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Guia comercial
ACADÈMIA • GIMNÀS
Do Yang Sal

ENTITATS • FUNDACIONS
Prohabitat 2000

PAPERERIA
Copiràpit

Pallars, 240
T. 93 165 19 55

Avinyó, 32

Lope de vega, 45
T. 93 300 35 07

Ilona Pilates
Llacuna, 114-116
T. 93 486 96 59

Urban School
Llull, 187
T. 93 485 51 88

ARTESANIA
Art-Miniatures
Marià Aguiló, 120
T. 93 221 28 75

ASSESSORIA • GABINET
Buxadé&Villegas Advocats
Rbla. Poblenou, 49 1º3ª
T. 93 485 26 65

Centre Comptable Poblenou
Dr. Trueta, 230

Marimon Estrany
Llull, 219 T 93 300 32 93

BASAR
Mayca 92
Llull, 181
T. 93 485 39 27

ARTS GRAFIQUES •
INDUSTRIAL
Aleu Gràfiques
Llull, 48-52 3er4a

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

Hemisferio café/bar
Ramón Turró, 204
T. 93 512 45 55

ESPORTS
360 Bikeshop
Camí antic de València, 9 b
T. 93 356 89 79

FARMACIA • ÓPTICA
HERBORISTERIA
Farmàcia Loperena Giró

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

Plaza
Pallars, 232
T. 93 300 32 57

RESTAURANT
Bar el Coral
Amistad, 21
T 93 225 30 97

La Plaça

PUERICULTURA
Mainada

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

Marià Aguiló, 53
T. 93 307 15 17

Amistat, 22
T. 93 221 32 98

SERVEIS MEDICS
Clínica Dental Glòries

Òptica Traver

QUEVIURES
Cansaladeria Balart

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

Castanys, 8 T 93 225 22 95

Carnisseries Trinxant

TAROT
Isabel Soledad

Pujades, 194
T. 93 485 22 42

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

Amistat, 22 T. 93 225 43 43

T. 806 402 226

MODA • ESTÈTICA
Bel’s Peluquería

Fruiteries July

Marià Aguiló, 63
T. 93 309 67 65

J.Tena Xarcuteries

VETERINARIA
Clínica veterinaria
El Poblenou

Box, moda per a petits
Pere IV, 204
T. 93 300 83 05

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

Llull, 181 T. 93 485 23 33
Rbla. Poblenou, 89-91
T 93 485 41 97

Lombarte Alimentación
Marià Aguiló, 95
T. 93 309 18 33

Sweetmas Pastisseria

Pels pels

Passeig Taulat, 136
T. 93 303 63 10

Marià Aguiló, 110
T. 93 221 91 12

MOBLES • DECORACIO
Alfred Martín

Villarroya Sabaters
Rbla. Poblenou, 45
T. 485 27 90

Xaloc
Marià Aguiló, 128
685 54 51 84

Pere IV, 218-220
T. 93 307 25 07

Carmen Decoració
Bilbao, 33-35
T. 93 300 51 24

Destil

Camí antic de València, 18
T 93 300 87 26

La Guineu
Marià Aguiló, 128
T 93 221 75 25

VIDEO CLUB
Video Tope
Pujades, 230
T 93 300 06 24

SI ET VOLS
ANUNCIAR ,
TRUCA AL
93 266 44 41

Pujades, 174
T. 93 485 35 74

Rambla Poblenou, 45
Tel. 93 485 27 90
08005 Barcelona

VOLE M AG RAI R LA COL.LABORACIO DE LS SEG U E NTS SPONSORS
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Editorial

Can Ricart ja és al centre del debat sobre Barcelona
Can Ricart, més enllà d'una fàbrica -la més important- del patrimoni industrial del Poblenou, s'ha convertit
després de l'ocupació de la Makabra en una frontera simbòlica entre el dret de la propietat i la reivindicació
social. Si bé entitats i ciutadans diversos s'han esforçat intensament en els darrers anys perquè el canvi
urbanístic es construeixi sobre els valors de la cultura i de la ciutadania i no només amb les plusvàlues del sòl
urbà, sense renunciar però a un rellançament social i econòmic, també cal dir que si fem balanç i avaluació
per ara dels resultats hem de reconèixer que l'assoliment de les fites en el terreny de la cultura, de les
necessitats socials i de la consistència urbana és força menor que el de les rendes immobiliàries. Més encara,
l'obtenció de beneficis per a propietaris i promotors està barrant el pas a la ciutadania. La inesperada
ocupació, fa uns dies, d'algunes naus del recinte per la Makabra ha amplificat aquesta tensió, convertint Can
Ricart en una caixa de ressonància de les pitjors conseqüències de l'especulació urbanística.
Segurament que molts ciutadans, després de veure el documental La lluita per l'espai urbà que va emetre TV3
el dia 25 de novembre passat, van entendre la importància de recuperar el patrimoni de Can Ricart de forma
íntegre per a la ciutat i per a la cultura, i amb un discurs urbà de creació de centralitat no comercial o lúdica,
sinó cívica i amb identitat. El dia abans, el plenari municipal de l'Ajuntament de Barcelona havia donat llum
verda a una modificació del pla de Can Ricart que sentencia una part de la fàbrica a l'enderroc i autoritza
convertir-ne una altra en habitatges d'elit (lofts), a més d'equipaments diversos. No ha de sorprendre, doncs,
que una acció dels okupes acabés fins i tot amb la simpatia del veïnat. L'enviat de l'ONU per temes
d'habitatge, que era a Barcelona, després de visitar Can Ricart i entrevistar-se amb els okupes de la Makabra,
va dir que el que passa a Can Ricart és un símptoma més de l'allunyament entre el planejament urbanístic i
les necessitats de la gent.
Can Ricart ha esdevingut una trinxera on els barcelonins defensen la seva ciutat en contra dels que volen
apropiar-se-la. Sembla que, quan falten escassament tres mesos per a les eleccions municipals, hi ha també
un divorci entre els regidors dels grups municipals que governen i els barcelonins. Els polítics tenen tendència
a reflexionar sobre la baixa participació sempre després d'unes eleccions quan potser haurien de fer-ho
abans.
La junta
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Apropem-nos

PUNT D’ACOLLIDA POBLENOU
Per a nous veïns i veïnes del barri
El Poblenou és un barri que està experimentant un creixement de
població molt gran, tant per la construcció d’habitatges nous com
per les oportunitats de treball que s’hi troben. I no podem oblidar
que per a moltes persones és un barri atractiu: pel mar, per la
tranquil·litat, per la seva gent.
Molts dels nous veïns i veïnes del Poblenou venen d’altres països,
no coneixen la llengua, o de vegades sí, però no saben ubicar els
principals serveis, ni on són i què fan les entitats i associacions
esportives, culturals, etc. del barri.
El Punt d’Acollida del Poblenou és una iniciativa d’Apropem-nos
per oferir als nous veïns i veïnes del Poblenou la informació bàsica
per moure’s pel barri, i també la possibilitat de connectar, de
conèixer altres persones, de compartir gustos i preocupacions,
d’aprendre els uns dels altres.
El Punt d’Acollida del Poblenou és essencialment dues coses:

Un punt d’Informació, orientació i assessorament
sobre temes bàsics:
• Com trobar feina.
• Educació (infants, adults), formació (ocupacional, etc.)
• Coneixement de català i castellà, i d’altres idiomes.
• Habitatge, allotjament.
• Oci, esports, cultura.
• Drets i deures del ciutadans.
• Temes jurídics, especialment d’estrangeria.
• Tràmits: empadronament, targeta sanitària, matrícula
escolar, carnet de conduir.
• Associacions, entitats del barri, esplais, etc.
Un punt de Trobada, a partir del qual es pot :
• Formar una xarxa d’ajuda mútua (tots podem necessitar
coses, però també en tenim per oferir)
• Intercanviar coneixements i contactes.
• Aprendre i formar-se a través de xerrades, tallers,
sortides, etc. sobre temes que interessin els destinataris:
drets de les dones, llei d’estrangeria, colònies i activitats
extraescolars, etc.

4

El Punt d’Acollida comença a funcionar a partir del 15 de
novembre i està ubicat provisionalment al:

Centre Cívic Can Felipa, 2ª planta,
despatx de l’AV Poblenou
Horari: Dilluns i dimecres de 4 a 7 de la tarda

L’encarregada del Punt d’Acollida
és la Catherine Heintz
APROPEM-NOS és una xarxa d'entitats i serveis del Poblenou
que treballa per la convivència i el coneixement mutu entre veïns i
veïnes de diferents procedències geogràfiques i culturals.
Actualment, formen part de la xarxa d'Apropem-nos:
AV del Poblenou, Coordinadora d’Entitats del Poblenou,
Parròquia Sta. Maria del Taulat, Parròquia Sagrat Cor,
Associació Esplai La Flor de Maig, JOC-Besòs, ACAPSPoblenou, CER Bach de Roda, Centre Cívic Can Felipa, Centre
Serveis Socials Poblenou, Ludoteca Maria Gràcia Pont,
Biblioteca Xavier Benguerel.
Apropem-nos dóna la benvinguda a tota entitat, servei, col·lectiu o
persona a títol individual
que vulgui col·laborar en el projecte.
Ens podeu trobar al Centre Cívic Can Felipa, c/Pallars 277, 2ª
planta, en horari de matí i tarda.
Tel: 93 266 44 41, i al correu electrònic: apropemnos@bcn.cat
(Laura Viñolas i Sandra Simón).
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Un Pla de Desenvolupament Comunitari
al Poblenou
Nous recursos per al treball comunitari
Aquest escrit vol explicar breument el que és un Pla de Desenvolupament Comunitari (a partir d’un document de 36 pàgines
elaborat per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2005, anomenat Marc Municipal per a l’Acció
Comunitària) i com un d’aquests plans va fent-se realitat al Poblenou.
El document citat introdueix el tema dient: “Barcelona, com
la majoria de metròpolis europees, viu una ràpida i profunda transformació social. La ciutat és avui molt més complexa: multicultural, amb nous usos del temps, intergeneracional, amb pautes molt diversificades d’inserció en els mercats de treball i de l’habitatge, amb múltiples models de llar
i de família, amb valors i identitats personals emergents...
L’escenari de la vida ciutadana també ha canviat. L’espai
públic és viscut des d’òptiques molt diverses i plurals; els
seus usos es van configurant des de múltiples processos
d’implicació personal, grupal, associativa i institucional.
L’escenari de la governabilitat urbana incorpora un important
nombre de xarxes ciutadanes.”

“El Marc Municipal pretén donar cobertura i estructurar
accions i pràctiques basades en metodologies comunitàries,
amb valors que tenen a veure amb la transformació i la construcció de la ciutadania. És a dir, amb la millora de la qualitat
de vida als barris i amb formes de treball basades en la proximitat, la quotidianitat, la confiança, la deliberació, la innovació, la transversalitat i l’articulació de xarxes.”

Què és, doncs, un Pla de
Desenvolupament Comunitari?

Personals del Districte sobre les necessitats del barri pel
que fa a la convivència i el coneixement mutu dels veïns i
veïnes de diferents procedències geogràfiques i culturals.
D’aquest diàleg es van extreure unes conclusions en el
sentit que calia:
• ampliar la xarxa de participació en el projecte,
incorporant-hi altres entitats i serveis del barri;
• fomentar el treball en xarxa dels serveis públics dins
l’àmbit comunitari;
• aprofundir en la metodologia participativa;
donar continuïtat i estabilitat al projecte, dotant-lo dels
recursos econòmics i humans necessaris.
I a través d’aquest diàleg, recentment, s’ha arribat a l’acord
d’iniciar EL PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
DEL POBLENOU, que tindrà una validesa de tres anys i
concretarà els compromisos que han de prendre les
entitats, equipaments i serveis que integren Apropem-nos i
l’Administració Pública (Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Barcelona).
L’acceptació de treballar dins d’un PDC és un repte nou,
però molt positiu per a tota la xarxa associativa del
Poblenou i el seu compromís amb el barri. No es podia
deixar passar aquesta oportunitat de treballar junts, veïns i
veïnes, entitats, serveis públics i administracions en un
mateix projecte, amb la mateixa metodologia de
participació i amb els recursos suficients.

“Un procés públic d’acció comunitària, amb una forta
dimensió en el terreny educatiu dels valors, que a partir
d’una visió global persegueix un ventall de transformacions
i millores d’un territori, amb la finalitat d’augmentar la
qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Un procés
en què la participació esdevé l’estratègia i l’element
metodològic bàsic per aconseguir els seus objectius.”
Fins aquí la filosofia dels PDC. Pot quedar més o menys
clara depenent de com estiguem avesats al llenguatge de
l’Administració.

Qui pot participar en un Pla de
Desenvolupament Comunitari?
Pot variar en cada barri o territori, però en conjunt haurien
de ser-hi:
• els serveis municipals del districte;
• els serveis d’altres administracions al territori;
• el teixit associatiu arrelat al barri;
• les xarxes de suport, ajuda mútua i reciprocitat veïnal;
veïns i veïnes no organitzats;
• els agents de l’activitat econòmica i productiva del territori.
Tota aquesta informació, que si us interessa amb més
detall, la podeu trobar al document citat a l’inici d’aquest
escrit, l’hem anat rebent al llarg del 2005, en unes
converses que les entitats i serveis integrants d’Apropemnos hem anat mantenint amb la Regidoria i els Serveis

JOYERÍA / RELOJERÍA
OBJETOS DE REGALO
IMAGEN / SONIDO
COMPRAMOS ORO Y
RELOJES
C/LLULL, 181
08005 BARCELONA
TEL/FAX. 93 485 39 27

Els Plans de Desenvolupament Comunitari són concrecions, en un barri o un territori, d’aquest plantejament global de l’acció comunitària.

En continuarem parlant.
Ernestina Ròdenas,
Apropem-nos.

Centre
Comptable
Poblenou
c/ Dr. Trueta, 230
08005 BARCELONA
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Signatura de dos convenis de col·laboració amb l’Ajuntament
i la Generalitat per impulsar el projecte Apropem-nos.
El mes de novembre es va signar un conveni de Pla de
Desenvolupament Comunitari amb l’Ajuntament i la
Generalitat per import de 37.000€. Els signataris han estat
Ricard Armengol i Rosell, Director General d’Actuacions
Comunitàries i Cíviques de la Conselleria de Benestar i
Família de la Generalitat; Ricard Gomà i Carmona Regidor
de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona; Francesc
Narváez i Pazos, Regidor del Districte de Sant Martí i
Manel Andreu i Tarragó, President de l’AV Poblenou en
representació d’Apropem-nos.
També s’ha prorrogat durant l’any 2007 el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’AVPN pel
projecte Apropem-nos, amb un import dotacional de
30.000€. Han signat aquest segon conveni, Ramon Nicolau

i Nos, Regidor de Participació Ciutadana, Solidaritat i
Cooperació; Francesc Narvàez i Pazos, Regidor del
Districte de Sant Martí, Jordi Cases i Pallarès, com a
secretari i Manel Andreu i Tarragó, President de l’AVPN en
representació d’Apropem-nos.
Esperem que la injecció d’aquests recursos, encara que
insuficients, serveixi per potenciar el projecte Apropemnos, que malgrat esta sustentat per un gran nombre de
persones voluntàries i el suport de moltes entitats i
col·lectius del barri, ha fet falta recórrer al treball
professional de tres persones perquè coordinin i atenguin
diàriament les demandes que requereix tirar endavant el
projecte.
redacció

Participació ciutadana i Can Ricart

Can Ricart: punt i final?
Després de gairebé dos anys de discussió entre l’Ajuntament i
els ciutadans per la preservació de la fàbrica de Can Ricart,
finalment el passat 24 de novembre el consistori va aprovar una
nova proposta urbanística que esmena el pla inicial amb la qual
pretén posar punt i final a una de les polèmiques que més
polseguera ha aixecat a la ciutat en els darrers temps.
La modificació del pla urbanístic que
afecta Can Ricart va ser aprovada
amb els vots favorables dels
regidors de l’equip de govern, i amb
fortes crítiques dels de l’oposició,
perquè la nova proposta no
contempla encara la preservació
completa del conjunt patrimonial tal
com demanen col·lectius ciutadans
diversos.
La coalició que governa l’ajuntament
(PSC, ICV i ERC) es va mostrar
durant força mesos insensible a la
petició ciutadana i va tancar files
entorn de les directrius dels alts
càrrecs
tècnics
del
Sector
d’Urbanisme que dirigia el regidor
Xavier Casas. Convençuts que els
veïns no tenien raó en la seva
reivindicació per salvar Can Ricart,
van propiciar la marxa de les
empreses encara actives en el recinte, i a partir d’aquí
succeïren tota mena de coses com intents d’enderroc i un
incendi que va malmetre parcialment dues de les naus de
la fàbrica.
El Parlament de Catalunya en canvi va valorar la petició
ciutadana que, si bé s’expressava al carrer de forma
conflictiva contra l’ajuntament, anava acompanyada
d’estudis històrics i d’arqueologia industrial, de propostes
de planejament alternatiu, d’un pla d’usos i de reutilització
del recinte, treballs impulsats des de les entitats
ciutadanes, a les quals es van sumar força veus i opinions
a través d’articles de premsa que destacaven una altra
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manera de fer ciutat. Ara l’ajuntament diu que s’ha de
preservar Can Ricart, i han declarat el recinte industrial Bé
Cultural d’Interès Local, però en mutilen una part, potser
per no acabar de donar del tot la raó a la ciutadania amb la
qual han mantingut un pols .
L’Ajuntament de Barcelona, en concret els que dirigeixen
l’urbanisme de la ciutat, ja havien ensopegat anteriorment

amb la protesta de grups veïnals contra l’autoritarisme i la
imposició per defensar projectes carregats d’errors com per
exemple el de l’Eix Llacuna i també la negativa municipal a
fer un pla de protecció del patrimoni industrial al Poblenou.
En les dues ocasions, s’han produit rectificacions després
de molts mesos de conflicte. Antònia Casellas, del
Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de
Barcelona i del College of Architecture + Planning, the
University of Utah reflexiona, en l’article que extractem a
continuació, sobre allò que dificulta que l’ajuntament
s’escolti els ciutadans i en comptes d’agrair la seva
cooperació s’hi enfronti reiterativament.
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Participació ciutadana i Can Ricart

Cant Ricart y la cultura del sí:
participación ciudadana y desarrollo urbano
A escala global cabe destacar que a partir de los años
setenta se inicia un proceso de reestructuración del sistema capitalista que implica una mayor movilidad de capital
inversor. Simultáneamente, a nivel de producción, ciudades
como Barcelona se enfrentan a la pérdida de actividad económica, especialmente en el sector textil, como consecuencia de la competitividad proveniente de países asiáticos. A partir de los años ochenta, la revolución tecnológica,
la incorporación de España a la Unión Europa, las nuevas
políticas comerciales dentro del marco de los acuerdos
establecidos a través de la Organización Mundial del
Comercio crean sistemas económicos abiertos que motivan que la ciudad tenga que competir a escala global para
mantener actividad económica. En definitiva, se inicia un
proceso de cambio en diferentes ámbitos (económico, político, tecnológico) que origina una nueva e inevitable relación entre lo local y lo global. El proceso de globalización
supone un cambio estructural innegable que aporta nuevos
retos a la economía local.
Como respuesta a este proceso de globalización y de
forma un tanto paradójica, cómo apuntan los politólogos
Quin Brugué y Ricard Gomà, a escala local las políticas
públicas recuperan relevancia con respecto a las nacionales en ámbitos sectoriales claves como bienestar social,
usos del territorio, y de forma muy significativa, en el ámbito de la promoción económica. Así pues, por razones de
carácter estructural, la política urbanística de Barcelona
desde los años ochenta se encuentra ligada a la política
de promoción económica. En otras palabras, en Barcelona,
al igual que en la mayoría de ciudades de economías avanzadas, el desarrollo y promoción de actividad económica
influencia en gran medida las políticas de infraestructuras y
de desarrollo urbanístico y social.
Además de estos aspectos estructurales que afectan a
todas las ciudades en general, a nivel de la gobernabilidad
de la ciudad de Barcelona, se debe señalar que la denominación de la ciudad como sede Olímpica de 1992 crea un
punto de inflexión en la política local. Con la posibilidad de
ejecutar grandes transformaciones urbanísticas, se genera
la necesidad de cooperación efectiva entre el Ayuntamiento
y grupos empresariales. El Ayuntamiento socialista, con
una agenda política motivada por temas de justicia social y
con numerosos miembros procedentes de los movimientos
ciudadanos entre sus filas, considera que tiene el respaldo
de las asociaciones vecinales, pero no necesariamente la
confianza de la clase empresarial. Se inicia entonces un
proceso de creación de consenso económico y social en el
que paulatinamente se crean y consolidan nuevos modelos
de cooperación público-privada.
Una de las formas adoptadas desde el Ayuntamiento para
involucrar al sector empresarial será la creación de agencias
de sociedad privada municipal que paulatinamente, a medida
que son capaces de atraer inversores privados, van acogiendo una mayor participación de capital privado hasta convertirse en empresas público-privadas. La lógica de este modelo se
basa en la actuación del Ayuntamiento como agente definidor
de estrategias, objetivos y actuaciones urbanísticas, y el sector empresarial como contribuidor del capital inversor.

Después de los Juegos Olímpicos, y de forma muy lógica,
el Ayuntamiento quiere capitalizar en el aprendizaje de la
cooperación público-privada obtenida hasta el momento y
evitar, en lo posible, la desaceleración de la inversión privada en al ciudad. En este contexto se crean nuevas sociedades públicas. Una de ellas es Barcelona Regional, que
bajo la dirección de Acebillo tiene el objetivo de actuar
como agencia “think tank.” Su función es proponer ideas y
proyectos que luego son ejecutados por empresas publicas
creadas “ad hoc”. En relación a Can Ricart, dentro del proyecto 22@, la empresa publica encargada de llevar acabo
el proceso de renovación es 22@bcn S.A.
Al analizar las funciones de 22@bcn S.A. destaca el hecho
de que la empresa tiene fundamentalmente una función
ejecutora y que no cuenta con mecanismos para incorporar la participación ciudadana. De modo que la sofisticación
de los mecanismos de cooperación entre las agencias
municipales y los sectores económicos contrasta con la
falta de mecanismos de participación ciudadana. De hecho,
la escasa inclusión de la participación ciudadana se ejemplifica no solo en la falta de mecanismos institucionales de
negociación que den voz a grupos ciudadanos en el proceso de diseño en actuaciones urbanísticas, sino también
por la falta de cultura de participación social. Esta cultura,
de existir, fomentaría el intercambio de información entre la
administración y el trabajo de grupos sociales cuando
éstos, como en el caso de Grup de Pàtrimoni Industrial del
Fòrum de la Ribera del Besòs, generan estudios y propuestas por iniciativa propia.
La pregunta que nos hacemos pues es ¿por qué un gobierno
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local liderado por partidos políticos con una agenda ideológica preocupada por temas de justicia social es tan insensible a
las propuestas generadas desde su sociedad civil? Después
de lo expuesto podemos concluir que la falta de participación
efectiva se da por el profundo convencimiento por parte de los
agentes claves en la gobernabilidad de la ciudad (agentes
políticos, agencias publicas, y asociaciones y agencias publico-privadas) de que la participación ciudadana no solo no es
positiva para el desarrollo de la ciudad, sino que entorpece la
eficacia a la que ha llegado la colaboración del sector público
con los agentes económicos de la ciudad. En este contexto,
desde las esferas de decisión, la participación ciudadana y las
propuestas de ciertos grupos de la sociedad civil se enmarcan
en el ámbito de lo “no factible”.
A pesar de que desde la administración pública se habla a
menudo de la importancia de la participación ciudadana,
en los últimos veinte años la ciudad no ha desarrollado una
tradición de inclusión de amplias capas de la sociedad civil
en la toma de decisiones. No queremos pecar de ingenuidad, y sabemos que la participación efectiva es difícil y
complicada siempre. Pero lo que aquí queremos resaltar es
el hecho de que no ha habido un intento serio de inclusión
de la participación real y efectiva de la sociedad civil a
pesar de que la administración ha difundido una imagen de
participación y consenso.
Por el contrario si que ha habido un largo periodo de aprendizaje y cooperación de la administración con sectores económicos. El argumento que aquí se quiere enfatizar es que
es este ámbito de cooperación a lo largo del tiempo y la
experiencia obtenida en ella que ha influido en la elección
de objetivos de la política local, creando una política urbanística centrada en temas de crecimiento económico en
menoscabo de otras posibilidades. Esta dinámica se ha
visto reforzada por los cambios estructurales ligados a los
fenómenos de globalización que han motivado que las políticas urbanas compitan por capital inversor a escala internacional. Se ha producido entonces una evolución paulatina de los técnicos municipales hacia un rol cada vez más
tecnocrático. Las empresas públicas, como es el caso de
22@bcn, se han convertido fundamentalmente en empresas ejecutoras. En Barcelona se ha consolidado un régimen urbano de crecimiento económico en el que sólo los
agentes y recursos que lo sustentan alcanzan impacto en
la agenda local. Así mismo, la exclusión de las visiones y
aportaciones de los grupos de la sociedad civil que no forman parte de la coalición gubernamental dominante se
produce porque su visión y sus recursos no se enmarcan
en el modelo consolidado por la colaboración público-privada de la ciudad. Su discurso no se entiende porque no
responde al marco de gobernabilidad en la que se opera.
La administración no es capaz de discriminar entre propuestas antisistema de otras con alto contenido analítico.
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Todo lo generado desde las plataformas ciudadanas, indiscriminadamente, queda encuadrado en “lo que no es factible.”
Desde principios del 2005, el Grup de Patrimoni Industrial
del Fòrum de la Ribera del Besòs ha generado una
sofisticada visión alternativa a la propuesta de la
administración. El trabajo riguroso de un grupo de
profesionales de diversos ámbitos ha ayudado a identificar
el valor arquitectónico y patrimonial de Can Ricart.
Podríamos argumentar que este trabajo es justamente el
que la administración pública debería encargarse de hacer.
Cuando la idea del 22@ se empezó a gestar, desde la
administración se nominó una comisión investigadora con
el fin de aprender de otros proyectos alrededor del mundo
relacionados con el desarrollo de actividades tecnológicas
y de conocimiento en el ámbito urbano. Con respecto al
valor arquitectónico de los edificios, los estudios de esta
comisión determinaron la necesidad de conservar sólo
unos pocos elementos arquitectónicos. En el caso de Can
Ricart, afortunadamente para todos, con posterioridad un
grupo de investigadores, por encargo de entidades
ciudadanas i vecinales, documentó el valor arquitectónico y
patrimonial del recinto. Este factor, en lugar de ser motivo
de disgusto porque entorpece el desarrollo preestablecido
del proyecto, debería de hecho de alegrar a la
administración, porque demuestra como el capital humano
de la ciudad es capaz de cooperar y complementar el
trabajo de la administración.
Afortunadamente, grupos de la sociedad civil se han
implicado en el proyecto 22@. Identificar la aportación de
Grup de Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del
Besòs con “la cultura del no”, con actitudes antisistema,
implica estar ubicado analíticamente en un modelo cerrado
y miope. De hecho, el movimiento social entorno a Can
Ricart, ejemplifica en gran medida “la cultural del si”, la
cultura de una sociedad civil con un capital humano
dispuesto a estudiar su ámbito urbano y social, y proponer
ideas para un desarrollo local más sostenible y equitativo.
La participación ciudadana, como ejemplifica el caso de
Can Ricart, muestra su voluntad de colaborar de forma
constructiva en el proyecto 22@. Su trabajo permite a la
Administración identificar potenciales de desarrollo e
identidad local que pueden haber pasado por alto a otros
niveles de decisión. Ahora es responsabilidad de los
agentes claves en el desarrollo urbanístico de la ciudad el
incorporar la participación ciudadana de forma efectiva.
Antònia Casellas,
Departament de Geografia,
Universitat Autònoma de Barcelona
College of Architecture + Planning,
the University of Utah
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Associació de veïns

Un casal de barri a la rambla
Ja fa més de 12 mesos, i formant part de la política d’obrir
casals en diferents llocs del barri, cosa prevista en el Pla
d’Equipaments del Poblenou, es va prendre l’acord
d’habilitar l’antic casal de la gent gran, situat a la Rambla
del Poblenou, per a futur Casal de Barri. L’equipament és
necessari. Ho demostra el fet que fins i tot abans d’estar
acondicionat ja te una gran demanda d’activitats. El
Districte va fer algunes petites reparacions en portes i
finestres i va donar una mà de pintura, per adecentar els
espais. El local però encara no disposa de telèfon ni de la
mínima infrastructura que garantitzi el seu funcionament.

la seva seu, i també ho farà l’AVPN, però per això cal que
primer es doti el casal dels serveis i de les instal·lacions
necessaries.

La Coordinadora d’Entitats del Poblenou hi ha traslladat ja

redacció

Sembla que s’ha previst fer una segona intervenció que
consistirà en posar un ascensor per accedir al primer pis,
que és on hi ha la sala d’actes. El més urgent però és que
el Casal pugui obrir les portes i iniciar-hi activitats, motiu
pel qual instem a l’ajuntament a que és solucionin
aquestes mancances i que el gener de 2007 sigui l’inici del
Casal de Barri a ple rendiment.

Poema

Què deuen tenir les Glòries!
Què deuen tenir les Glòries!,
que inspiren il·luminats,
i mentrestant els veïns,
d'obres, ja n'estan farts.
No tenim cap servei,
del qual puguem gaudir,
només les escombraries
que ens fan ben bé patir.
Fa ja molts anys que lluitem,
per tenir alguna cosa,
però com que som poquets,
sembla que mai ens toca.
Ai veïns de les Glòries!
quina mala sort hem tingut!
només vam pagar els impostos,
i a canvi res hem rebut.
Plaça meva de les Glòries!

qui t'ha vist i qui et veu!
aquí van jugar els meus fills,
i els nens de tot arreu.
Perquè plaça de les Glòries,
no saps com t'he estimat,
malgrat que sigui nascuda,
en una altra comunitat.
I he lluitat tot el que he pogut,
perquè siguis la més maca,
sense haver-ho aconseguit,
i sentir-me molt cansada.
Ara sembla que tenim
un gran projecte al davant,
que encara no està polit,
i en el qual estem treballant.

Jo espero que aquest nou pla
sigui pel Cel beneït,
posant a tots d'acord,
Ajuntament i veïns.
I es puguin realitzar les obres,
en un temps ben prudencial,
arribant a ser les Glòries
l'enveja de la ciutat.
I si a algú se li acudeix,
una idea diferent,
que parli en aquest moment,
o si us plau, que calli per sempre!
M. J. Rubio
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Actualment Can Ricart planteja al govern local una
disonància que convé silenciar
Lucrezia Miranda (Urbanista)

tos sociales asociados. Esta visión tecnócrata y universalista tiende claramente a deslegitimar cualquiera perspectiva urbana o concepción de ciudad que sea discrepante.

Department of City & Regional Planning.
University of California, Berkeley
• En la Barcelona de los JJOO había una
conciencia política sobre el valor de uso,
• La lucha ciudadana en defensa de
que permitió que los logros urbanísticos
Can
Ricart es una expresión consumaquedaran para la ciudad. En la actualida
de
la defensa del valor de uso de la
dad, el valor de uso ha sido sustituido por
ciudad,
de valores sociales propios de
el valor de cambio. En este nuevo conLucrezia Miranda
una socialdemocracia urbana. Así,
texto, la intervención pública sirve para
pone en evidencia su valor de uso como patrimonio públialentar políticas de crecimiento económico que benefician
co, para uso ciudadano, artístico, cultural: Todos usos
al sector privado, y que discurren prácticamente al maractuales, posibles, y en absoluto incompatibles con un
gen de la ciudadanía
proyecto de ciudad contemporánea y generadora de
• Existe un discurso tecnicista y economicista que impregriqueza. Sin embargo, esta valorización de uso “vivo” con
na la socialdemocracia actual, el de la ciudad competitiva,
la que se presenta Can Ricart en el barrio del Poblenou
que argumenta la obsolescencia de ciertas áreas urbanas
contradice gravemente el discurso de “obsolescencia”, de
para legitimar la magnitud y la oportunidad de realizar
“agotamiento urbano” de ciertas piezas de la ciudad.
ahora el cambio y, por supuesto, justificar con ello los cos-

Anna Clua

Marc Martí i Costa

Professora de Teories de la Comunicació.
Can Ricart és un espai emblemàtic com a continent i com
a contingut. No estem parlant només d'una fàbrica valuosa
per la seva arquitectura, ni pel seu lloc dins la història o
dins l'entramat cultural del Poblenou. Can Ricart és també
un espai a tenir en compte en el debat públic sobre com
estem “fent ciutat” i com estem “fent ciutadania”. La seva
preservació íntegra dependrà del fet que aquest debat estigui marcat pel diàleg social o bé pel conflicte partidista.

Sociòleg. Universitat Autònoma de Barcelona.
“El Pla 22@bcn, potser una bona idea que flaqueja però en
dos aspectes. Primer, en la seva transparència: quins criteris, quins interessos hi han darrera? I el segon, en la
seva legitimitat local, és a dir, la capacitat de convèncer,
implicar i engrescar els
habitants i els treballadors de Barcelona i del Poblenou.
Serà Can Ricart una altra oportunitat perduda?”

Saskia Sassen
Investigadora social especialista en assumptes urbans.
Catedràtica de sociologia a la
Universitat de Chicago
(EEUU). Professora convidada
a la London School of
Economics (UK) (25/4/06)
En un mundo global, para que
una ciudad triunfe, no solo
debe contar con la infraestructura, con todos aquellos
servicios necesarios para
Saskia Sassen
competir. Esto lo tienen
todas las ciudades que aspiran a globalizarse. Debe tener en cuenta, además, lo que
yo llamo la estructura, aquello que de único ofrece cada
ciudad en conocimientos, organizaciones, espacios, etc.,
como resultado de su trayectoria. Y desde luego en el caso
de Barcelona es fundamental su historia industrial, de la
que el gran recinto de Can Ricart en el Poblenou, que hoy
he visitado, me ha parecido un magnífico testimonio, con
un gran potencial de futuro para la ciudad. No me extraña
que haya despertado tantísimo interés entre los ciudadano.
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Miloon Kothari
Relator especial de Nacions Unides pel dret a l’habitatge
Comissió de drets humans de la ONU (2/12/06)
El que succeeix a Can Ricart demostra que hi ha una desconnexió entre la planificació urbanística i la planificació
social. La població no ha participat prou en el planejament
urbanístic. España travessa una crisi nacional en matèria
d'habitatge, amb una especulació desenfrenada i un nivell
extrem de corrupció que priva que entre el 20% i el 25% de
la població accedeixi a un habitatge digne.

Josep Saldaña
i Cavallé
xarxaire i programador
del col·lectiu nau21.net.
A Can Ricart hi manca la protecció dels usos dels espais i,
més en general, del patrimoni
cultural immaterial -”els usos,
Josep Saldaña i Cavallé
representacions, coneixements
i tècniques - juntament amb els
instruments, artefactes i espais culturals que els són inherents-”. és una assignatura pendent. Can Ricart, serà un
altre espai de la ciutat momificat com el born o serem capaços
de recuperar-lo com un espai viu de la ciutat i pels ciutadans?
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Divisió de barris

Divisió del poblenou en cinc barris
L’Ajuntament de Barcelona continua amb la idea de
fraccionar el Poblenou en cinc barris diferents. De les
al·legacions al pla que pretén dividir els barris, les
presentades per les entitats i veïns i veïnes del Poblenou
han estat les més contundents. Més de quaranta cinc
entitats i moltes signatures individuals han dit que no volem
que el Poblenou sigui dividit. El pregó de la Festa Major va
ser una gran manifestació popular de rebuig a aquesta
proposta. Sorprèn doncs la tossuderia de l’Ajuntament al
no plantejar-se la retirada de la proposta tant àmpliament
rebutjada. En el cas del Poblenou, i en lànim de “colar-nos
un gol”, el regidor Narváez proposa afegir al nom del nou
barri la paraula “de Poblenou”. Així quedaria, Vila Olímpica
del Poblenou, Glòries El Parc del Poblenou, Diagonal Mar
la Mar Bella del Poblenou, Provençals del Poblenou i
Poblenou. Aquesta fórmula no enganya a ningú. Seguirà
existint la divisió, i el que és més perillós el possible
fraccionament associatiu i participatiu del barri. Poblenou
ha demostrat la seva unitat en el Pla d’Equipaments, el Pla
de Patrimoni, en la campanya Volem Seguir Vivint al
Poblenou, i en tantes altres actuacions que hem sabut
treballar en xarxa entre les diferents entitats i col·lectius del
barri tot respectant les identitats i l’autonomia de cadascú.
Identitats de barriades com: Vila Olímpica, Diagonal Mar,
Glòries, Llacuna, La Plata, Provençals i d’altres, no son

qüestionades per ningú. Algunes, tenen molts anys
d’història. Però això no invalida el fet de sentir-se tothom
del Poblenou. No som contraris a que l’Ajuntament es
replantegi noves àrees estadístiques, i que tècnicament
puguin ser necessàries. Però això no justifica la decisió
política de dividir el barri. Si la Barcelona dels barris vol ser
un nou impuls per una ciutat més pròxima, com diu el títol
de la proposta, és pot fer, sense fraccionar el Poblenou.
Parlem d’habitatge, parlem d’equipaments, parlem de
serveis, parlem de patrimoni, parlem de convivència,
parlem de totes aquelles coses que millorin la qualitat de
vida dels veïns i veïnes del Poblenou. Així ho hem fet hi ho
estem fem, sense més dificultat que la que comporta
posar-nos d’acord, sobretot amb les administracions. No
serà que el que es vol es trencar la unitat de les entitats i
col·lectius del Poblenou?. No serà que és vol crear
enfrontaments per afeblir aquesta realitat?. Estem segurs
que Poblenou no acceptarà aquesta divisió, i si es fa, serà
imposada. El Reglament de Participació de l’Ajuntament de
Barcelona estableix en alguns casos fer consultes
populars. Perquè no es fa una consulta popular a tots els
veïns i veïnes del Poblenou i se’ls hi pregunta que en
pensen?
Manel Andreu
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Divisió de barris i participació i ciutadana
El discurs amb el qual l'Ajuntament vol justificar la divisió de
Barcelona en barris més petits i homologables entre ells,
com unes unitats territorials que han de proveir serveis,
equipaments urbans i planificació urbanística amb algun
nivell d'autonomia, porta implícita la idea de “proximitat”.
Aquest és un concepte interessant, però que grinyola
notablement quan s'utilitza com a reafirmació del fet local
enfront de la globalitat. La proximitat per si sola no
comporta identitat, ni tan sols és un valor destacable. Ho
és, per descomptat, si el fet d'estar pròxim aporta beneficis
o avantatges, per exemple en
qüestió de mobilitat,
de relació cívica, d'eficàcia administrativa... Les connexions
entre les persones i el seu entorn proper constitueixen,
sens dubte, un fet cabdal per a la seva ubicació en el
context social i cultural on viuen. Però l'autoafirmació
localista que reivindica la “petita pàtria” no té sentit. En
canvi, sentir-se barceloní des de la singularitat específica
de qualsevol dels barris de la ciutat té molt sentit.
És fàcil, doncs, descobrir que quan l'exalcalde Joan Clos va
encarregar a Pitu Serra la confecció d'un nou mapa de
barris de Barcelona, supeditant-lo al concepte de proximitat
i vinculant-lo al proveïment d'equipaments i serveis, en el
que realment pensava era que els ciutadans tinguin la
percepció d'una major i més propera presència de
l'administració municipal, cosa que porta també implícita
que la participació ciutadana quedi limitada a temes
estrictament localistes, mancats de dimensió i
transcendència per a la ciutat. Aquesta manera d'entendre

la implicació ciutadana des del que governa és
diametralment oposada a la iniciativa ciutadana, que veu
cada cop més clara la necessitat d'articular-se en xarxa per
fer més qüestió del model i dels fins i no tant dels temes
d'estricta proximitat.
Alguns regidors de districte creuen en un concepte de
participació que converteix associacions veïnals i entitats
locals en espectadors d'excepció de determinades
discussions que tenen a veure amb el petit territori,
establint així un xantatge emocional que pot acabar en un
intercanvi mercantil d'interessos recíprocs. D'aquesta
manera, per exemple, Can Ricart seria un tema de
competència exclusiva dels veïns que viuen en les seves
immediacions, i res haurien d'opinar la resta de ciutadans
del Poblenou o de la ciutat. La idea, que ha fet seva també
pel que es veu Jordi Hereu, va contracorrent i no avança en
l'articulació d'una veritable política participativa, sinó en un
màrketing administratiu.
En resum, crec que la nova proposta de barris, que en el
cas del Poblenou diluiria la identitat del conjunt en cinc
subconjunts, alguns amb marcat caràcter propi com Vila
Olímpica o Diagonal Mar, encara que també amb clara
condició poblenovina, no servirà perquè els ciutadans
vegin més propera d'administració municipal, sinó que
esborrarà encara més els vincles dels ciutadans amb el
caràcter i singularitat del seu barri.
Salva Clarós

Bilbao, 33-35, Local 12 08005 BARCELONA
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ELS BENEFICIS D'UNA PRÀCTICA MIL·LENÀRIA
Les arts marcials són una font de salut i un antídot idóni per afrontar
les dificultats del món actual
Les arts marcials tenen sense cap mena de
dubte alguna cosa que ens crida l'atenció, ja
sigui per la dificultat de les seves tècniques,
per la seva espectacularitat o bé per la fama
que li han donat noms tant mediàtics com
Bruce Lee.
Molts de nosaltres probablement ens haguem plantejat
alguna vegada iniciar-nos en
una pràctica marcial atrets
per la curiositat, però finalment no ens hem decidit perquè ens sentíem incapaços
d'aconseguir tal perfeccionament o perquè crèiem de
forma equivocada que es
tractava d'una pràctica violenta. Més enllà del desconeixement que existeix
entorn les arts marcials,
aquestes ens desvetllen un
ampli ventall de beneficis
físics i mentals.
Està demostrat que el seu entrenament regular aporta salut corporal i desenvolupament
mental que configuren una forma integral de
benestar pel practicant. Els beneficis físics
que ens aporten són inumerables; des d'un
enfortiment muscular i articular fins una major
agilitat i flexibilitat que fan sentir-nos millor
amb el nostre cos.

Recents estudis psiconeurológics demostren
que la pràctica de les arts marcials en nens
en període de formació, especialment entre
els 5 i els 12 anys, és molt beneficiosa pel
desenvolupament de la seva personalitat i de
la seva capacitat física.
D'aquesta manera, el mestre
marcial no és només l'instructor
d'una activitat física determinada sinó que, a més, és un formador de valors que perduraran
durant la resta de la seva vida.
No obstant, en contra del que
podríem pensar, la pràctica
marcial és recomanable per a
totes les edats i qualsevol
condició física.
No només és en l'aspecte físic
on notem una millora sinó que
les arts marcials ens recorden
que existeixen valors morals i
culturals, que malgrat els
ràpids canvis socials i els avenços tecnológics de la nostra societat, no s'han
d'oblidar mai, com ara la disciplina, la integritat, el respecte a un mateix i als altres, i el
compromís amb el món que ens envolta.
La meva recomanació és: aprén un art
marcial. Els beneficis són molts, els sacrificis
no són pocs, però sempre són recompensats.

Salvador Caballero, director
de l'acadèmia Do Yang Sal
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Habitatge

Lentitud i confusió en l’adjudicació d’habitatge públic al poblenou
L'Ajuntament de Barcelona concursa l'adjudicació de 1.554
habitatges de protecció oficial en l'àmbit de la ciutat per a
principis de 2007. D'aquests, 592 seran de venda; 125 de
lloguer, i 837 per a gent jove (fins a 35 anys ). A més, hi
haurà 143 habitatges de lloguer, per a joves fins a 35 anys,
promoguts per La Caixa. Al mateix temps, les cooperatives
d'habitatge veïnals tenen previst adjudicar, de la seva llista
de preinscrits, 218 habitatges protegits per a la venda. Del
total d'aquests habitatges, en les diferents modalitats i promocions, aproximadament 900 es faran en el terme del
Poblenou.
El 22 de setembre de 2004
l'Ajuntament de Barcelona va signar un conveni amb les AAVV del
Poblenou, Gran Via Espronceda
Perú, Paraguai Perú, Diagonal
Mar, Vila Olímpica, Maresme i la
Favb, on també figuraven en la
signatura la CER Cooperativa
Bac de Roda i la Plataforma pel
Dret a l'Habitatge del Poblenou.
Aquest conveni marca els límits
del que es considera com a
Poblenou (Wellington, Meridiana,
Gran Via, Maresme, Josep Pla i el
mar). També concreta, entre
altres coses, que dels habitatges
que es construeixin dins de l'àmbit del 22@ (aproximadament
4000), una tercera part seran per
als veïns i veïnes del Poblenou.
El juliol de 2006, l'Ajuntament
ens va informar d'un nou territori, delimitat pels carrers Bac de
Roda, Pere IV, Rambla Prim,
Gran Via, límit amb Sant Adrià i
el mar. En aquest territori s'hi preveu construir prop de 700
habitatges protegits fora de l'àmbit del 22@. L'Ajuntament
ha proposat signar un conveni a les AAVV de Diagonal Mar,
Maresme i Sud oest del Besòs, on es destinarà el 25% dels
700 habitatges per al veïnat que comprèn el territori d'aquestes entitats. Les entitats, però, vàrem veure la conveniència d'unificar territoris i habitatges en un sol conveni, i
vam demanar l'ajornament d'aquestes decisions fins després de vacances, cosa que van desestimar els representants de l'Ajuntament amb l'argument que corria pressa.
Finalment, el conveni es va signar el 28 de juliol entre
l'Ajuntament i les AAVV de Maresme i Sud oest del Besòs,
i es va modificar així de manera unilateral i sense consens
previ els límits de l'àmbit del Poblenou.
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Durant el mes de setembre, la resta d'entitats demanàrem
repetidament una còpia del conveni, indicant tant a l'alcalde, Jordi Hereu, com al president del PMH, Eugeni
Forradellas, i al gerent de l'IMU, Ricart Frigola, la nostra
preocupació per la discriminació de què poden ser objecte
una part important dels veïns i veïnes del Poblenou perquè
no tenen accés en quota preferent als habitatges protegits
que es lliuraran dins el conveni signat per les AAVV de
Maresme i Sud oest del Besòs. Per altra banda, els veïns i
veïnes del Sud oest del Besòs i part de Maresme també es
podrien beneficiar de l'accés
preferent dels habitatges protegits @, si s'unifica tot el
territori. Per això, demanem
en bé de tothom que s'anul·li
aquest darrer conveni. Però
ningú no ha contestat.
Tot aquest embolic ens porta
a fer les següents consideracions:
Per una banda, que l'oferta
d'habitatge
protegit
a
Barcelona és totalment insuficient per les necessitats existents. Segons estimacions
fetes per alguns mitjans de
comunicació, ja s'han tramès
més de 70.000 sol·licituds per
accedir als 1.554 habitatges.
Pel que fa als habitatges protegits en l'àmbit 22@, la lentitud en el seu lliurament contrasta amb la profusió de noticies, que recullen els mitjans
de comunicació, sobre els
bons resultats del desenvolupament del 22@ al Poblenou. Dels 4.000 habitatges que es
preveu construir en l'àmbit 22@, d'ençà que es va aprovar
el pla el 2000, serà aquest desembre quan hi ha previst
donar les claus dels 70 primers.
Una altra qüestió, i molt important, és el perill de divisió del
barri del Poblenou i l'enfrontament innecessari entre algunes entitats. Tinguem en compte que el canvi dels límits del
Poblenou pot xocar amb els drets generats en uns veïns i
que ara es poden veure alterats.
Esperem i desitgem que l'Ajuntament sigui conscient d'aquesta problemàtica i que el tema es pugui reconduir unificant territori, habitatges i veïns en un sol conveni.
Manel Andreu
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Urbanisme / Patrimoni

La plaça de les Glòries
El futur de la zona de les Glòries està pendent. Les reunions que les AA.VV. de Sagrada Família, Fort Pienc, Clot
- Camp de l'Arpa i Poblenou hem mantingut amb l'ajuntament no han donat per ara resultats satisfactoris a les
nostres demandes.
L'estiu passat varem presentar al·legacions als tres plans
urbanístics que estan en procés d'aprovació: la modificació
del Pla General Metropolità
en l'àmbit de les Glòries,
que afecta tot el sector i que
passa soterrat de la Gran
Via i Diagonal; la construcció de més de 1200 habitatges; la modificació de la
zona verda central de la
plaça; la construcció d'alguns equipaments, fonamentalment d'àmbit ciutadà
( edifici Ona, la Cripta ). En
segon lloc, el sector del
carrer Bolívia, que proposa
l'ordenació de les noves edificacions de la zona amb un
increment dels habitatges
previstos inicialment. En
darrer lloc, el projecte d'enderroc parcial dels murs laterals de l'actual pas elevat.
En les al·legacions reclamàvem que aquests plans s'elaboressin amb garanties de
participació dels veïns, que
tinguessin en compte i donessin resposta a les necessitats
dels veïns i veïnes que viuen en el sector que fa anys que
pateixen l'oblit de l'ajuntament a les reiterades demandes
de solucions als problemes de la zona: intensitat del trànsit,
el pas elevat, manca d'escoles, ambulatoris, poliesportius,
casals d'avis, biblioteques, residències, centres de dia i
casals per a gent gran, centre social i locals per joves, centre integral de formació professional, etc., nova ubicació
pels Encants, millora del transport públic, prolongació del
tramvia, cobriment de la Gran Via fins el carrer Bilbao, i dels
solars de Renfe a la Meridiana, etc. Demanàvem a l'ajuntament la redacció i aprovació d'un Pla d'Actuació a les
Glòries que contemplés el compromís de l'execució de les
solucions que han de resoldre les mancances denunciades, fixant calendari, previsió d'inversions i garanties
necessàries.

La resposta a les al·legacions a la modificació del PGM a
les Glòries ha estat insuficient i incompleta: s'han concretat
només alguns equipaments. Hi ha hagut un lleu increment
del nombre d'habitatges protegits. També l'elaboració de
l'estudi de mobilitat i l'estudi del cobriment del tram de Gran
Via reclamat. Pel que fa als altres plans ( demolició dels
murs del pas elevat i PMU del carrer Bolívia ) no hi hagut
cap resposta.
Per tot això, varem dirigir
dues cartes a l'alcalde explicant-li els motius de la nostra preocupació i li demanant-li una reunió per tractar-ho. Ves per on, encara
no tenim contesta i això que
la premsa diu que s'està
actuant amb l'acord de les
AA.VV. del sector.
Els dies 27 i 28 d'octubre es
van fer unes trobades amb
veïns a la Farinera del Clot,
amb l'objectiu de fer arribar
la informació sobre els plans
urbanístics al veïnat i obrir el
debat sobre la situació generada. Les aportacions i l'interès demostrat pels assistents va confirmar-nos que
cal insistir en reclamar el
compromís de l'ajuntament
per efectuar les actuacions
que els barris reclamem.
En aquesta línia, el 30 de novembre, varem fer una concentració davant de la Farinera per anar a la seu del districte on
se celebrava el plenari. La resposta a la intervenció dels
veïns no va donar garanties de que serien escoltades les
nostres reivindicacions.
Hem d'insistir en que l'A.VV. de Poblenou, junt amb les de
Sagrada Família, Fort Pienc i Clot - Camp de l'Arpa, creiem
necessari i urgent un Pla per a les Glòries i que estem decidits a participar en el debat i a col·laborar perquè s'aprovi i
s'executi, sempre i quan inclogui les demandes dels barris
afectats, i que al mateix temps s'aprovi un Pla d'Actuació a
les Glòries que fixi el compromís clar de l'ajuntament per
dur a terme les actuacions necessàries que resolguin les
nombroses deficiències del sector de les Glòries.
redacció
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Sense sostre

Una realitat poc coneguda
i incòmode al poblenou
El Poblenou es posa moltes vegades com a exemple de
barri en transformació i pioner en innovacions urbanístiques i tecnològiques. Aquesta opinió, molt discutible,
amaga una realitat en alguns casos ben diferent. El dimarts
7 de novembre, es va desallotjar 12 famílies amb nens i
nenes que es trobaven acampades al carrer Tànger amb
Badajoz. El dia 1 de desembre, la guàrdia urbana va tornar
a desallotjar un conjunt de persones sense sostre que
vivien en una de les naus de l'antiga fàbrica Metales i
Plateria Ribera, davant el perill d'ensorrament del sostre,
segons va informar l'Ajuntament.
La transformació urbanística, que en molts casos dóna
cobertura a guanys especulatius, no preveu situacions de
col·lectius considerats marginals o realitats que no s'ajusten als paràmetres culturals majoritaris. Aquest és el cas de
les prop de cent famílies, entre les quals hi eren les dotze
desallotjades, i que es troben en diferents assentaments al
Poblenou. Les seves cases són caravanes, furgonetes o
naus de fàbriques velles, que es desplacen en funció de les
seves necessitats o bé quan són obligats a marxar.
Pels volts de l'any 1998, diverses d'entitats com Quart Món,
Ludoteca Gràcia Pont, SOS Racisme, algunes parròquies del
barri i la mateixa AVPN, a partir d'alguns desallotjaments ens
vàrem preocupar per la situació d'aquestes famílies. Es va
insistir davant de les diferents administracions perquè s'elabori
un projecte d'actuació que tingui en compte les necessitats
d'habitatge, treball, escolarització i salut. Fins a l'octubre de
2005, però no es va posar en marxa d'una manera seriosa
aquest projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat.
En l'actualitat, la cobertura sanitària, així com la escolarització
dels nens i nenes que fa més temps que són al barri, està bàsicament resolta. La situació, però, no és fàcil, i juntament amb
la manca de recursos hi ha la poca col·laboració dels mateixos
afectats pel component cultural i la seva manera de viure.
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És una situació incòmoda a ulls de molts veïns i veïnes del
barri. Han d'anar a buscar l'aigua a les fonts públiques, fer
les seves necessitats fisiològiques on poden, i la majoria
dels casos els mateixos assentaments no tenen les mínimes condicions de salubritat i seguretat exigibles. El projecte no preveu cap assentament temporal per a aquestes
famílies. Creiem que és un error. En moltes ciutats europees, amb una problemàtica semblant, han instal·lat el que es
denomina un campament de pas, on hi ha el mínim indispensable -aigua, llum, serveis- perquè el temps que duri la
seva estada puguin fer-la amb un mínim de dignitat.
Evidentment que s'haurien d'establir unes normes perquè
no es transformés en un assentament permanent amb el
perill de transformar-se en un gueto.
La situació s'agreuja si tenim en compte que l'ordenança
d'ocupació de la via pública regula la prohibició d'acampada. Això dificulta encara més el treball que s'hagi de fer i
provoca una situació d'il·legalitat i inseguretat permanents.
Creiem que les entitats que atenen directament aquests
col·lectius i les institucions han de treballar plegats.
Contràriament pot passar com a l'últim desallotjament, que
les institucions es van assabentar del fet un cop succeït.
Entenem que sense ser professionals, cadascú però des
de la seva responsabilitat, hem d'aconseguir eradicar situacions de marginalitat i de pobresa. Com a AVPN hem d'atendre la part de conflicte que es pugui generar amb la
resta de veïnat del barri i aconseguir un bon clima de convivència.
Manel Andreu
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Desallotjament de la makabra
El 20 de novembre efectius policials van desallotjar el
col·lectiu La Makabra, que tenien ocupada una antiga fàbrica propietat de Giralt Miró a les confluències dels carrers
Tànger i Àlaba. En el moment del desallotjament hi havia
dins 108 persones. No hi ha hagut incidents a causa de
l'actitud pacífica dels ocupants davant un fort desplegament policial. Des de l'AVPN volem manifesta que hem tingut contacte diverses vegades amb aquest col·lectiu, que
es dedica bàsicament a activitats de circ. Ha ofert jornades de portes obertes al barri per mostrar les seves
activitats i en moltes ocasions ha donat suport actiu
en la lluita a favor de Can Ricart. Per això lamentem
els fets per la prepotència i la falta d'avís, i també
perquè l'administració municipal no ha estat sensible a l'hora de trobar un espai alternatiu perquè
desenvolupessin les seves activitats artístiques.
Reproduïm el comunicat de premsa que l'AVPN ha
fet arribar als mitjans de comunicació:
L'AVPN, amb el suport de la Favb, vol manifestar la
seva indignació per la manera com es va fer el desallotjament del local la Makabra, sense previ avís i amb
un procediment per la via penal, com si les persones
que feien funcionar aquest espai cultural fossin delinqüents.
Volem recordar l'activitat cultural que desenvolupa la
Makabra, un espai obert al barri i a la ciutat; han participat activament en molts actes, cedint les seves intalolacions al veïnat i donant suport a la lluita per salvar
Can Ricart.
Ens consta que s'havia demanat ajuda a les administracions per buscar espais alternatius sense que fins
ara s'hagi trobat cap solució.

Lamentem que iniciatives autònomes i autogestionades com la de la Makabra no trobin el suport necessari, especialment en una tema relatiu a un art, el circ, tan
mancat d'espais adequats per al seu desenvolupament.
Demanem que les administracions siguin sensibles a
aquestes necessitats i prioritats i trobin solucions per
sobre d'interessos especulatius i immobiliaris

Notícies
Xantala es un nou Espai Infantil i Familiar per
a nens i nenes d’1 a 5 anys que iniciarà va
obrir les seves portes el passat 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 bressols i ludoteques de 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. 637516330.
També oferim tallers extraescolars per a infants de 4 a 11
anys (Expressió Corporal i Yoga i Plàstica creativa), Pintura
creativa per a infants de 2 anys i famíliars i Yoga per a
mares.

Curs de preparació al part i postpart i Espai de Criança
familiar per a nadons de 0 a 1 any. Més informació al tel.
933005705.
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Breus
Al·legacions presentades al pla de patrimoni industrial

Inici de les obres del metro
Després d'una espera inacabable de molts mesos, les
obres del metro a la línia 4 han començat aquest mes de
novembre. Tots sabem les vibracions que es produeixen en
tota la llargada del carrer Pujades quan passen els diferents trens del metro, i sobretot els veïns i veïnes que viuen
en aquest carrer. L'AVPN i la Comissió de Seguiment celebrem el començament de les obres després de molts assajos per encertar una solució idònia que posi fi a les molèsties del veïnat. El projecte que ens va lliurar la direcció
general de ports i transports té un pressupost de 8.608.000
milions d'euros i un termini d'execució de 13 mesos, i comprèn el tram que va des de l'estació de Bogatell fins a Selva
de Mar. L'AVPN i la Comissió d'afectats farem un seguiment
de les obres perquè es compleixin els terminis establerts i
s'elimini definitivament les molèsties que el pas dels trens
ocasionen al veïnat.
redacció

Veïns del carrer vidal i valenciano
En el número 45 de la revista Poblenou, explicàvem la
situació dels veïns del carrer Vidal i Valenciano en què una
sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona decidia a
favor de la propietat, Four Time SL. Aquesta sentència
determina que la casa on viuen està en ruïna. La sentència
era en segona instància, ja que la primera l'havien guanyat
els llogaters, però la propietat hi havia presentat recurs. Els
llogaters, 6 famílies actualment, ja han rebut l'execució de
sentència on se'ls comunica que l'1 de febrer del 2007 han
de deixar els habitatges sense cap tipus d'indemnització.
Considerem que, en aquest cas, la justícia ha fet la feina
bruta de la immobiliària, estalviant-se de fer pressió perquè
marxin i especular amb el solar. Així que vàrem estar informats d'aquest cas, el maig de 2006, ens posàrem en contacte amb el Districte i el Patronat Municipal de l'Habitatge,
i els mateixos afectats van fer una bona difusió de la seva
problemàtica als mitjans de comunicació. No hi ha més
alternativa que trobar un habitatge alternatiu a aquestes
famílies. Indigna, però, que el cost que això representa l'hagin d'assumir les administracions , en definitiva, tots els
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contribuents, mentre que la propietat té el màxim de benefici sense aportar res a aquesta situació. Caldrà veure com
es resol aquest cas. Tots reclamen un habitatge de lloguer
assequible a les seves necessitats i alguns ja han manifestat
que no acceptaran que sigui a qualsevol lloc. El barri on han
passat la major part de la seva vida tira molt i és on la família més jove tenen els seus fills, que estan escolaritzats.
Manel Andreu

Voluntat de dinamitzar
el comerç de barri
Els comerciants del nou tram de vianants del carrer Marià
Aguiló, entre Pere IV i Llull, volen aprofitar aquesta reforma
per donar un nou impuls dels seus productes. Per això, han
muntant activitats obertes al barri els dissabtes al matí,
entre els carrers Pallars i Llull. Celebrem aquesta iniciativa
per un doble motiu. Es guanya espai per als vianants i es
potencia el comerç de proximitat. Creiem que el Poblenou
està guanyant en aquesta aposta i ho veiem en la revitalització del mercat del Poblenou, l'eix comercial Marià Aguiló
i les iniciatives que s'estan fent a la mateixa Rambla del
Poblenou.
redacció

El jutjat d’instrucció no troba proves de delicte en l’incendi que va
afectar dues naus de Can Ricart
Hem rebut l'AVPN una notificació del jutjat d'instrucció núm.
24, amb data de 28 de setembre, on se'ns comunica el
sobreïment provisional de la denúncia que l'AVPN vàrem
fer sobre l'incendi de Can Ricart. Concretament diu "De las
actuaciones practicadas no aparece debidamente justificada la perpretación de delito que ha dado motivo a la formación de la causa por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 779-1-1ª en relación con el articulo 641, 1º
de la L.E. Criminal procede acordar el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones".
redacció
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