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Guia comercial

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

ACADÈMIA/GIMNÀS
/TALLERS
Urban School
Llull, 187
T. 93 485 51 88
Musicalya
Amistat, 22
T. 93 303 39 76
ASSESSORIA/GABINET
Centre Comptable
Poblenou
Dr. Trueta, 230
BASAR
Mayca 92
Llull, 181
T. 93 485 39 27
VETERINARIA
Clínica veterinaria
El Poblenou
Camí antic de València, 18
T 93 300 87 26
ARTS GRAFIQUES
Aleu Gràfiques
Llull, 48-52  3er4a
ASSESSORIA
Centre Comptable
Poblenou
Dr. Trueta, 230
CAFETERIA •
GELATERIA
El Tio Ché
Rbla. Poblenou, 44-46
T. 93 309 18 72

ENTITATS •
FUNDACIONS
Prohabitat 2000
Avinyó, 32
FARMACIA/HERBORIS
TERIA
Farmàcia Loperena Giró
Marià Aguiló, 53
T. 93 307 15 17
Farmàcia Rbla. Poblenou
Rbla. Poblenou, 21
T. 93 224 11 23
Taulat-62
Taulat, 62  T. 93 225 36 40
MODA/PERFUMERIA
Emea
Marià Aguiló, 90
T. 93 300 61 66
Villaroya Sabaters
Rbla. Poblenou, 45
T. 485 27 90
ÒPTICA
Òptica Traver
Pujades, 194
T. 93 485 22 42
PAPERERIA
Copiràpit
Lope de vega, 45
T. 93 300 35 07
PERRUQUERIA
Ars
Provençals, 19
T. 93 307 04 33

Francesc Creixell
Ciutat de Granada, 63 b
T. 93 309 50 03
Xaloc
Marià Aguiló, 128
685 54 51 84
PUBLICITAT
Guti’s Diseño
Rbla. del Poblenou, 50  ent.1ª
T 93 300 5105
PUERICULTURA
Mainada
Amistat, 22
T. 93 221 32 98
QUEVIURES
Carnisseries Trinxant
Amistat, 22   T. 93 225 43 43
Fruiteries July
Llull, 181   T. 93 485 23 33
Lombarte Alimentación
Marià Aguiló, 95
T. 93 309 18 33
MOBLES • DECORACIO 
Alfred Martí
Pere IV, 218-220
T. 93 307 25 07
Destil
Pujades, 174
T. 93 485 35 74 
Plaza
Pallars, 232
T. 93 300 32 57

RESTAURANT
La Plaça
Pl. St. Bernat Calvó, 6-7
T. 93 221 51 12
Vell Poblenou
Taulat, 95
T. 93 225 01 09
SERVEIS MEDICS
Centre Dental Aguiló
Marià Aguiló, 127
T. 93 221 67 66
Centre Dental Mar
Provençals, 17
T. 93 303 23 66
Clínica Dental Glòries
Rbla. Poblenou, 157-159 1r 1ª 
T. 93 485 37 93
VIDEO CLUB
Mr.BrownStore
Marià Aguiló, 82
T. 93 309 59 24

SI ET VOLS ANUNCIAR O COL.LABORAR A LA PUBLICACIO
TRUCA AL 93  26 6  4 4  4 1
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Editorial

Quina barra!
Després d’un any amb desnonaments, incendis i diversos intents d’enderroc, el PSC diu ara que ha salvat Can Ricart .

El partit dels socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) ha sorprès amb un full on afirma textualment “Hem salvat Can Ricart”.
El més xocant és la primera persona del plural amb què el PSC s’autoatribueix l’èxit de la preservació de la fàbrica de
Can Ricart després de l’èpica lluita dels grups ciutadans organitzats per fer rectificar la decisió presa per l’Ajuntament de
Barcelona que preveia enderrocar la gairebé totalitat d’aquest bell i interessant patrimoni del Poblenou. 

Tothom sap que ha costat moure mitja humanitat durant més de dotze mesos per fer que el PSC i el govern municipal
claudiqués en el tossut propòsit de substituir el recinte històric de “filatures Ricart” per un nou i banal polígon d’oficines.
Tothom sap que el rebuig municipal, en especial del regidor Narváez, a la petició dels ciutadans ha estat clamorós, tot i
la incontestable argumentació de la plataforma per Can Ricart que ha presentat estudis històrics i arquitectònics; ha
elaborat plànols, alçats i reconstruccions volumètriques, així com alternatives de planejament i propostes d’encaix urbà i
de redinamització amb pla d’equipaments; ha fet gestions per trobar inversors i formes jurídiques de gestió del patrimoni,
etc. Un treball titànic fet gratuïtament i amb competència per professionals, professors universitaris, intel·lectuals i
ciutadans diversos, mobilitzats per demostrar que hi ha una altra forma de fer urbanisme que no és lliurar la ciutat a les
forces especulatives que tant mal estan fent a Barcelona en el darrer decenni.

Eren els darrers mesos del segle passat quan responsables municipals del PSC van desestimar unes al·legacions de
l’AVPN al document de criteris per la modificació del PGM 22@, en les quals l’entitat veïnal demanava un pla per protegir
el patrimoni industrial del Poblenou. Set anys més tard, i havent desaparegut ja algunes importants peces del patrimoni
fabril com La Unión Metalúrgica i Extractos Tánicos S A,  el PSC diu que “impulsa polítiques que es concreten en
l’ambiciós Pla Especial de Patrimoni Industrial del Poblenou” . 

Llàstima que aquesta sàvia decisió no hagi arribat abans. Mentre ha anat creixent entre la ciutadania la consciència pel
patrimoni industrial, els responsables municipals del Districte  i de l’àrea d’Urbanisme van fer de Can Ricart una qüestió
d’orgull que ha dificultat enormement la rectificació del planejament aprovat. Finalment va ser el Parlament de Catalunya
qui, sensible a les peticions del Fòrum Ribera del Besòs, materialitzades en la presentació d’un PLA DE PATRIMONI
INDUSTRIAL DEL POBLENOU ara fa un any, va votar una proposició no de llei per voluntat de la majoria de grups de la
Cambra, en què instava l’Ajuntament a prendre mesures de protecció. Tot i la rectificació, la nova proposta per a Can
Ricart no preserva encara la totalitat del conjunt patrimonial, cosa que devalua i falsifica el document històric únic i
essencial per a Barcelona que és Can Ricart. 

La junta

índex
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L’Ajuntament de Barcelona vol impulsar una proposta de nova
ordenació dels barris, tot i les reticències i l’oposició d’un
important nombre d’entitats veïnals i ciutadanes que no veuen
el sentit ni la necessitat del canvi. Així es va posar de manifest
a la reunió que es va fer al centre cívic Casa Elizalde, el dissabte
20 de maig, a la qual van assistir una vintena d’associacions de
veïns i el mateix Ajuntament.

Què representa aquesta nova ordenació per al Poblenou?
D’entrada, el que ara coneixem com a barri del Poblenou,
segons la nova proposta, quedaria dividit en cinc noves
denominacions: Poblenou, Provençals del Poblenou,
Diagonal Mar – La Mar Bella, Vila Olímpica i Glòries – El
Parc.

La nova proposta de barris ha estat elaborada per un equip
de tècnics per convocatòria municipal, els quals han
presentat una proposta que l’Ajuntament sotmet ara a
l’opinió dels ciutadans perquè hi presentin al·legacions.
Alguns dels experts consultats s’han desmarcat de la
proposta perquè la consideren innecessària i poc viable. És
el cas del periodista Josep M.  Huertas i de l’urbanista Jordi
Borja.

L’Ajuntament justifica la nova ordenació de barris per fer
una ciutat més equilibrada, més cohesionada i més propera
a les necessitats dels ciutadans. Tothom s’identifica amb
aquestes lloables aspiracions, però hi ha discrepància
sobre si per arribar aquí cal redefinir el mapa dels barris de
la ciutat. Des del Poblenou, per exemple, ja estem apostant
per la millora amb un Pla d’Equipaments que ha costat molt
d’aconseguir, i encara més que es vagi realitzant; amb un
pla d’habitatges socials al districte 22@, que té quota
d’accés per als veïns del barri; amb la remodelació de la
plaça de les Glòries; amb la preservació del patrimoni
industrial i de Can Ricart; i també amb apostes per la
convivència fetes des de la plataforma ciutadana Apropem-
nos. Són accions compromeses que no necessiten dividir el
Poblenou. Contràriament, demostren que des d’una
identitat única, la gent i les entitats cooperen per definir
accions conjuntes per a tot el Poblenou. 

Al Poblenou tots reconeixem la identitat de la Vila Olímpica,
Diagonal Mar, el barri de La Plata, El Taulat o altres indrets
que la gent s’ha fet seus. Però si a tots ens pregunten quin

és el nostre barri, en un elevat percentatge (el 76%),
afirmem que és el Poblenou. Per tant, des de l’AVPN
creiem que la proposta de nova ordenació de barris és una
maniobra per distreure el personal, crear enfrontaments
innecessaris entre entitats i veïnatge, i potser retallar les
demandes que ja tenim fetes en el Pla d’Equipaments.
L’experiència de treball en xarxa amb diferents
associacions de veïns, entitats i col·lectius que hem
acumulat en matèria d’equipaments, d’habitatge, patrimoni,
Apropem-nos i plaça de les Glòries, ens demostra que el
treball unitari és possible i enriquidor. L’Ajuntament hauria
de ser sensible a aquesta realitat i a partir d’aquí respondre
a les necessitats plantejades, enlloc de fer propostes que
ningú ha demanat, i que no responen a res. A la
manifestació del 4 de maig passat, demanàvem més
participació, més habitatge protegit sense dilacions, menys
hotels i més equipaments, i un Can Ricart íntegre. D’això és
del que volem parlar i no de com s’han de dir uns trossos
de barri, molts dels quals ja tenen nom.

Manel Andreu

No a la proposta de nova ordenació de barris a Barcelona

4

Associació de Veïns i Veïnes

Festes de Maig.
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Habitatge

Maria Moreno, José Luis Fernández, Miquel Moreno,
Encarnación Lorca, Maria Jesús Velasco, Lucia Abad i Mª
Ángeles Muñoz, són els titulars dels contractes de lloguer
indefinit que aquests veïns i veïnes del Poblenou tenen, alguns
d’ells des de 1936, i que ara veuen com una sentència de
l’Audiència Provincial de Barcelona els condemna a desallotjar
els habitatges on viuen, situats al carrer Vidal i Valenciano, 1 –
5, del casc antic del Taulat. 

La història recent es remunta a l’abril del 2004 quan una
immobiliària - Four Time S L- compra l’edifici i comunica de
forma automàtica als veïns que hi viuen que els rescindeix
el contracte perquè la finca està en estat ruïnós. Els veïns
es defensen de l’atac, i al judici celebrat el setembre de
2005 es condemna la immobiliària Four Time S L a
executar les obres necessàries per arreglar els
desperfectes que té l’immoble. La propietat va posar
aleshores un recurs contra aquesta sentència i, el mes de
maig de 2006, l’Audiència Provincial de Barcelona li dóna
la raó, argumentant que les obres de reparació superen el
50% del valor de l’immoble i, per tant, aquest edifici és
declarat en ruïna. Sorprèn la quantificació a la baixa que
l’Audiència Provincial ha fet de la finca perquè els números
sortissin favorables a la propietat. La proposta feta pels
veïns en el sentit que ells assumirien les despeses de les
reparacions tampoc ha servit perquè la immobiliària
canviés de parer. 

Els habitatges en qüestió es troben al costat mateix d’un
solar del pla especial d’obertura del carrer de Bilbao, on hi
edificarà La Llave de Oro. No és difícil imaginar que l’interès
de la propietat ha estat merament especulatiu. Enderrocat
els vells habitatges i construir-hi de nous en el seu lloc li pot
reportar grans beneficis. El que preocupa enormement és
que casos com aquest es puguin donar impunement i que
la llei sigui tan inestable i favorable als interessos de la
propietat. 

El Poblenou és un barri en transformació, i situacions com
aquesta es poden donar en altres llocs. Alguna cosa falla
en la nostra societat quan això es permet i la llei ho
empara. Les 17 persones afectades, moltes d’elles d’edat
avançada, tenen l’angoixa i la preocupació de no saber on
poden anar.

L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou donarem tot el
suport que calgui  a aquests veïns perquè el dret a un
habitatge digne no sigui vulnerat, i per denunciar les
ànsies especulatives d’immobiliàries sense escrúpols i
exigir també a les administracions que actuïn amb energia
davant de casos semblants.  

redacció

Assetjament immobiliari al Poblenou

c/ Castanys Nº10
08005 Barcelona Tel. 932219262
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El Poblenou es un barrio privilegiado, tiene una Rambla
preciosa, playas, jardines, paseos … Estamos seguros
que vivir en un barrio cada vez mejor, es una de las
aspiraciones de todos los vecinos y vecinas del Poblenou,
pero precisamente porque el barrio es de todos, también
tenemos parte de responsabilidad en su mantenimiento.
Si no cuidamos de nuestro entorno, pasear y estar en la
playa se convertiría en algo molesto y desagradable. 

Al margen de las obligaciones del Ayuntamiento, que las
tiene y hay que estar alerta para que las cumpla, también
es responsabilidad nuestra procurar que las calles, los
jardines y las plazas sean lugares agradables en los que
apetezca estar, que no se degraden.  Cierto que requiere
un cierto esfuerzo recoger las cacas de los perros, no tirar
desperdicios al suelo, colocar la basura en los
contenedores, respetar los días de recogida de trastos
viejos… son algunas de las pequeñas acciones que
afortunadamente hacemos la mayoría de vecinos y
vecinas, pero que desgraciadamente no todos hacen y
esos pocos, muchas veces sin ser conscientes,
estropean el esfuerzo de muchos. 

Tener un clima privilegiado nos permite hacer mucha vida
de relación y, como ocurre en nuestras casas, es mucho
más agradable estar en un entorno limpio y cuidado. La
responsabilidad es de todos, por eso, desde la AVPN
queremos resaltar la importancia de los esfuerzos
individuales, esos pequeños esfuerzos que todos
podemos hacer y que van a notarse de forma inmediata.
No hay que olvidar que nuestra vida cotidiana no sólo la
hacemos en casa, también la hacemos en la calle, con
nuestros hijos, con nuestros amigos.

Alguien podría pensar que no importa ensuciar porque
constantemente pasa un equipo de limpieza del
Ayuntamiento, pero quizás no piensen que eso resulta
muy caro, que lo pagamos entre todos, y que ese dinero
podría ser mejor empleado. La lista de necesidades es
larga.

El Poblenou es un buen lugar para vivir, pero podemos
mejorarlo y así, que duda cabe, mejorar nuestra calidad
de vida. 

Montserrat Sánchez

Porque es de todos...

6

Barri, espai de convivència

Les immobiliàries fan l’agost al Poblenou, en concret al casc
antic del Taulat, que està perdent el seu caràcter històric.
L’Ajuntament i, en concret, la regidoria del districte de Sant
Martí miren impassibles com van caient una darrere l’altra les
cases que en la seva majoria daten del segle dinou. Estan
consentint la desfiguració creixent del paisatge urbà i la
substitució progressiva d’una població resident de tota la vida,
famílies humils, per noves capes socials de més solvència
econòmica. 

L’origen dels desnonaments que han d’afrontar aquestes
famílies es troba en  un pla urbanístic aprovat l’any 96 per
facilitar l’obertura del carrer de Bilbao entre Taulat i l’actual
ronda litoral. El Pla Especial, que es redactà a l’empara
d’una modificació del Pla General Metropolità en el front
litoral del Poblenou, va ser motiu, ja fa uns quants anys, de
la destrucció de bona part del Taulat entre els carrers de la
Jonquera i l’Arenal de Llevant, prop de l’històric pas a nivell
del ferrocarril de la costa, que permetia l’accés a la platja.
Però els seus efectes s’han anat estenent per capil·laritat
en totes direccions, i han afectat gairebé tot aquell històric
teixit urbà. Ja fa un parell d’anys, l’Ajuntament va autoritzar
l’enderroc de dues cases a la plaça Prim, nucli central i
zona d’elevat valor paisatgístic, posteriorment va ser també
víctima de la piqueta la fàbrica dels Tànnics del carrer de
Perelló, la qual havia estat objecte d’un estudi històric per
declarar-la de valor patrimonial. L’Ajuntament la volia salvar,
segons va dir el regidor Narváez, però no hi va arribar a
temps.  Tota la resta, al llarg dels carrers de Perelló i Sant
Francesc, va caient com si fossin fitxes de dòmino per la
sotragada especulativa i la permissibilitat municipal.
Quan l’associació de veïns va demanar un estudi de tot el
nucli antic per tal de preservar els seus valors i la seva
consistència urbana singular, l’Ajuntament no en va fer cas.
Després de molta insistència, l’estudi es va encarregar a un
professor de la Politècnica, Sebastià Jornet, que tot i que va
aconsellar en les seves propostes i conclusions que calia
prendre mesures per evitar la banalització de la darrera
malla històrica de la façana de mar de la ciutat -amb
actuacions en passatges, carrers històrics com el de Joncar
i Marià Aguiló-, i posar límits a les intervencions
urbanístiques per protegir el patrimoni, l’Ajuntament va
arxivar el tema i ha continuat concedint llicències i aprovant
plans urbanístics que erosionen contínuament no només el
patrimoni urbà, sinó també la trama social i humana del
barri. 

L’obertura del carrer Bilbao afecta directament una part de
l’illa ara en litigi, la que està confrontada als habitatges del
carrer Vidal i Valenciano. Però per efecte de proximitat,
l’empresa Four Time SL va comprar aquests habitatges que
estan fora del perímetre d’afectació, amb la intenció
d’enderrocar-los i edificar de nou, operació que vol executar
pel procediment d’aconseguir la declaració de ruïna i el
desallotjament dels actuals residents, que en la seva
majoria són gent gran que hi viu des de fa molts anys.

redacció

Especulació al Taulat
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Ensenyament

Conflicte escolar al Poblenou
Ceip Lope de Vega: Una trentena de famílies que no han
obtingut plaça pel curs vinent en el centre de primera opció i
que van ser adreçades en segona opció a l’escola Lope de Vega,
amb places vacants, han renunciat a portar-hi els seus fills per
l’elevada ratio d’immigrants.

El Poblenou va perdre el tren dels equipaments, en concret
dels escolars, ja fa temps. Les explicacions cal demanar-les
als qui governaren Ajuntament i Generalitat en els darrers
10 anys, i que segurament entretinguts en disputes
partidistes no preveieren el que tothom va veure aleshores.
La gran transformació urbanística no es podia limitar a
aprovar plans i res més. Cal recordar que Front Marítim i
Obertura de la Diagonal son planejaments de meitat de la
dècada dels 90. Les entitats ciutadanes, més responsables
que la pròpia administració pública, uniren aleshores
esforços per reivindicar fins a l’extenuació un Pla
d’Equipaments de barri (no n’hi havia cap a la ciutat) i el
van aconseguir el juliol del 2000, sense el concurs però de
la Generalitat. 

Ara tot son presses i improvisació que es manifesta no
només en el retard en la construcció de places de
preescolar i en l’oferta precària de places de secundaria –hi
ha dos Ceip nous en mòduls provisionals i les obres de
l’institut  Poblenou s’han endarrerit més del previst- sinó
també en un cert desgavell del mapa escolar de la zona. La
renovació d’antics centres com Lope de Vega i Marbella no
ha estat prou enèrgica i a temps. Pel que fa a les
concertades, Grèvol està ple fins la bandera; L’escola
Montseny unifica els dos centres en un de sol, construint
una nova escola per superar les limitacions de l’edifici
actual; Voramar hauria de créixer però no pot fer-ho per
manca d’espai. A tot això cal afegir però el que ja s’hauria
d’haver previst fa temps: una distribució justa  de l’alumnat
procedent de la immigració per evitar que la concentració
d’aquest en uns pocs centres provoqui un impacte negatiu
i generi conflictes com els que han acabat manifestant-se a
l’escola Lope de Vega, la qual acumula el 70% d’alumnes
immigrants a l’aula de P3, cosa que provoca una forta
reticència de moltes famílies per escolaritzar-hi els seus
fills. 

S’ha planificat tard i malament i la rectificació no sembla
pas que estigui ben encarrilada. Una trentena de famílies
que no han obtingut plaça pel curs vinent en el centre de
primera opció i que van ser adreçades en segona opció a
l’escola Lope de Vega, amb places vacants, han renunciat
a portar-hi els seus fills per l’elevada ratio d’immigrants,
sense tenir en compte ni el bon estat de les instal·lacions
ni la molt bona qualitat del pla d’ensenyament que ha
impulsat en els darrers anys l’equip de mestres de l’escola.

El rebuig d’aquests pares a matricular els seus fills no
s’entén perquè precisament la matriculació d’aquests nens
de procedència local al Ceip Lope de Vega capgiraria la
situació, equilibrant les procedències. Aquesta actitud de
rebuig és precisament el que perpetua la situació de fort
desequilibri, i condemna a alguns centres a
l’estigmatització, mentre altres, ja siguin públics com el
Ceip Pere IV, o els concertats, quasi no tenen alumnat
estranger. La proposta del consorci de l’ensenyament
davant aquesta situació de rebuig a l’escola Lope de Vega
va ser repartir els 30 nous alumnes a la resta d’escoles del
barri, saturant les aules ja plenes de les altres escoles, i
condemnant el P3 de Lope de Vega a una lamentable
agonia que fa insostenible la seva continuïtat. Xocant
decisió de l’autoritat docent de la ciutat que només s’entén
si el que pretén és tancar definitivament aquesta escola,
però amb importantíssimes  conseqüències pel futur ja
que es legitima una actitud que es podria considerar
racista. 
La Direcció del Lope, juntament amb els pares i mares de
l’escola, i amb el suport de la plataforma proequipaments
del Poblenou van denunciar la solució salomònica del
consorci d’ensenyament i han lamentat que una vegada
més no hi hagi voluntat per part de l’administració per
repartir convenientment la quota d’immigració de manera
que aquesta no sigui un problema sinó un enriquiment per
totes les parts. Es clar que això demana, naturalment el
concurs de pares i mares, direccions dels centres públics i
concertats i també de l’autoritat d’ensenyament. Ningú no
es pot excloure d’aquest compromís perquè la comunitat
educativa és la mateixa societat en general, i els valors cal
demostrar-los a dins i a fora de les aules.

Salvador Clarós
avpn

FARMÀCIA LOPERENA GIRÓ
TEL 93 307 15 17

MARIÀ AGUILÓ / PUJADAS
DERMOFARMÀCIA

FÓRMULES MAGISTRALS
HOMEOPATIA - FITOTERÀPIA
DIETÈTICA - ELIXIRS FLORALS
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Vida de barri

Durant aquest curs uns 160 alumnes de les escoles Santa Maria
dels Apòstols, Voramar, Menéndez Pidal, IES Poblenou, IES
Rambla Prim, IES Salvador Espriu i Joan Roca-Guipúscoa han
participat en una activitat promoguda pel Centre de Recursos
Pedagògics del Districte de Sant Martí.

La memòria virtual de la gent gran de Sant Martí és un
projecte multimèdia socioeducatiu en què alumnes i
persones grans han col·laborat conjuntament en la
recuperació de la memòria històrica del districte a partir de
les trajectòries vitals d’aquestes persones grans. Mitjançant
entrevistes presencials i comunicació per Internet, els
grups d’alumnes han elaborat la memòria o biografia de
persones grans voluntàries del districte per publicar-la a
Internet (format multimèdia). Es pretén apropar les
persones grans a les noves tecnologies i que descobreixin
les possibilitats de comunicació que els poden
proporcionar.

La memòria virtual de la gent gran del districte és fruit de la
col·laboració de 22@Barcelona, del Districte de Sant Martí,
del Centre de Recursos Pedagògics del Districte de Sant
Martí (CRP), i gràcies a la col·laboració de l’Obra Social de
La Caixa, Barcelona Televisió i el Consorci de Biblioteques
de Barcelona.
La trobada inicial de cada un dels grups d’alumnes amb
l’avi que els va ser assignat es va fer durant els primers
dies de febrer. En aquesta trobada hi van ser presents
també representants de les entitats organitzadores i
col·laboradores. Va ser enregistrat per un equip de BTV. 
Els equips d’alumnes han treballat durant tres mesos
recollint i enregistrant les històries i les vivències de les
persones grans. Han tingut trobades presencials i virtuals.
Els avis han aportat històries, sentiments, fotografies i
records. Alguns dels avis explicaven que se sentien
aclaparats i emocionats per la quantitat de records que els
evocaven aquelles estones. Els alumnes han descobert i
valorat altres maneres de viure. Els ha impressionat
especialment escoltar narracions de la guerra, de dolor, de
les injustícies socials, dels sentiments de ser immigrant.
“Les persones grans -diu una alumna- han estan molt
contentes d’haver pogut fer aquests treballs amb nens i
nenes de la nostra edat, però nosaltres encara més perquè
hem après experiències noves, coses de la vida que no
sabíem i, sobretot, a respectar les coses que a vegades
menyspreem i pensar en el fet que ells no tenien ni la
meitat del que tenim nosaltres.”
La trobada final es va fer el dia 17 de maig a la Nau del parc
del Clot. Va ser una trobada festiva, conduïda per
l’animador Pep Callau, de tots els avis i alumnes
participants en el projecte. S’ha presentat un vídeo amb el
resum de tot el procés del treball i s’han fet entrevistes en
directe a diversos participants. Posteriorment, han parlat

les autoritats, els representants de les entitats
organitzadores, un representant dels avis i un representant
dels alumnes. S’han fet les fotos de tots els grups i han
lliurat el premi de participació.
Aquesta experiència ha permès potenciar alguns valors
educatius: 
El treball en equip. Els alumnes hi han col·laborat i s’han
organitzant aportant al grup les pròpies capacitats. 
El treball intergeneracional. Escoltar les persones grans
amb una actitud de respecte i acolliment és ja de per si un
valor a potenciar a part dels continguts sorprenents que
han explicat. Els avis, al seu temps, també han après
informàtica i s’han sentit valorats. 
L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, la
webquest, el correu electrònic, els programes de text i
d’imatge, han estat els instruments bàsics de treball.
El constructivisme que permet el procés de construcció
progressiva de la persona que té lloc com a resultat de
l’activitat en relació amb el medi que l’envolta. L’educació
escolar ha de promoure en els alumnes la creació
d’estructures mentals.
L’aprenentatge significatiu i funcional. Aquesta activitat ha
permès relacionar els nous aprenentatges amb els
coneixements previs dels alumnes. Molts nens han variat
els prejudicis que tenien respecte de les persones grans.

Aquest treball ha estat una  experiència de comunitat
d’aprenentatge entesa com un projecte de transformació
dels centres escolars de manera que aquests no han de
ser els únics responsables de l’educació dels nois i les
noies, sinó que els diferents agents socials si han
d’implicar. Les activitats, els grups participants i el fòrum
d’aquesta activitat es troben a l’adreça:
http://www.memoriavirtual.org/

Josep Bou

Memòria virtual de la gent gran de Sant Martí
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El conjunt patrimonial del Poblenou no és
un decorat històric

En els darrers mesos s’ha avançat
notablement en qüestió de protecció del
patrimoni industrial, sobretot amb
l’aprovació del tan esperat PLA DE
PATRIMONI INDUSTRIAL DEL
POBLENOU. Aquest pla és una modificació
del Catàleg de patrimoni del Districte de
Sant Martí que incorpora 67 nous elements
del patrimoni industrial del Poblenou i que
es va aprovar inicialment el 26 de maig. El
període d’exposició al públic és de dos
mesos, temps en el qual tothom pot
consultar i al·legar el que cregui
convenient. 
El pla en qüestió és un instrument urbanístic que determina
un inventari de fàbriques, conjunts i altres elements de la
ciutat industrial que cal protegir, com  també determina el
grau de protecció de cada element i les limitacions en la
intervenció urbanística. També hi ha una  memòria
explicativa del patrimoni del Poblenou. El Pla de Patrimoni
Industrial del Poblenou constitueix la catalogació més
important d’una àrea industrial de tota la península, i en
aquests sentit fa justícia a la importància que van tenir les
fàbriques del Poblenou en la formació de la metròpoli
moderna que és Barcelona i en el pes econòmic de la
indústria catalana. 

Amb tot, aquest pla, que és conseqüència del mandat del
Parlament de Catalunya que amb una proposició no de llei
de 26 d’octubre de 2005 insta l’Ajuntament a protegir el
patrimoni industrial del Poblenou, podria quedar-se en
poca cosa més que paper mullat si no es va un xic més
enllà de considerar fàbriques de forma aïllada i no
s’estableixen uns criteris que permetin una legibilitat del
conjunt industrial, i que vinculi els seus elements entre si i
amb la cultura i la tradició urbana de la ciutat industrial.
Contràriament, es corre el risc de protegir façanes,
xemeneies i trossos de fàbrica, com està passant ara
mateix a El Cànem, per exemple (fet que denunciàvem en
el núm. 44 d’aquesta revista). 

El Pla de Patrimoni Industrial, en exposició pública,
cataloga els conjunts de Can Ricart, Ca l’Illa, Can Waldés,
Can Gili Nou, La Escocesa i Indústries Frigo com béns
culturals d’interès local (BCIL) per l’innegable valor
destacat d’aquestes peces. En canvi, no reconeix que,
entre aquestes fàbriques, la de Can Ricart té una
rellevància excepcional i hauria de ser declarada Bé

Cultural d’Interès Nacional (BCIN), incorporant així aquesta
fàbrica a la llista del patrimoni català, qualificació que
només tenen avui a Barcelona la fàbrica Casarramona
(Caixafòrum), que és de l’arquitecte Puig i Cadafalc i és
d’estil modernista, i El Vapor Vell de Sants, de mitjan del
segle dinou com Can Ricart, i que avui s’ha transformat en
una biblioteca. Can Ricart mereix aquesta catalogació
perquè conté un compendi de valors com ara antiguitat
(1853); autoria (Josep Oriol i Bernadet i Josep Fontserè i
Mestres); el valor de document històric de la trajectòria
industrial i obrera de la ciutat; composició arquitectònica
(neoclàssic) i dimensions, que fa que sigui l’únic recinte
industrial encara sencer que expressa amb singularitat i
amb tota la complexitat l’urbanisme fabril a Barcelona. 

Finalment, és important la reutilització. Segons aquest pla
de patrimoni, un bon nombre de fàbriques es podrien
convertir en habitatges de luxe (loft), cosa que és altament
inconvenient ja que l’habitatge al Poblenou ha de ser
protegit i no de renda lliure. En segon lloc, perquè per
convertir una fàbrica en habitatges cal fer una intervenció
rehabilitadora molt agressiva que desfigura completament
l’arquitectura tan externa com interna. Per acabar, perquè
l’ús habitatge privatitzaria els espais impedint-ne la seva
exhibició. L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou ha
presentat al·legacions a aquest pla  per rectificar els punts
esmentats i millorar-lo perquè, a partir d’aquest important
document, el conjunt d’edificis industrials del Poblenou, junt
amb els seus passatges, les associacions obreres, el
patrimoni documental i els símbols de la Barcelona obrera
i industrial,  esdevé el principal valor reconegut i catalogat
i, per tant, expressa la seva singularitat i la seva  identitat. 

avpn

Pla Especial de Patrimoni Industrial del Poblenou

9

Urbanisme/Patrimoni

Centre
Comptable
Poblenou

c/ Dr. Trueta, 230
08005 BARCELONA

JOYERÍA / RELOJERÍA
OBJETOS DE REGALO

IMAGEN / SONIDO
COMPRAMOS ORO Y

RELOJES

C/LLULL, 181
08005 BARCELONA

TEL/FAX. 93 485 39 27

810-PNOU45.qxd:810/PNOU45.qxd  13/9/07  10:23  Página 9



10

Vida de barri

Vet aquí que s’està qüestionant la continuïtat d’aquests
equipaments que té el barri junt a la platja.

Per una banda, l’Ajuntament ha aprovat un pla que vol
transformar el pavelló actual per construir-hi un edifici més
gran destinat d’activitats aquàtiques, esportives i recreatives,
que anomena Edifici de l’Aigua i, edificar-ne un altre al costat
que acolliria al seu interior una pista poliesportiva, una piscina,
un gimnàs i zona de fitness .  

Per l’altra, uns veïns nouvinguts residents a primera línia del
passeig Garcia Faria demanen que s’enderroqui el Pavelló de
la Mar Bella i el camp de futbol que just s’acaba de construir,
i s’oposen també a les noves construccions previstes en el
front de mar. Aquest col·lectiu de veïns ha penjat pancartes i
ha recollit signatures de recolzament a la seva petició. També
ha demanat, per aquesta reivindicació, el suport de
l’Associació de Veïns del Poblenou. 

Des de l’Associació hem manifestat al col·lectiu veïnal de
Garcia Faria que els equipaments esportius de la Mar Bella és
una antiga reivindicació del barri i que té el suport de les
entitats de la plataforma pels equipaments del Poblenou. El
camp de futbol substitueix l’anterior i provisional camp Agapito
Fernández, i l’utilitzen dos clubs del barri: el Monopol i l’Atlètic
Poblenou. La piscina que s’hi construirà té també l’acord de les
entitats del barri. Es tracta d’instal·lacions ben necessàries per

a la ciutadania. L’emplaçament no és dolent sempre que les
solucions urbanístiques no produeixin cap impacte en la zona.
Sobre el projecte presentat per urbanisme, creiem que es
tracta d’un edifici de 24m d’altura que és massa alt per trobar-
se tant a prop de la línia de costa. A més creiem també que el
projecte hauria de millorar el passeig marítim amb solucions
optimes per a la seva continuïtat i per a les zones properes.
Aquest desacord amb alguns aspectes del projecte l’hem
comunicat també al Regidor del Districte amb el fi de que el
projecte sigui rectificat en aquest sentit, i amb la màxima
informació i participació dels ciutadans.

L’associació de Veïns del Poblenou volem manifestar que
defensarem el dret a opinar i participar del grup de residents
de Garcia Faria però convidem tanmateix a aquests veïns a
debatre i a sumar-se al consens de les entitats del barri que fa
anys fem el seguiment de les necessitats d’equipaments del
Poblenou. Tots junts, vam treballar en comissió, amb els
tècnics municipals, per elaborar el PLA D’EQUIPAMENTS
DEL POBLENOU que va ser aprovat el juliol de l’any 2000.
Posteriorment, aquesta Comissió es troba amb periodicitat per
fer-ne el seguiment. És precisament la unitat i el treball conjunt
dels grups i entitats del barri, amb l’associació de Veïns que ha
permès que siguem el primer barri de la ciutat en fer un pla
d’equipaments de barri que ens permeti fer front els dèficits
que sempre hem patit. 

AVPN,, 27 de juny de 2006

El pavelló esportiu de la Mar Bella, el camp de futbol i el passeig marítim
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Xantala
Xantala es un nou espai infantil i
familiar per a nens i nenes d’1 a
5 anys  que iniciarà les seves
activitats el proper setembre.
Aquest espai ha sorgit de la
iniciativa de mares amb
inquietuds per l’educació dels
seus fills. Xantala vol oferir una
alternativa de qualitat a les escoles
bressol i ludoteques del Poblenou, amb un
equip multilingüe amb l’anglès com una llengua d’ús
quotidià. Es seguirà una línia de treball activa i basada en
el respecte als infants. Volem que els pares participin i oferir
serveis a les famílies.
Matricula oberta.  Més informació al tel. 664580347.

Com es rehabilita el casc antic
del Poblenou?
A la fotografia de la dreta es pot veure la cruïlla dels carrers
de Joncar i Marià Aguiló. Fa poques setmanes s’han
enderrocat els edificis que antigament allotjaven el forn de
cal Mariano i el bar Picos de Europa. L’Ajuntament va
aprovar un pla per construir un edifici de set plantes
d’altura, que d’executar-se trencarà definitivament el
paisatge urbà d’aquest centre històric del Poblenou. Com
s’ha informat anteriors ocasions, l’AVPN ha proposat fer un
estudi a fons d’aquesta important cruïlla per tal d’eixamplar
el carrer de Joncar però no esventrar el casc històric.
A l’esquerra es pot veure, al carrer Marià Aguiló també, una
lamentable intervenció urbanística a la cantonada amb el
carrer de Llatzeret. El nou edifici de cases unifamiliars té
una pèssima qualitat i pitjor encaix en el paisatge urbà.
L’Ajuntament segueix sense aprovar un pla de protecció del
paisatge i dels valors urbans del casc antic del Poblenou. 

redacció

El 24 de desembre passat, es van casar la Carme i la Yoli. Va ser la
primera unió legal entre dones que es legalitza aquí en el Districte.
Rodejades d’amics i familiars, la cerimonia va ser molt més que un
tràmit burocràtic.  La Carme, metgessa i molt implicada en els
moviments socials, va marxar ja fa anys a Nicaragua per participar
en projectes solidaris, allà va adoptar el seu fill i va conèixer la seva
companya. Ara viuen a Atlanta i denuncien les moltes reticències
per legalitzar-se com a parella que van trobar en els consolats
d’Espanya als Estats Units. Doncs, res com casar-se a casa:
ENHORABONA! 

Zona de vianants del carrer
de Marià Aguiló
Les obres de peatonalització del carrer de Marià Aguiló van
començar fa mesos i avancen amb lentitud. Amb el nou
tram urbanitzat ara, la principal artèria comercial del barri
completa la seva nova fesomia i guanya espai per al
trajecte a peu.  Caldria esperar que la obra sigui
recepcionada per l’Ajuntament després d’una exigent
auditoria de qualitat per evitar el que malauradament és
força habitual i ja ha pasta en el tram de mar d’aquest
carrer. Volem dir que a veure si hi ha sort i no cal rebentar
de nou el paviment d’aquí a quatre dies per rectificar una
obra mal feta. 
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S’acosten les eleccions municipals -la primavera que ve- i
la màquina electoral del regidor Narváez i de l’alcalde Clos
demana inauguracions. S’han posat doncs a treballar els
mestres de la rehabilitació per tenir enllestida la biblioteca
a la primera planta de Can Saladrigas, compromís electoral
de l’any 99 que arriba amb el retard habitual. I segurament
amb la precipitació també habitual perquè, com a
conseqüència de la primera inauguració de Can Saladrigas
feta de pressa i corrents durant la darrera cursa
preelectoral,  ara caldrà segons s’ha dit, rebentar novament
l’edifici per fer unes obres als fonaments que assegurin la
robustesa necessària. Els llibres pesen molt, i un es
pregunta si no ho podien haver pensat abans i haver
començat les obres per la consolidació i reforç dels
fonaments i no pas per la teulada. Compromisos electorals
manen!

Ara bé, posats a planificar organitzadament, potser el
primer seria veure quin és el projecte d’usos definitiu. La
gent assenyada comenta que un casal d’avis que cal
ampliar perquè ja era petit poc després de la seva
inauguració, més una biblioteca que sense ser de Districte
ha de ser important, a l’altura del barri del Poblenou, més
un centre de imagineria popular, més un museu son massa
coses a Can Saladrigas. El museu d’interpretació de la
ciutat industrial ha d’anar a Can Ricart perquè segons la
gent que hi entén ha d’ocupar de 4 a 5 mil metres quadrats,
espai que no està disponible a Can Saladrigas.  Amb el pla
de patrimoni industrial del Poblenou en marxa, el centre
d’interpretació pren una rellevància ja no de ciutat sinó de
país, de manera que  cal preveure bé l’espai i el projecte,
cosa que per ara encara no s’ha vist.

Redacció

Can Saladrigas
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Apropem-nos

Va ser a les Festes de Maig, i a la celebració que Apropem-nos
va fer a la plaça de Can Felipa, que ens vam trobar amb l’Atman.
Portava un vestit preciós del seu país i va tocar per a tots
nosaltres la flauta tuareg. Vam conèixer la seva família i es va
deixar engrescar per compartir la seva vida amb els veïns del
Poblenou.

Poblenou.- Hola Atman, voldríem que ens expliquessis els
fets importants de la teva vida i quants anys fa que ets a
Barcelona.
Atman.- Sóc fill de Zagora, una població del sud del Marroc
que està tocant al desert. Tinc 39 anys. Em vaig casar i vaig
tenir dos fills, en Zakaria i la Kaoutar. La meva dona va
morir amb només 22 anys. Va ser molt dur perquè el nen
tenia 4 anys i la nena, 37 dies. Eren molt petits.
PN.- De què treballaves a Zagora?
A.- Treballava acompanyant turistes, però tenia poca feina,
només a temporades. També vaig treballar a Marràqueix en
un cinema, però ho vaig deixar quan va morir la meva dona.
Era a 400 Km de Zagora i necessitava tenir cura dels meus
fills.
PN.- Com és la teva família i com es viu a Zagora?
A.- El meu pare era militar. Som 7 germans i 4 germanes.
Una de les meves germanes treballa de responsable d’un
centre d’alfabetització, una està casada amb un director
d’escola i les altres són solteres i viuen a casa.
Tres germans vivim fora del Marroc: un s’ha casat amb una
asturiana, l’altra viu a Holanda i jo a Barcelona; de la resta,
dos són militars i els altres dos van estudiar econòmiques i
dret però no troben feina.
PN.- I com viuen els que no tenen feina, protesten, tenen
algun tipus d’organització?
A.- Van a veure els polítics, els escolten però això és tot.
Zagora té uns 100.000 habitants i viu bàsicament del
turisme, dels dàtils i de la henna. Les famílies ens ajudem.
A casa, a més del sou dels militars, tots els germans que
som a l’estranger enviem diners.
PN.- Vas néixer molt a prop del desert i toques la flauta
tuareg, què en saps de la seva cultura?
A.- La família del meu avi era tuareg, però ell ja és mort. La
vida dels tuaregs ha canviat, s’han instal·lat a la ciutat
perquè ara el desert es creua amb camions i no plou;  ara
tot és més difícil, ja no tenen cabres i tots els aliments s’han
de comprar.
PN.- I la Teresa, com la vas conèixer.
A.- A la Teresa li agrada molt viatjar. Ha estat a l’Àfrica, a
Àsia... i ens vam conèixer en un autocar. Vam començar a
parlar i d’aquí va sortir tot. Ha estat molt difícil resoldre tots
els tràmits i ella ha hagut de fer molts viatges al Marroc.
L’any 2004 ens vam casar per poders, després vam
celebrar-ho a Zagora i vaig venir a Barcelona. Al cap d’uns
quants mesos van venir els nens.
PN.- I com t’hi trobes, al Poblenou ?
A.- M’agrada la manera dels catalans. Parlo millor el català
que el castellà. Crec que és important perquè visc aquí i és
la llengua que parlen la meva dona, la meva sogra i els
meus fills.
Penso que Catalunya és com el poble bereber, que també
té una llengua pròpia i una cultura diferent.
El bereber té, però, diverses cultures: la Tuareg, la del Riff,
la d’Agadir i la de l’Atles.
PN.- Com veus el futur del bereber?

A.- Millor que fa uns anys perquè abans no s’ensenyava a
les escoles i ara sí.
PN.- I en Zakaria i la Kaoutar, com se senten a Barcelona?
A.- Tant en Zakaria, que té 8 anys, com la Kaoutar, que en
té 4, s’hi van adaptar de seguida
. Tots dos van a l’escola i estimen molt la Teresa i la meva
sogra. Crec que les estimen més que a mi!
PN.- Treballes?
A.- M’ha costat trobar feina. Faig de jardiner però no tinc
una cosa fixa. Ara no tinc feina, però la setmana que ve en
tornaré a tenir. Vaig treballar l’estiu passat i la Teresa i els
nen se’n van anar de vacances. Després jo vaig anar al
Marroc coincidint amb el ramadà. 
PN.- Ets creient?
A.- Sí, sóc musulmà i segueixo els costums de la meva
religió, però respecto totes les creences.
PN.- Com veus el futur Atman?
A.- És molt difícil. Els que viuen al sud del Marroc volen
venir però no com els del nord, que ho fan en pastera, volen
aconseguir el visat per treballar. Aquí hi ha molta gent i és
molt difícil aconseguir feina.

L’Atman parla del seu país, de la seva cultura, d’en Zakaria i la
Kaoutar, de la Teresa i la seva sogra, i repeteix  ‘jo tinc sort a la
vida perquè els meus fills estan molt be aquí i han trobat una
nova família’.
Hem compartit un te i uns dolços marroquins en un terrat del
Poblenou ple de plantes tan frondoses que et situen en un
entorn diferent. Ens ha explicat que era una creació de la Teresa.

Gràcies a tots dos i SORT!

Montse Milà

Atman
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Breus
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