la mesura que
limita l’ús de mitjans com la penjada de cartells o pancartes o el repartiment de fulls informatius als cotxes,
supeditant-los a l’existència del permís municipal. Per a molts moviments socials, entre els quals estem les
associacions de veïns, aquests mitjans són els únics que podem fer servir, quan, a més a més, els punts
d’informació establerts per l’Ajuntament són escassos i de difícil accés per col·locar avisos i cartells. Una
ordenança amb 100 articles i que està basada a codificar comportaments i sancionar els que no es
compleixin, és molt difícil d’aplicar. Per això, sumem les nostres veus disconformes a les de la FAVB,
l’observatori DES, SOS Racisme, Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d’Advocats de Barcelona,
Plataforma de Treball Sexual i Convivència, i d’altres, per demanar que es replantegi i s’escolti la veu de teixit
associatiu.
La junta
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METRO - Vibracions L4

Les vibracions del metro en vies de solució
El darrer assaig fet en el túnel del carrer
Pujades ha donat bons resultats.
El febrer de 2006 podrien començar les obres
definitives.
El 7 de novembre, l’AVPN i la comissió
d’afectats per les vibracions de la L4 del
Metro van convocar el veïnat a una
assemblea informativa per explicar en
quina situació es troba la problemàtica de
les vibracions del metro al seu pas pel
carrer Pujades.
Pel que fa als assajos per apaivagar les
vibracions, en el quart intent (les tres
proves anteriors havien fracassat), sembla
que s’ha aconseguit rebaixar en 10db el
nivell de vibració que provoca el pas dels
trens des de fa molts anys. En aquest cas,
l’actuació va consistir a ajuntar més les
travesses que subjecten les vies,
incrementant la massa del carril, i fixar-lo
amb uns blocs absorbents de goma. Aquesta prova s’ha
dut a terme en el mateix tram que les anteriors (100 metres
de túnel al carrer Pujades, per sota el Centre Moral) i per
ara s’observa una millora considerable.
La Comissió de Seguiment es va reunir el 28 de setembre
amb el director general de Ports i Transports de la
Generalitat per valorar aquella prova. A la reunió se’ns va
dir que per ells la prova estava validada i que les obres per
adaptar tot el tram, que va des de les estacions de Bogatell
a Selva de Mar, poden començar el febrer de 2006 amb un
termini d’execució d’onze mesos. El pressupost s’eleva a
una quantitat de prop de vuit milions d’euros. Pel que fa a
la demanda de fer uns estudis més extensos sobre les
característiques geotècniques del subsòl, la resposta va
ser que caldrà esperar l’avaluació dels resultats de la
renovació per determinar l’abast i el tipus d’estudis
necessaris.

www.aleusa.es aleu@aleusa.es Llull, 48-52 3º4ª T. 933001007

4

Els veïns del carrer Pujades van posar pancartes als balcons

L’assemblea, que va omplir completament la sala
d’exposicions del Centre Moral, va constatar que, fora del
tram on s’ha fet la prova, les vibracions són cada cop més
fortes. Tot i que s’espera que aquesta vegada la solució
sigui la definitiva, es va plantejar demanar indemnitzacions
pels danys causats en alguns immobles, considerant que
tenen a veure amb les vibracions que durant anys han
afectat el carrer Pujades. Aquest aspecte, que la Comissió
de Seguiment ja té present, caldrà argumentar-lo
tècnicament i, en cas de no ser atès per les
Administracions, caldrà emprendre les accions judicials
que correspongui. En aquest sentit, és important elaborar
un cens dels immobles amb patologies importants, i aportar
proves documentals de les reparacions que s’hagin dut a
terme.
Comissió de Seguiment de les vibracions del Metro L4
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Vida de Barri. Salvem el patrimoni del Poblenou

El Cànem: els anys més negres
Josep Benet es queixa, al seu últim llibre El
president Companys afusellat, del poc interès que
demostra l’Ajuntament de Barcelona vers la
conservació dels refugis antiaeris o la manca del
gran monument que es mereixen els barcelonins
víctimes dels bombardejos aeris sobre la ciutat
durant la guerra civil. Igualment va aixecar
polseguera la construcció del Fòrum en ple Camp de
la Bota (on tants van ser assassinats) sense una
voluntat clara de recordar i recuperar la memòria de
les atrocitats sistemàtiques que s’hi van cometre
durant anys.
Aquest cop, sembla que ens toca als poblenovins
veure com desapareix un edifici que testimonia
alguna cosa més que un passat industrial. A l’illa
delimitada per Llacuna-Rambla del Poblenou i
Ramon Turró-Doctor Trueta, s’hi aixeca la fàbrica Part de l’edifici del Cànem que es mantindrà i rehabilitarà al carrer Llacuna
tèxtil de jute dels Godó, coneguda popularment com
el Cànem i que actualment està parcialment enderrocada. seus machacas: traedme uno, traedme uno! Agafava
La cosa no aniria més enllà del que ja estem acostumats l’home que li havien dut i li deia: ¿Qué has hecho, hijo de
els poblenovins pel que fa a passar-se per la pedra el puta? I és clar, el hijo de puta no havia fet res (...). Li fotia
patrimoni (no oblidarem la Unión Metalúrgica ni els la gran bufetada i el tipus queia a terra, perquè Juan
Tànnics), si no fos que les immenses naus del Cànem van Brugueño tenia molta força. Aquell home caigut a terra
ser durant tres llargs anys (de 1939 fins a 1942) un camp rebia a més puntades de peu per tot el cos”. Quan
de concentració franquista. Un espai sòrdid de repressió i Fernández Jurado va ser traslladat a la Model va escriure
que “es dorm millor i és més net”.
revenja cap als vençuts.
Acabada la guerra civil i en la immediata postguerra, la Un altre testimoni que hi va ser present contava l’any 1977:
dura repressió que va seguir la desfeta republicana va “no eren funcionaris els que ens vigilaven, sinó falangistes
saturar el sistema penitenciari franquista de presos polítics. i alguns requetès. Els falangistes quan s’avorrien ens feien
L’any 1939, les autoritats franquistes hagueren de recórrer cantar el Cara al sol. La vida del Cànem era sumament
a improvisades solucions in extremis com ara habilitar naus depriment, per fer les nostres necessitats havíem de fer-ho
industrials com a camps de concentració i presons, a la vista de tothom –inclosos els veïns del carrer Llull- en
convertint axí Espanya en una gran presó. Gràcies a la set o vuit forats que hi havia a la canalera del pati. Al
complicitat dels Godó i de la patronal amb la dictadura, les Cànem érem unes 11.000 persones el 1939 (...) eren dues
immenses naus del Cànem patiren aquesta inusual naus unides per un passadís i dos immensos patis. En les
naus ens apilàvem de mala manera de tants que hi érem.
reconversió d’usos.
Alguns dels qui hi van estar tancats ens recorden què va De dia recollíem els petates, de nit els posàvem en fila, i en
ser el Cànem. Pere Carbonell i Fita conta que “aquella cada dos petates dormíem quatre persones sense cap
presó era una mena de tumor maligne sorgit en el si del flassada. El menjar era molt dolent: pells de faves i pa de
Poblenou”. A banda d’anarquistes, republicans, comunistes blat de moro al migdia, sopes de pa a la nit, i res al matí.
i desafectos al régimen en general, al Cànem hi Anàvem vestits amb parracs perquè cadascú anava amb la
malvisqueren, segons ell, “les deixalles que vomitaven les roba amb què havia estat detingut.(...).
clavegueres socials de la ciutat: lladres, criminals, Aquest és un petit fragment de la història recent d’aquest
estafadors, maricons, quinzenaris (petits delinqüents que país que va succeir aquí al Poblenou a la generació dels
passaven 15 dies a la presó com a correctiu), petits nostres avis i àvies. Per més depriment i dantesc que sigui,
estraperlistes; uns homes bona part dels quals eren, com cal, lluny d’oblidar-lo, tenir-lo ben present i reclamar que el
nosaltres, víctimes dels efectes de la guerra”. Ramón Cànem pugui ser un recordatori (en forma de museu, espai
Fernández Jurado, militant del POUM, va anar a parar al visitable, etc.) de les víctimes de la repressió franquista al
Cànem perquè a la Model amb 14.000 homes no hi cabia nostre barri. Ara tenim l’oportunitat de retre homenatge i fer
ni una ànima. Explica que “l’especialitat del Cànem eren les justícia a milers de dones i homes anònims, alguns dels
pallisses (...) el comandant es deia Juan Brugueño i era un quals mai no en van sortir. Que les excavadores no ens
bèstia, el monstre, l’Eichmann del Poblenou (...) deia als facin perdre aquesta oportunitat.
Ferran Amores Chaves

SERVEI A RESTAURACIÓ
SERVEI A DOMICILI
Amistat,22
Mercat Unió, 27, 49
Tel. 93 225 43 43
93 225 30 03
Fax 93 225 43 43
www.trinxant.com

SERVEI A DOMICILI
Bac de Roda, 48-50
08019 Barcelona
Tel. 93 303 00 29

Bilbao, 33-35, Local 12 08005 BARCELONA
Tel. 933005124 Móvil 609804778
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Sanidad pública

La sanidad pública está en peligro
La sanidad pública (SP) no ha caído del cielo. Fue
conquistada en dura lucha a la dictadura franquista. De ahí
para atrás el que tenia dinero se curaba y el que no
disponía de él arrastraba la enfermedad toda su vida o se
moría. No fue nada casual que la esperanza media de vida
estuviera antaño alrededor de los 40 años.
Ahora estamos a punto de perder esa gran conquista, pues
la Conselleria de Sanitat está preparando un proyecto de
ley, que pronto estará en el Parlamento Catalán, con la que
pretende privatizar el Institut Català de la Salut (ICS), que
gestiona el 80% de la SP de Catalunya. La propuesta es
sustituir el ICS por una empresa llamada pública. Si se
aprueba el macabro proyecto de la señora Geli, tendremos
empresa pública sólo de nombre, pero privada de hecho.
Si se da entrada a la empresa privada en la sanidad
pública, ésta intentará obtener beneficios. Si la empresa es
pública y se rige por el derecho público, es el presupuesto
público destinado a la sanidad el que sufraga el coste del
personal, del mantenimiento y del desarrollo de la
actividad. Si por el contrario, la empresa es privada, con el
mismo
presupuesto
intentará
sacar
beneficio,
consecuentemente a costa de precarizar el empleo,
recortar plantillas, todo ello con una repercusión negativa
para la salud y para los usuarios.
Los consorcios sanitarios son una amalgama de empresas
de toda índole, que tienen como objetivo el
desmantelamiento de la SP catalana. Esto viene
estimulado por la ley de ordenación sanitaria de Catalunya,

que además actúa como un gran agujero por donde se
marcha una buena parte del presupuesto de la SP a la
empresa privada, como lo demuestra la política de
conciertos con ésta.
El artículo 2 del mencionado proyecto de ley señala el
establecimiento de tasas o precios públicos. Esto encubre
un copago que el gobierno de CIU intentó imponer pero no
se atrevió. Aunque se le cambie el nombre, es un engaño a
la ciudadanía, la cual pagará dos veces los servicios
sanitarios: una con nuestros impuestos y otra con la tasa.
Esto es un atraco con nocturnidad y alevosía aunque los
que lo proponen se digan partidos de izquierda.
Los privatizadores de la SP dicen a los trabajadores del
ICS que la transformación de éste no les afecta. Se trata de
una trampa para empeorar las condiciones de trabajo y
reducir
las
plantillas. La
privatización
y
el
desmantelamiento de la SP tendrá, si no lo impedimos, el
precio del dolor de millones de personas que no dispongan
de dinero para curarse, como ocurría en un pasado no muy
lejano.
A los políticos del tripartito hay que recordarles que ellos se
comprometieron ante el pueblo catalán a defender los
derechos sociales y mejorar el estado de bienestar. Votar a
favor de la nueva ley del ICS no está en la línea de sus
promesas ni de una política de izquierdas. Si lo hacen
convertirán el tripartito en una farsa triste de recuerdo.
Comisión de Defensa de la Sanidad Pública de Sant Martí

FARMÀCIA LOPERENA GIRÓ
TEL 93 307 15 17

MARIÀ AGUILÓ / PUJADAS
DERMOFARMÀCIA
FÓRMULES MAGISTRALS
HOMEOPATIA - FITOTERÀPIA
DIETÈTICA - ELIXIRS FLORALS

Saló
Saló per
per a
a grups
grups
Dr.Trueta,211
08005 Barcelona
Tel. 93 221 07 79
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Centre
Comptable
Poblenou
c/ Dr. Trueta, 230
08005 BARCELONA

VENTA
STOCKS
• MOSTRARIS DE LA MATEIXA TEMPORADA
• PRIMERES MARQUES
C/ Marià Aguiló 71 tel 93 300 83 64
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Can Ricart

Can Ricart
per la ciutat
i pels ciutadans
Després de molts mesos de treball per demostrar que Can
Ricart representa un valor cultural incalculable per la
nostra ciutat i una oportunitat pel que fa al model
urbanístic pensat per les persones més que per les
aparences, es podria estar arribant a un futur acord entre
totes les parts per guanyar per Barcelona i pel Poblenou un
espai únic i potent que ajudarà sens dubte a qualificar i
singularitzar el districte 22@ i la ciutat.

HEM ACONSEGUIT ATURAR L’ENDERROC DE CAN RICART
PER QUANT DE TEMPS?
Hem aconseguit aturar l’enderroc de Can Ricart, però
falta que s’inclogui íntegrament dins el Pla del
Patrimoni del Poblenou i es garanteixi que tingui un
futur viu d’activitats, tant productives com culturals i
cíviques.
Durant més de 10 mesos, la Comissió “Salvem Can
Ricart”, integrada per més de quaranta entitats i
col·lectius, del Poblenou, de Barcelona i també
d’altres indrets, ha dut a terme diferents activitats per
donar a conèixer la fermesa d’aquesta reivindicació.
Visites guiades per dins del recinte, assemblees amb
veïns i veïnes del barri, una gran manifestació el mes
d’abril, pancartes als balcons, debats a col·legis
professionals i entitats culturals, resistència activa als
desallotjaments i als enderrocs, una carta al president
de la Generalitat, activitats festives i culturals per dins
de Can Ricart han estat una mostra de les diferents
accions per demostrar la convicció del nostre
plantejament.
Malgrat aquesta voluntat popular, s’ha hagut
d’esperar fins el darrer moment, in extremis, perquè
l’Ajuntament fes un decret de suspensió de llicència
d’enderroc, el divendres 2 de desembre, quan de ben
segur, si no hagués estat així, dissabte 3 ja entraven
les màquines per començar la seva demolició.

Aquesta decisió, per part de l’Ajuntament, no hagués
estat possible sense les accions que tots i totes, des
de diferents àmbits, hem realitzat. Però no hi ha res
segur. Els interessos econòmics que s’hi juguen són
molt forts. La nostra voluntat és aconseguir arribar a
un acord que preservi íntegre el conjunt de Can
Ricart. Tenim tres raons fonamentals:
• Pel seu valor patrimonial: és el model de fàbrica
ideat a Barcelona i és l’únic recinte complet que
queda al Poblenou
• Per l’activitat que s’hi està desenvolupant i s’hi pot
desenvolupar en el futur (industrial, artística, cultural
i ciutadana).
• Pel factor d’equilibri que representa davant les
agressions urbanístiques que s’han fet i es faran al
seu entorn.
Volem participar en el futur de Can Ricart
Can Ricart ha de ser pel Poblenou i el conjunt de la
ciutat.
Comissió “Salvem Can Ricart”

Demostrem un cop més
que volem:
SALVAR CAN RICART I DEFENSAR
EL POBLENOU !!
FABRICACIÓ PRÒPIA
& ARTESANA
casa fundada
l´any 1912

CLINICA

VETERINARIA

POBLENOU

C/. Llull, 181

BCN

93 485 23 33

Rbla. del Poblenou, 44-46
08005 BCN
Tel. 93 309 18 72
www.eltioche.com

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
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Urbanisme

Ciutadania, patrimoni i progrés
La necessària modernització d’algunes àrees de
Barcelona ha originat en els darrers temps un dels debats
més vius, prenent com a matèria opinable la dicotomia
entre substituir o conservar. És el cas del Poblenou, on
l’impuls renovador del Pla 22@ ha trobat, en sectors
diversos de la ciutadania, partidaris de conservar i
reutilitzar en part el patrimoni industrial.
Les raons esgrimides van des de la intrínseca qualitat
arquitectònica fins a consideracions d’historicitat, atesa la
inequívoca identitat de la metròpoli, o la simple recerca
d’equilibri

entre allò que es renova i el que es conserva per no
trencar continuïtats ni trajectòries, tot i preservar la funció
social del teixit urbà.
Enderrocar velles fàbriques no és necessàriament una
opció de progrés, encara que formi part de la lògica del
negoci immobiliari. Modernitzar vol dir desenvolupar
projectes econòmics amb futur, i també vetllar per les
necessitats socials, les identitats, la cultura i tot allò que
aporta cohesió i solidesa al col·lectiu ciutadà.
Salvador Clarós

Comença el procés participatiu a la plaça de les Glòries
En una reunió celebrada el 10 de novembre passat a la seu de
l’Institut Català de Tecnologia, l’Ajuntament va facilitar nova
informació als veïns afectats de la part sud de la plaça de les
Glòries, en el marc d’un procés participatiu endegat en el
projecte de reforma de la plaça.
La reunió es va fer a l’Institut Català de Tecnologia,
convocada per l’Ajuntament i per complir el procés
participatiu endegat en el projecte de reforma de la plaça
de Les Glòries. Les associacions de veïns que formem part
de la Comissió de Seguiment - Poblenou, Clot, Fort Pienc i
Sagrada Família - vam demanar a l’Ajuntament una
persona professional que ens assessori, assegurant que el
procés participatiu es faci ben fet.
L’actuació que ara s’informa és el resultat d’una lluita veïnal
que es va intensificar a finals dels anys 90 per aconseguir
la desafectació dels prop de 300 habitatges que estaven
qualificats com a zona verda, en la qual l’AVPN va tenir un
paper molt important. Fruit d’aquella lluita es va aprovar el
planejament que ara s’està estudiant i intentant millorar.
Oriol Clos, director d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona, en va informar una cinquantena de veïns i
veïnes dels blocs afectats. Posteriorment, cada escala farà
les seves reunions per explicar a la resta les diferents
propostes, i finalment una reunió general per treure’n
conclusions.
Es parteix d’un planejament aprovat l’any 1999 que
determina la construcció d’uns 600 habitatges a preu de
mercat. L’ordenació d’aquests habitatges obliga a mantenir
una distància amb els existents de 5 metres, en el pitjor
dels casos, i de 18 metres, en el millor. L’alçada aprovada
era de PB+5 i en d’altres era de PB+7, que és l’alçada dels
existents. Es tractava de millorar aquesta situació. La nova
proposta ha alliberat part dels habitatges que hi havia
previstos a la plaça de les Arts, incrementant d’aquesta
manera la zona verda, i ha unificat l’alçada de tots els
edificis a PB+7. Per altra banda, s’incrementarà la
separació entre edificis nous i vells en 9 i 22 metres,
respectivament.
Les intervencions dels veïns i veïnes van anar sobre
aquests temes, però també sobre com quedarà l’entorn de
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Edificis d’habitatge a la plaça de les Glòries
entre els carrers Àlava i Bolívia

la plaça i sobre la seguretat en la construcció dels
habitatges, atès que el subsòl està molt foradat. Les
reunions a les comunitats de veïns estaran assistides per
Purificación Díaz, que és l’arquitecta que assessora les
entitats veïnals, i per membres de l’AVPN que pertanyen a
la Comissió de Seguiment. Amb aquest procés participatiu
no s’esgota, però, la possibilitat de fer al·legacions per part
dels afectats quan el Pla surti a exposició pública.
Les AAVV vam voler deixar clar que la reforma de la plaça
de Les Glòries afecta a tot el conjunt del veïnat, encara que
en alguns casos la particularitat afectarà més uns veïns
que d’altres. També es va demanar més inversions per
actuar en altres punts i que no s’eternitzi la reforma
completa.
Manel Andreu
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Vida de barri

El Mercat de la Unió torna a funcionar
El Mercat de la Unió va tornar a donar servei el mes passat
després de la important reforma que l’ha tingut inactiu. Les
obres han posat al dia les instal·lacions, remodelant l’edifici
de bella arquitectura, obra de l’arquitecte de Sant Martí,
Pere Falqués, i adaptant-lo al model de mercat mixt amb
botigues de producte fresc, juntament amb un
supermercat, en aquest cas de la firma MERCADONA.
La remodelació de l’edifici s’ha fet seguint el mateix patró
que al mercat del Clot, que va ser construït pel mateix
arquitecte, i és motiu de controvèrsia per la intervenció
sobretot en la façana principal i posterior, on s’ha eliminat
els grans vitralls que eren l’element més destacat. Ara
l’espai és més funcional i segurament n’haurà augmentat el
rendiment per metre quadrat. Hi ha menys parades, però
l’oferta s’ha incrementat, tant pel que fa a la superfície com
per les hores de servei i les comoditats de les instal·lacions.
En qualsevol cas, aquesta era una obra necessària per
revitalitzar el centre històric del barri i dinamitzar el comerç
de la zona.
Redacció

El mercat de la Unió remodelat

Joncar i l’obertura de Ramon Turró
La Comissió d’Urbanisme de l’AVPN té previst reunir el veïns
interessats per debatre quines mesures cal emprendre per
millorar el carrer Joncar.
La posada en marxa del casal d’avis de Can Saladrigas i la
remodelació del Mercat de la Unió han tornat a posar sobre
la taula la necessitat de dignificar un trajecte sempre
complicat: el del carrer Joncar. Les voreres estretes i
malmeses per falta de manteniment, juntament amb
l’afluència de persones i cotxes en determinades hores del
dia, el converteixen en un coll d’ampolla considerable. La
solució prevista en el Pla General Metropolità és obrir el
carrer Ramon Turró (paral·lel a Joncar), i aquesta ha estat
també la demanda d’alguns veïns que voldrien transitar-hi
sense l’estretor actual. Tot i que cal reconèixer que qui fa la
queixa té molta raó, cal fer algunes observacions, que han
estat motiu de reflexió per la Comissió d’Urbanisme de
l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou des de fa ja
algun temps.
Creiem que cal resoldre la mobilitat del carrer Joncar
actuant en dos sentits: augmentar l’amplada del carrer i de
les voravies, i forçar un trànsit pacificat de vehicles (30 Km
/ hora). En cap cas la solució consisteix a obrir el carrer
Ramon Turró, segons el previst en el PGM, perquè
esventraria completament el centre del barri, fet que
afectaria força habitatges i també la gran capacitat cívica
que té la trama de casc antic. Cal tenir en compte que
Ramon Turró és una via secundària i local perquè no té
continuïtat en cap dels dos extrems més enllà del barri i, a
més, no té cap paper important pel que fa a la circulació.
La prioritat és mantenir la trama de nucli antic en aquesta
banda del Poblenou. Joncar, juntament amb Marià Aguiló, i
també Taulat formen els eixos bàsics del Poblenou
tradicional i cal mantenir-los.

Les voreres estretes del carrer Joncar
ara dificulten el pas dels vianants

L’AVPN ha demanat amb insistència un pla per recuperar
aquella trama urbana més clàssica i evitar-ne el
deteriorament definitiu. L’Ajuntament va respondre a
aquesta sol·licitud tard i quan l’especulació immobiliària ja
havia devorat en bona part el barri del Taulat: va encarregar
un estudi del barri antic al professor de la UPC Sebastià
Jornet, el qual va presentar les seves conclusions ara fa
més d’un any. Fa doncs més de 12 mesos que no sabem
què n’han fet de l’interessant estudi de Jornet, que
proposava, tal com ja havíem suggerit, no obrir Ramon
Turró però eixamplar Joncar; fer un pla per dignificar els
passatges del Poblenou; fer una normativa per evitar la
pèrdua de patrimoni en el casc antic; mantenir la fàbrica
dels Tànnics enlloc d’enderrocar-la, entre altres coses, que
haurien de permetre mantenir aquest patrimoni del
Poblenou que és el seu barri antic.
Comissió d’Urbanisme de l’AVPN
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Vida de barri

Reunió de la comissió de
seguiment del centre de
menors ALCOR
El 22 de novembre passat es va tornar a reunir la comissió
de seguiment del centre de menors Alcor. A aquesta reunió
van assistir-hi, a part del regidor, representants de la
Generalitat, les entitats i els veïns que formen part de la
comissió, i el jutge de la fiscalia de menors Juan José
Márquez, que va explicar d’una manera molt pedagògica
com estan les lleis que actuen en el tractament de menors
al nostre país. Es va constatar la millora que s’ha observat
en l’entorn del centre tant pel que fa a les entrades com a
les sortides dels interns. També es va posar de manifest la
preocupació existent en altres punts del barri pel que fa a
les actuacions d’alguns grups de joves que alteren el
descans i la convivència del veïnat. La comissió va quedar
tornar-se a reunir el mes de gener vinent.
Redacció

Un grup de veïns han tingut la iniciativa de fer un petit jardi en el
solar per ara buit que hi ha entre el mercat de la Unió i el carrer
Ramon Turró.

La Fundació Pere Relats
fa 30 anys
És per molts conegut que el Poblenou és un barri amb una
vida associativa molt activa. L’associacionisme al barri és
un dels trets característics que el defineixen.
D’associacions i agrupacions en tenim de tota mena: de
veïns, de comerciants, coordinadores, plataformes ... totes
treballen perquè el Poblenou i els poblenovins tinguem un
barri millor. Dedicarem aquestes línies a parlar d’una
d’aquestes entitats, l’Associació Pere Relats per a ancians,
que aquest mes de novembre passat va fer els actes de
celebració del seu 30è aniversari.
L’Associació Pere Relats és una entitat dedicada a millorar
la qualitat de vida de les persones grans, especialment del
barri, oferint unes residències on la gent gran pugui trobar
un ambient acollidor i on es potenciïn les seves aptituds
individuals. Actualment, compten amb dues llars
residències i dues residències assistides amb capacitat per
a 62 persones entre totes, i una residència més gran (54
places) gestionada a través de la Fundació Pere Relats.
Però com que no es pot viure sempre del passat, i a causa
de la gran quantitat de demandes que no poden ser ateses
per falta de places, l’Associació i la Fundació Pere Relats
estan treballant en un projecte de construcció d’una nova
residència amb capacitat per a més de 100 persones en
règim residencial i 20 de centre de dia.
Des d’aquí felicitem l’Associació Pere Relats en el seu 30è
aniversari i els animem en aquesta nova etapa que estan
engegant.

ofrena floral al monòlit de mossèn Pere Relats a càrrec d’una
resident i de la vicepresidenta de la junta de l’Associació, Sra.
Mercè Montolio.

farmàcia
TAULAT

62
OBERT DE 9 A 22 HORES ELS
365 DIES DEL ANY

Taulat, 62 08005 BCN
Tel. 93 225 3640
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Entrevista
Montserrat Montull. Barcelona, 1966. És mestra de professió i
treballa a la Ludoteca Municipal M. Gràcia Pont, a la Rambla del
Poblenou, des de la seva inauguració ara farà 10 anys, encara
que des dels 18 anys està vinculada al món de l’esplai. Com a
educadora creu que el lleure és un aspecte molt important de
l’educació dels nois i noies, sobretot dels adolescents, que són
per a ella una prioritat. No somriu de natural, i la seva mirada
és atenta i resolutiva. “Tothom que comença una conversa
espera alguna cosa”, diu. Cap conversa és, doncs, baldera per
a la Montserrat. Aquesta dona creu que és possible fer que
canviïn moltes coses i s’ho demostra a si mateixa a cada
moment. A part de la seva tasca professional, fa de voluntària
a la parròquia de Sant Francesc d’Assís, al costat de casa seva,
i viatja tot sovint a països empobrits on fa projectes de
cooperació. Sovint, diu, se li barreja la frontera entre el que és
feina i el que és voluntariat. L’Ajuntament del Districte l’ha
proposat per atorgar-li la medalla d’honor de la ciutat de
Barcelona.
Poblenou (PN): Quina feina fas a la ludoteca?
Montserrat Montull (MM): Eduquem nens i nenes des de
molt petits fins als 17 anys en el seu temps de lleure. El
lleure és una part molt important de l’educació dels infants.
Tinc la sort de pertànyer a una entitat, l’Esplai La Flor de
Maig, que porta la gestió de la ludoteca.
(PN): Què feu a l’Associació Esplai La Flor de Maig?
(MM): És una associació dedicada al temps de lleure
infantil i juvenil, gestionem serveis educatius i tenim dues
línies d’acció: una adreçada al barri i una altra a projectes
de solidaritat i de cooperació internacional. En tots dos
casos, els projectes van dedicats a l’educació en el lleure
i/o l’ajuda als desfavorits.
PN: I com es vincula tot això amb una ludoteca?
MM: L’estona de lleure volem que sigui un temps
d’aprenentatge en valors per a infants i adolescents. A la
ludoteca hi fem activitats per educar hàbits senzills del dia
a dia, o bé perquè aprenguin a estudiar o a improvisar, fem
tallers per aprendre a ser solidaris... per exemple, com
juguem només pel sol fet de jugar. A la ludoteca s’hi gesten
molts projectes i ens agrada que tothom hi pugui participar.
PN: Vols dir que, entre altres coses, feu que els nois i noies
prenguin consciència que han de ser solidaris?
MM: Els nois i noies necessiten fer coses i entendre que la
seva feina val. Només els hem d’ajudar a veure què poden
fer i donar-los responsabilitats perquè es decideixin a
actuar i a ser solidaris. Cal dedicar-hi temps. També ens
interessem per problemes concrets que poden sorgir a
l’etapa de l’adolescència, per exemple hi ha colles de nois
que fan campana del “cole”, sovintegen places i carrers.
Hem de fer que acabin anant a l’escola, però cal dedicar
algun tipus de recurs per tornar-los a l’aula. Fer-hi un
seguiment personalitzat....
Cal actuar.

Montserrat Montull

PN: Per portar a terme tot això, necessites connectar amb
molta gent, com t’ho fas?
MM: La ludoteca m’ha implicat molt en la xarxa veïnal, és
un equipament per on passen moltes persones. I, a més, la
ludoteca i l’Associació formen part de col·lectius i
plataformes veïnals com ara la Coordinadora d’Entitats,
l’Apropem-nos,...
PN: ...Sí, al Poblenou hi ha una xarxa d’entitats ben
connectada que actua davant necessitats i reivindicacions
del barri. Apropem-nos és fruit de l’esforç i la col·laboració
de diverses entitats.
MM: I també hi ha un col·lectiu de persones anònimes que
hi col·labora cedint materials, com ara, mantes perquè les
repartim a famílies pobres, o gent que dóna altres
materials. Col·laborar entre el veïnat és molt senzill.
Només has de pensar: en què puc col·laborar? Vam veure
que alguns nens galaicoportuguesos que viuen al barri
anaven bruts i vam decidir proposar-los que es dutxessin a
l’equipament. Si vas a veure les caravanes on viuen
t’adones que el problema és que no tenen aigua per rentarse. Si estàs atenta a la gent, veus com has d’actuar.
PN: Pel que dius sembla fàcil ajudar....però suposo que cal
estar molt disponible. Què et motiva a fer el que fas?
MM: Em sento propera a la gent. Tot passejant pel barri,
coneixes veïns i els saludes. Hi ha gent que et para o et
truca per explicar-te coses. Quan algú comença una
conversa és perquè busca una resposta. Així, doncs, penso
de forma executiva com resoldre aquella demanda d’algú
que necessita una ajuda. Necessito portar a la pràctica el
que veig i el que penso. Com que conec molta gent, m’és
fàcil fer la connexió entre la gent que necessita alguna cosa
i la gent que la pot ajudar.
SC
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Reportatge

Poblenou estrena mercat
La nova cultura de l’oci sembla que ha modificat, sens dubte, la
nostra manera d’adquirir els productes de primera necessitat.
Les grans superficies i els espais d’oci i lleure com els
centres comercials apleguen sota el mateix sostre una gran
oferta d’activitats que poden complementar el simple fet
d’anar a comprar mitja dotzena d’ous o pit de pollastre per
arrebossar.
La cultura dels dissabtes de centre comercial s’ha estès
molt en els darrers anys i permet a families senceres
compaginar la compra dels aliments bàsics amb poder anar
al cinema, portar els nens al txiqui-park o fer un entrepà en
un fast-food. Tot plegat sense sortir del mateix recinte.

Davant la falta de clientela i un futur poc esperançador
molts comerciants del Mercat de la Unió del Poblenou, han
decidit, durant els últims anys, posar punt i final a tota una
vida de dedicació a la seva botiga que, sovint, havia anat
passant de pares a fills. Molts han optat per baixar les
persianes i tancar la paradeta deixant darrera seu un
paissatge dessolador dins del mercat.

avenços per tal d’afavorir el desenvolupament de l’activitat
comercial, així com el servei i la comoditat del client. Un
altra novetat d’aquest projecte és el disseny de les illes
comercials. Aquest fet permet incorporar, per primera
vegada en un mercat municipal, dos establiments de fruita
i verdura en règim d’autoservei.
L’Àngel Trinxant és l’actual president del Mercat de la Unió
i amb pertinent satisfacció ens assegura que la primera
valoració del nou mercat és molt positiva. “La gent ha
respost molt bé. Contiuem amb la mateixa clinetela fidel
que teníem abans, però hi hem d’afegir gent nova. Els
nostres clients continuen sent, la gran majoria, de 40 anys
cap amunt, però cada vegada més hi ha gent jove.
Gent que només ha viscut la compra del súper (compres
ràpides amb safata), ara comença a adonar-se que al
mercat hi ha un altre tipus de qualitat, un altre tipus
d’atenció i una altre tipus de venta més personalitzada.

A hores d’ara, però, queda lluny aquell Mercat de la Unió
fosc i trist, amb poques parades obertes i amb un terra gris
i fred.
Des de fa poc més d’un any el mercat de Poblenou torna a
tenir vida pròpia i, ara sí, s’augura una llarga vida.
El Mercat de la Uníó ha sofert una reestructuració total.
Mantenint només l’estructura exterior, els actuals
comerciants han estrenat tot un nou interior: clavagueram,
infrastructures d’aigua i llum, terra, sostre…fins i tot s’ha
aixecat una alçada més, un pis més on s’hi ha ubicat un
Mercadona.
La iniciativa de les reformes? Dels propis comerciants.
Davant la crisi evident, alguns, els de ja una avançada edat,
van decidir plegar i d’altres fer un pas endavant per ser més
competitius i cobrir les necessitats del barri.

I pel que fa al preu, sovint és més econòmic comprar al
mercat que en una gran superfície”.
Malgrat tot sembla que la gent jove no té el costum d’anar
a comprar al mercat. Molts argumenten que no tenen
temps, prefreixen comprar-ho tot al mateix lloc i pagar-tot
de cop sense haver de fer cues a cada botiga. Es creu que
el mercat està pensat per a l’antiga mestressa de casa, i
que ara no hi ha temps.
D’altres joves, però, confessen que no saben comprar al
mercat. L’Àngel desfà aquesta falsa idea: ”És més dificil
comprar en una gran superfície, estàs més perdut i no hi ha
ningú que t’atengui. Al mercat ens retrobem amb el consell.
Nosaltres som els principals interessats que el client quedi
satisfet i l’ajudarem amb el que faci falta. Cal perdre la por
a preguntar”.

Amb l’ajuda finançera de la cadena comercial que s’ha
instal.lat al mercat i una petita part que finalment ha arribat
de l’Ajuntament, el comerciants han pogut tirar endavant un
projecte que ha deixat al Poblenou un dels mercats més
moderns de la ciutat de Barcelona, amb noves parades de
disseny avantguardista, espaioses i funcionals.Un nou
mercat jove que es va inuagurar el passat cinc de
Novembre.
La renovació estructural va precedida de millores
comercials. El nou mercat compta amb 24 establiments
amplis, moderns i totalment equipats amb els últims

I per acabar de perfilar la competitivitat del nou mercat
s’han reestructurat els horaris de venta al public per tal de
conciliar-los amb els horaris laborals. El mercat del
Poblenou ara ofereix servei també a les tardes, de dimarts
a divendres de 17:30 a 20:00.

En detriment de tot això les petites botigues de barri i els
tradicionals mercats han anat perdent força i han quedat
obsolets.

Tel. 93 221 75 25
C/. Marià Aguiló, 128 08005 BARCELONA
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A banda d’això, amb la posada en marxa del supermercat
complementant l’assortiment d’oferta tradicional s’afavorirà
que els poblenovins i poblenovines puguin realitzar tota la
compra en un sol acte.
Glòria Fillat
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Lleure
1

mots encreuats
horitzontals
1. Qualitat de nu / Preposició de lloc
2. Extraordinari
3. Animaló nocturn
4. Victòria / Déu del sol / lletres d’hora
5. Immediatament / Tip
6. Nen mallorquí / Déu islàmic
7. Si és bona, el vi també / Vocal amb barret
8. Punt eròtic / Bastó

verticals
1. Estat budista
2. Article femení / S’hi donen cops de puny
3. Rar
4. La d’all té molts significats / Associació de veïns i veïnes
5. El perds després d’un gran esforç / Pot ser bona o dolenta
6. Aspirar
7. Simpatitzant d’ETA
8. Consonant / Paraula amb capicua / Vocal amb barret

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8
am la col.laboració de

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació a Sant Martí
Passatemps elaborats pel CNLB-Sant Martí
C/ del Clot, 228,1r
Tel.: 933 522 414 - Fax: 933 522 449

CENTRE DENTAL AGUILÓ

Marià Aguiló, 127
08005 Barcelona
Tel. 93 221 67 66
Fax 93 221 86 29

BONES FESTES !!!
Rbla. Poblenou, 89-91
Tel. 93 485 41 97
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70 Habitatges protegits
al Carrer Cristòfol de Moura.
UN PROJECTE DE QUALITAT
FET REALITAT.

