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Guia comercial

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

ARQUITECTURA
Sergio Selvi
Pere IV, 204-242  3º1ª
T. 93 308 80 12
ARTESANIA
Art-Miniatures
Marià Aguiló, 120
T. 93 221 28 75

ASSESSORIA • GABINET
Aliaga Gestoria
Marià Aguiló, 87 b
T. 93 485 39 44
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 GRÀFIQUES •
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

ENTITATS • FUNDACIONS
Prohabitat 2000
Avinyó, 32

FLORISTERIA
Floristeria Margarita
Pl. Sant Bernat Calvó, 6-7
T. 93 225 39 15
La Torreta
Lope de Vega, 85
T. 93 307 70 16

ESPORTS
Al punt de trobada
Badajoz, 24
T. 93 225 05 85

FARMÀCIA • ÓPTICA
HERBORISTERIA
Farmàcia Loperena Giró
Marià Aguiló, 53
T. 93 307 15 17
Farmàcia Rambla Poblenou
Rbla. Poblenou, 21
T. 93 224 11 23
Òptica Traver
Pujades, 194
T. 93 485 22 42
Taulat-62
Taulat, 62  T. 93 225 36 40

IMMOBILIARIA
Dédalo Residencial
Llull, 17  local 25
T. 93 309 87 23

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

MODA • ESTÈTICA
Bel’s Peluquería
Marià Aguiló, 63
T. 93 309 67 65
Francesc Creixell

Ciutat de Granada, 63 b
T. 93 309 50 03
Villarroya Sabaters
Rbla. Poblenou, 45
T. 485 27 90

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

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

PUERICULTURA
Mainada
Amistat, 22
T. 93 221 32 98

QUEVIURES
Cansaladeria Balart
Castanys, 8   T 93 225 22 95
Carnisseries Trinxant
Amistat, 22  T. 93 225 43 43
Fruiteries July
Llull, 181  T. 93 485 23 33
J.Tena Xarcuteries
Rbla. Poblenou, 89-91
T 93 485 41 97
Lombarte Alimentación
Marià Aguiló, 95
T. 93 309 18 33
Pastanaga Fruits
Bac de Roda, 48-50
T. 93 303 00 29
Sweetmas Pastisseria
Passeig Taulat, 136
T. 93 303 63 10

MOBLES • DECORACIÓ 

Alfred Martín
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
Nice Spice 
Pujades, 207 b
T. 93 308 95 48
Vacatada
Dr. Trueta, 229
T. 93 221 57 36

SERVEIS MÈDICS
Clínica Dental Glòries
Rbla. Poblenou, 157-159 1r 1ª 
T. 93 485 37 93

VETERINARIA
Clínica veterinaria
El Poblenou
Camí antic de València, 18
T 93 300 87 26

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

SI ET VOLS
ANUNCIAR ,
TRUCA AL
93 266 44 41

Rambla Poblenou, 45
Tel. 93 485 27 90
08005 Barcelona
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Rebrás la revista a casa per correu postal
Fes-te soci de l’Associació

Adéu Josep Maria
La matinada del passat 4 de març ens va deixar en Josep Maria Huertas després de patir sobtadament
un vessament cerebral. En Josep Maria Huertas Claveria ha estat un lluitador incansable per les llibertats
i la democràcia. Era un dels darrers exponents d’un tipus de periodisme crític, exigent i idealista. La seva
petjada al Poblenou i a l’Associació de Veïns i Veïnes, de la qual va ser fundador, ha estat profunda i de
difícil oblit. D’altres seran els que faran el recordatori de la seva vida literària i professional com a
periodista i lluitador antifranquista que el va dur 8 mesos la presó. Nosaltres el volem recordar com un
veí del Poblenou i col•laborador infatigable del moviment veïnal. 

En Huertas era, també, un militant cristià, des de jove, a la parròquia de Santa Maria del Taulat, on va
fundar la revista Quatre Cantons, i a l’Acció Catòlica Obrera ACO. Va combatre la injustícia en els camps
social, cultural, urbanístic i polític. La utopia cristiana va ser un dels seus motors que l’animaven a
denunciar els abusos de poder. Home proper a la gent, rarament deia que no quan se li demanava una
xerrada, una col•laboració, un pregó de festa major. Persona crítica amb el poder establert, però també
reconeixedor dels valors i la bona voluntat  de les persones, i cercador de la veritat i la justícia. Deia que
el món s’arregla començant per les coses petites que tens al teu costat. S’havia compromès a donar
classes de llengua a immigrants en col•laboració amb la xarxa Apropem-nos. Sota el seu caràcter un xic
dur i exigent, hi havia la persona propera i senzilla que fàcilment et trobaves al mercat o a les botigues
del barri. 

El seu compromís amb el barri del Poblenou el va portar a treballar de valent a l’Arxiu Històric del
Poblenou, així com a denunciar més recentment algunes de les disbauxes urbanístiques de l’actualitat
com l’eix Llacuna i per la preservació del patrimoni industrial de Can Ricart. 

Barcelona ha perdut un gran home al qual tots li devem gratitud. Des d’aquí volem acompanyar en
aquests moments difícils l’Araceli, el Guillem, l’Anna, i l’Ona i la Martina, que quan siguin més grans
podran explicar amb orgull qui era el seu avi.

La junta
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Associació de Veïns i Veïnes

El mes de juliol passat van morir cinc persones en accident
laboral al barri. L’accident va passar a les obres que s’estan
fent al carrer Almogàvers, on hi havia hagut la fàbrica Unión
Metalúrgica. El mes de gener, un altre accident va acabar
amb la vida d’un treballador que va quedar sepultat en una
rasa al carrer Llull, entre Pamplona i Zamora, pertanyent a
una de les obres del Pla Especial d’Infraestructures del
22@. La darrera tragèdia, al febrer, es va produir quan dos
treballadors van caure d’una bastida de les obres de
construcció d’uns edificis al passeig de Taulat cantonada
Bac de Roda, i tots dos van morir. 

Massa morts en tant poc temps. Vuit persones han deixat la
vida en accident de treball, i s’apunten  com a causes
l’incompliment de la normativa de seguretat, d’una banda; i
l’abús i el descontrol en la subcontractació, de l’altra; en
definitiva, diguem-ho clar, la manca d’escrúpols
d’empresaris, alts tècnics i subcontractistes, que actuen
amb impunitat perquè resulta que tot i l’escandalosa
accidentalitat laboral al nostre país, no es  posa fre a les
pràctiques mafioses i delictives que regeixen en el món de
la construcció, entre d’altres. Dels 273.327 treballadors a
peu d’obra que hi ha a Catalunya, 74.789, o el 27%, són
estrangers, segons la Cambra de Contractistes d’Obres de
Catalunya (CCOC). Totes les víctimes mortals treballaven
per a empreses subcontractades. El sindicat Comissions
Obreres ha fet una auditoria a les obres del Poblenou i ha
denunciat que la gran majoria incompleix les regulacions
bàsiques de seguretat.  

Després de l’accident de la Metalúrgica, l’Associació de
Veïns va demanar a les administracions una investigació i
depuració de les responsabilitats. Però els resultats estan a
la vista. No hem rebut cap comunicació sobre les mesures
adoptades per controlar les obres i fer complir les mesures
de seguretat. El Sr. Bruno Figueres, que és president de la
immobiliària Habitat, la primera immobiliària de capital
familiar de Catalunya (993 milions de facturació anuals) i
darrer responsable dels cinc morts de juliol, va declinar tota
responsabilitat en l’accident quan va ser interrogat pel
jutge. No hem vist que després de fets tan greus que han
costat la vida a persones, les administracions hagin retirat
o denegat cap llicència a les immobiliàries o empreses de
construcció implicades. 

Cal concloure, a la vista dels fets, que l’important
creixement del sector immobiliari, un dels que genera més

beneficis empresarials en l’actualitat, s’ha fet a costa de
vides humanes, amb explotació de mà d’obra, amb
incompliment sistemàtic de mesures i regulacions de
seguretat, amb contractació il·legal... mentre que les
administracions públiques, la municipal, per exemple, que
és qui atorga els permisos i llicències per  construir, calla o
simplement es lamenta hipòcritament. 

Els responsables municipals no van més enllà perquè
tenen por d’enfrontar-se amb un dels majors poders de la
ciutat. El de la família Figueres, per exemple, propietària de
les empreses Habitat i Ferrovial, que té múltiples interessos
econòmics al Poblenou. En una de les promocions que van
alimentar els seus sucosos beneficis, hi van perdre la vida
5 treballadors el juliol passat. El vell mur que va sepultar els
treballadors pertanyia a la fàbrica Unión Metalúrgica,
enderrocada gràcies a l’autorització dels responsables
municipals d’urbanisme perquè feia nosa als negocis del
senyor Figueres. Tot i que Xavier Casas, regidor
d’Urbanisme de l’Ajuntament, estava advertit del valor
patrimonial d’aquella fàbrica, va ordenar aleshores
enderrocar-la, demostrant d’aquesta manera que qui mana
en aquesta ciutat no són els ciutadans o els que
s’interessen per la cultura, sinó els que ostenten el poder
econòmic. Tota una lliçó de civisme que caldrà tenir en
consideració el mes de maig a l’hora d’anar a votar.

La junta

Massa Accidents laborals

Edifici en construcció a la Diagonal

 855-PNOU48.qxd:855-PNOU48  12/3/07  08:58  Page 4



5

El Senegal limita  amb Mauritània, Guinea Conakry i Guinea
Bissau, amb Mali  i l’oceà Atlàntic. La població es concentra
majoritàriament al litoral; hi ha una important població rural
que viu de l’agricultura. Fa uns anys, Dakar era per a molta gent
el fet que ens apropava  a aquella terra, però, d’un temps ençà,
les imatges de persones destrossades, arribant amb cayucos a
les costes de Canàrie, ens parlen d’una
altra realitat.
En Mouhamed Anaphia Bâ té 31 anys, va arribar  el mes d’abril
de l’any passat i és un dels alumnes de les classes de castellà
que Apropem-nos fa a Can Felipa, i aprèn català al Consorci de
Normalització Lingüística.

Poblenou.- Hola Anaphia, t’agraïm molt que ens vulguis
explicar la teva història. Com ha estat fins ara la teva vida?
Anaphia.- Soy el mayor de los hijos de la segunda mujer
de mi padre (la primera mujer tuvo 8 hijos y mi madre, 7).
Mi padre trabajaba en la fábrica de hielo hasta que la
empresa cerró por un desfalco de los jefes.
PN.- On vivies i de què treballaves?
A.- Soy de San Louis, una ciudad del litoral que vive
principalmente de la pesca. La lengua mayoritaria es el
uolof y en la escuela aprendemos francés.
Nuestra casa es grande y habia sido de mi abuela materna.
La primera mujer de mi padre vive en casa del abuelo
paterno. La alimentación principal es arroz con pescado.
Los niños van a la escuela desde que tienen 7 años y dejan
de ir cuando se considera que saben suficiente.
Mis hermanos y yo somos pescadores; pasamos tres
meses en alta mar con un solo día de descanso y un
salario total equivalente a 450 € . El trabajo es muy duro.
PN.- Ens esborronen les imatges dels cayucos que arriben
a les nostres costes. Ajuda’ns a entendre què us empeny
cap a Espanya? 
A.- En el Senegal hay hambre y la gente pide comida por
las calles. Si estas enfermo no puedes ir al hospital porque,
si no tienes dinero, no pasas de la puerta. La vida es muy
dura y el gobierno solo piensa en enriquecerse.
PN.- Sabent la quantitat de persones que moren en
aquests viatges, la teva mare no et va demanar que no
marxessis?
A.- Mi madre sabe que yo domino el mar y estaba segura
que no me pasaría nada.
PN.- Com s’organitza un viatge?
A.- Una persona busca pasajeros, compra el cayuco, el
motor, la gasolina, el agua y la comida; es el que fija el dia
de salida. Yo no tuve que pagar el pasaje porqué, debido a
mi experiencia en el mar, actuaba de capitán junto con otro
chico que hacía de ayudante. El resto de pasajeros paga el
equivalente entre 500 € i 1.000 €.
PN.- Como va ser el vostre viatge?
A.- La travesía fue muy dura porqué hacia mucho viento. Al
llegar a la frontera entre Mauritania i el Sáhara occidental,
23 de los 64 viajeros que íbamos en el cayuco quisieron
desenbarcar porque estaban muy asustados. Un día antes
de llegar a Canarias se nos acabaron el agua y las
provisiones.
PN.- I, un cop a Canàries....
A.- Nos esperaban la policia y la Cruz Roja, que nos dió
ropa, te y pastas. Después de 4 dias en un centro de
internamiento, nos trasladaron a Fuerteventura, donde
pasamos entre 30 y 40 días hasta que nos mandaron a

Barcelona en avión. La Cruz Roja nos ofreció albergue
durante 15 días y a aquellos que podían acreditar algún
conocido en España les pagaba el bitllete hasta su casa.
PN.- I tu...
A.- Pasé tres meses en casa de un conocido que vive en
Almería desde hace 10 años. Me dedicaba a vender
películas, però la policía te quitaba la mercancía y lo que
habías ganado. Volví a Barcelona pensando que aquí sería
más fácil encontrar trabajo.
Ahora pago 200 € por una habitación compartida con otro
chico, en un piso propiedad de un camerunés en el que
vivimos 6 personas. Podemos utilizar la totalidad del piso.
Sigo sin encontrar trabajo pero he repartido publicidad y a
veces sustituyo a alguien que está enfermo y puedo cobrar
alguna cosa.
Estoy pendiente de recibir el pasaporte. La cónsul me dice
que puede tardar seis meses y si me voy de Barcelona,
será muy difícil localizarme 
PN.- Què és el que t’agrada més i el que t’agrada menys de
Barcelona?
A.- Es una ciudad bonita y muy turística; me gusta porqué
me recuerda San Louis.
Lo que menos me gusta de Barcelona son las dificultades
para encontrar trabajo. Yo no he venido a descansar sino a
trabajar. Estoy muy preocupado pensando que he de vivir 3
años sin papeles y sin trabajo.
PN.- T’has posat en contacte amb la teva família?
A.- Piensan que gano mucho dinero y confían que ayudaré
a mis hermanos. Mi mamá no me cree cuando le digo que
no puedo trabajar.
PN.- Què t’agradaria dir-nos als veïns del Poblenou?
A.- Que siento una gran nostalgia. La gente no es muy
abierta con los que venimos de fuera y solo conozco a los
maestros de Can Felipa, que son muy amables con
nosotros.
Les pediría que nos ayudaran. Todo el mundo es una
familia y nosotros hemos dejado la nuestra buscando un
mundo mejor.
La família ha dipositat en aquest jove una gran
responsabilitat. 
Són tantes les il·lusions que es frustren que la mare no pot
acceptar aquest desengany. L’Anaphia ha deixat tot allò
que estima, també la seva nòvia, i ha d’afegir a la duresa
del dia a dia una gran nostàlgia. 

Montse Milà

Apropem-nos

Anaphia

Anaphia
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Denegada l'audiència pública per debatre Can Ricart
Can Ricart, cas tancat?

L’Ajuntament de Barcelona no acaba de trobar els mecanismes
de participació ciutadana que reclamen els ciutadans. Mentre
assistim a un esclat d’idees i propostes provinents dels sectors
de la ciutadania que apunten a un canvi de model de creixement
urbà, l’alcalde i els seus regidors defugen debatre el futur de la
ciutat amb els que en són els protagonistes quotidians.

Malgrat que l'Ajuntament digui que hi ha hagut molta participació
en l'elaboració del projecte de Can Ricart, això no ha estat així.
Tots els avenços que s'han aconseguit han estat a contracor dels
polítics municipals, però sense que hi hagi hagut un veritable
procés participatiu. Quan el desembre de 2005 l'Ajuntament va
ordenar la suspensió de llicències, la Plataforma en Defensa de
Can Ricart vam demanar una taula de treball per debatre en
profunditat, entre tècnics, polítics i entitats, el futur de Can Ricart
i arribar a un consens, si fos possible. En lloc d'això va haver-hi
una reunió informativa amb els tres tinents d'alcalde, Cases,
Portabella i Mayol, on se'ns va informar del que l'Ajuntament havia
decidit. Cal reconèixer que es conserva bastant més del que hi
havia en el projecte inicial, però tot i així hi ha elements importants
que queden malmesos o desapareixeran. Pel que fa  a usos, la
majoria dels presentats per les entitats no s'han tingut en compte.
Però el que afecta molt negativament és la distribució volumètrica
de la nova construcció, amb una torre de 52 metres que
empetiteix tot el recinte. Finalment, l'Ajuntament va voler tancar el

"procés participatiu" fent trampa i ajuntant el tema de Can Ricart
amb els nous elements que s'afegien al llistat del Patrimoni
Industrial del Poblenou. El 24 de novembre, en sessió plenària,
l'Ajuntament de Barcelona va aprovar el Pla de Patrimoni i el Pla
per a Can Ricart. Davant d'aquesta situació, la Federació
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) va
demanar una audiència pública en representació de les moltes
entitats que formem la plataforma Salvem Can Ricart, per

contrarestar el dèficit democràtic de participació. Novament, i
aquest cop ha estat el mateix alcalde el que ha contestat,
denegant-la, adduint que ja hi havia hagut prou participació.
Ha estat la primera vegada que s’ha desestimat una
audiència pública demanada per la FAVB. Al seu temps,
s'havien demanat i fet les audiències de Piscines i Esports, la
de requalificació dels terrenys del camp de l'Espanyol, sobre
residus, i l'última, sobre l'ordenança del civisme. Queda
pendent la declaració de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat sobre si Can Ricart es declara Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN). En el moment d’escriure aquest
article encara està pendent, però si finalment es declara
BCIN, l'Ajuntament s’haurà de replantejar el projecte. La
participació no es pot limitar a informar. Implica escoltar i
prendre decisions col·lectivament, assumint cada u la seva
responsabilitat. No volem suplantar la representativitat que
tenen els polítics, però cal reflexionar per què cada cop la
gent va menys a votar. 

Manel Andreu

Participació ciutadana

RBLA.POBLENOU, 21
08005 BARCELONA

TEL 93 224 11 23

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

Foto: Joan Marca
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En el passat hem criticat sovint el caràcter electoralista que tenien
les inauguracions en període previ a les eleccions municipals.
Tothom hem intentat treure rendiment d’aquesta conjuntura, uns
treure’n vots i altres hem valorat que, per sobre de tot, l’important
és aconseguir coses per al barri. Possiblement no tindríem Can
Saladrigas sencer si la reivindicació no hagués coincidit amb la
dura batalla per l’alcaldia de 1999. A partir de llavors ens vam
prendre l’objectiu que per al 2004, l’any del Fòrum de les Cultures,
la biblioteca, que ha d’anar en aquesta fàbrica, es pogués
inaugurar. S’han fet moltes accions, segurament no totes les
necessàries, i hem trucat a moltes portes, entre les quals vam
aconseguir tenir una reunió amb el regidor de Cultura, Ferran
Mascarell (que més tard va ser conseller de Cultura de la
Generalitat), que ens va assegurar sota un argument convincent
que el 2007 s’inauguraria la biblioteca: “això serà així, entre altres
coses, perquè hi ha eleccions”. 

Doncs bé, sembla que les eleccions no serveixen ni perquè hi
hagi inauguracions. La biblioteca no està acabada, ni el Parc
Central, que també havia d’estar enllestit per aquestes dades,
tampoc està a punt. Com a molt està previst que en aquesta
primavera es faci una jornada de portes obertes. 

Per la Festa Major, hi haurà una petita part transitable, però no
serà fins a finals d’any que estarà totalment obert. Després
haurem d’afegir dos anys més per donar per acabats tots els
detalls. Mentrestant, els veïns i les veïnes són testimonis de les
obres i els ha sobtat els impressionants murs que encerclen el
Parc. Aquestes parets tan altes, que seran més amables quan

tinguin una cobertura vegetal, tenen la finalitat, segons el seu
creador, Jean Nouvell, de crear un món interior del parc
absolutament aïllat de la sorollosa ciutat. És un parc, en què s’han
tingut en compte les demandes concretes dels col·lectius veïnals
propers, però no ha tingut en compte els criteris estructurals que
es plantejaven: que no estigués partit per carrers i que estigués
integrat en el barri, obrint-se especialment per la part del carrer
Marroc, on hi ha l’excepcional espai públic que, si tot va bé, s’ha
de convertir en Can Ricart. 

Pel que fa a Can Saladrigas, Narváez va dir a la reunió que va
tenir el desembre passat amb la Comissió Proequipaments que
no tindríem biblioteca fins al 2008. No només posava en dubte en
Mascarell, sinó a ell mateix. Com que molts lectors de la nostra
revista guardeu els números passats, ho podeu comprovar
vosaltres mateixos. En el número 42, vam publicar una carta de
protesta escrita per Narváez en la qual declarava tenir a
disposició el pressupost plurianual necessari per començar les
obres aquell mateix any “amb l’objectiu que estigui acabat el
2007”. Curiosament ens va enviar aquella carta per protestar d’un
article nostre sobre Can Saladrigas que, al seu parer, estava
“farcit de mitges veritats, imprecisions i mentides” quan feiem
esment dels moviments frustrats fets des del Districte per atraure
el capital necessari per rehabilitar la fàbrica. Acabava la carta de
manera contundent: “és la meva obligació informar als veïns de la
veritat de les coses”. Sense comentaris… que estem en època
electoral.

Joan Maria Soler

Vida de barri

Veritats i mentides electorals

Final satisfactori d’un procés angoixant
La irrupció d’empreses especuladores al nucli antic del
Poblenou, sumada a la inacció de l’actual Ajuntament, que es
resisteix a redefinir la trama de la part antiga del Poblenou -
potser l’únic nucli antic de Barcelona que encara no té pla de
protecció-, està provocant l’expulsió de veïns amb contractes
de lloguer indefinit, i està destruïnt els valors patrimonials del
barri. Les immobiliàries esgoten fins a final els recursos jurídics
i acaben guanyant la partida a un veïnat indefens i sotmès a la
prepotència de les lleis de mercat.

Finalment, els veïns del carrer Vidal i Valenciano han trobat
un habitatge on poden viure després que la sentència de
l’Audiència Provincial de Barcelona, en una resolució de
segona instància, els va condemnar a marxar d’on viuen.
En un primer judici, el jutge havia ordenat a la immobiliària
Four Time, S L  reparar l’immoble, però el recurs interposat
per la propietat ha decidit en sentit contrari i deixa els
llogaters dels habitatges sense dret a percebre cap
indemnització. Han estat més de dos anys d’angoixa, quan
el 2004 la immobiliària Four Time, S L va comprar l’edifici,
en ple casc antic del Taulat,  amb la intenció d’enderrocar-
lo i construir-ne un de nou. Les gestions dutes a terme
davant del Patronat Municipal de l’Habitatge han
aconseguit tres pisos de lloguer al Poblenou i un altre al
barri de Can Peguera, a Nou Barris, per a alguns afectats.
Un altre dels afectats ha  trobat també un habitatge de
lloguer al Poblenou. Cal reconèixer la voluntat del Patronat
per col·laborar en un cas en el qual no tenia una
responsabilitat directa.

L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou considera que
aquest és un cas més de mobbing immobiliari. A més, en
aquest cas la justícia ha fet la feina bruta permetent que
Four Time, S L  especuli sense compensacions
econòmiques als afectats. És dificil entendre, en l’actual
marc d’abusos immobiliaris, com els magistrats de
l’Audiència Provincial de Barcelona Vicente Conca Pérez,
Amparo Riera Fiol i Mireia Rios Enrich van anul·lar la
sentència anterior del magistrat Roberto Garcia Ceniceros,
el qual en la seva sentència en primera instància donava la

Alguns dels veïns afectats del carrer Vidal i Valenciano

 855-PNOU48.qxd:855-PNOU48  12/3/07  08:58  Page 7



8

Vida de barri

L’Ajuntament atorga la gestió del camp de futbol Agapito Fernández
al CE Vila Olímpica en lloc del veterà Monopol
Els històrics del futbol poblenoví, els clubs de futbol Monopol i
Atlètic Poblenou van rebre el mes de gener passat la notificació
oficial que la gestió del camp de futbol Agapito Fernández, al
costat del pavelló de la Marbella, passava a mans del club
esportiu Vila Olímpica.

Indignació i impotència, una vegada més, per la
incomprensible decisió de l’Ajuntament.

Ni els 78 anys de servei al barri i de veterania, amb els
centenars de nens i joves que han passat pel Monopol i per
l’Atlètic Poblenou no han servit per impedir que
l’Ajuntament sucumbís a un projecte que respon a un futbol
professionalitzat i als interessos empresarials d’una jove
entitat, el club de futbol Vila Olímpica, creat el 2004.

Segons sembla, el projecte presentat pel Vila Olímpica
superava amb escreix la gestió econòmica i la inversió per
a millores que el presentat conjuntament per les altres dues
entitats.

“Nosaltres som gent de xandall- assenyala Ramón
Almogueres, tresorer de l’Atlètic Poblenou- i fem una labor
social. Volem que els nens aprenguin a jugar a futbol i
resolem sovint les qüestions econòmiques mitjançant el
voluntariat. Jo sóc el tresorer de l’entitat i ho faig
voluntàriament, i jugo en l’equip de veterans i també pago
la meva quota anual. Volem fer un servei al barri i als nanos,
no som una empresa, no fem pagar quotes desorbitades.”

El projecte del Vila Olímpica inclou dins la gestió la
contractació de tres persones a jornada completa per
encarregar-se del camp, mentre que Monopol i Atlètic
Poblenou proposaven contractar una sola persona i
repartir-se les altres tasques de manera voluntària entre
diferents membres del club. Sembla que aquesta ha estat
un de les claus que ha decantat la balança a favor del club
esportiu Vila Olímpica.

Però ni el Monopol ni l’Atlètic Poblenou, ni altres clubs del
barri que també es poden veure afectats, claudiquen
davant d’aquesta decisió. A la protesta s’hi ha afegit el CF
Gladiador, el CF Alegria i la Penya Esportiva del Poblenou.
Un parell de concentracions davant les seus socials dels
clubs i una recollida de més dues mil signatures volen

servir com a mesura de pressió perquè l’Ajuntament revisi
la decisió.

Les conseqüències de la pèrdua de la gestió del camp aviat
es poden fer evidents: pot ser que no es respectin els
horaris i que no hi hagi lloc per a tots,  ja que  el club
esportiu Vila Olímpica pot fer ús del 50% de la instal.lació.
A més, el nou club gestor vol que la instal.lació només
serveixi per al futbol base, de manera que no hi hauria
cabuda per als 5 equips de veterans dels diferents clubs
poblenovins i 3 prebenjamis del Monopol i l’Atlètic
Poblenou. 

A banda de la mobilització que estan fet a dins del barri, els
clubs han traslladat el seu desacord al regidor d’Esports, a
partits polítics i a la Federació Catalana de Futbol, que els
ha mostrat el seu suport. 

“Si la decisió és irrevocable, no ens quedarem amb els
braços plegats. Volem una solució que ens compensi”
manifesta Carles Saltó, president del Monopol. “Si se’ns ha
negat la gestió d’aquesta instal.lació, en necessitem

raó als veïns amenaçats de desnonament. 

El govern municipal del Districte de Sant Martí és el primer
responsable d’aquests abusos per no haver pres encara
mesures per protegir el nucli antic, tot i les nombroses
peticions des dels estaments ciutadans. Els nostres lectors
coneixen a través d’aquesta revista les reiterades
denúncies contra l’abús del gran poder econòmic que està
destruint la barriada del Taulat. Un estudi per preservar-lo
encarregat per l’Ajuntament a l’arquitecte Sebastià Jornet,
el qual aconsellava prendre mesures de protecció, va ser
oblidat al fons d’un calaix perquè segurament no
interessava persones com la família Durall, uns dels
propietaris de la zona (són els que van enderrocar la
fàbrica Extractos Tánicos, S A), i, per tant, un dels poders
al qual es troba sotmès el nostre ajuntament d’esquerres.
Qualsevol que avui es passegi pel Taulat pot contemplar el

grau de destrucció que s’hi ha practicat sense que ningú hi
posi fre. Els Durall estan aixecant ara una promoció
d’habitatges de luxe a primera línia de mar de la qual
obtindran uns fabulosos beneficis a costa dels valors
culturals i històrics que són patrimoni col·lectiu de la ciutat.
Una vegada més, els responsables municipals hauran de
retre comptes d’aquestes actuacions davant la propera cita
electoral. Caldrà veure com els va perquè només amb els
vots procedents de l’especulació serà difícil renovar una
majoria que permeti governar a Barcelona. 

Lamentablement, casos com el de Vidal i Valenciano no
són únics, ni al Poblenou ni a la ciutat. Cal una modificació
de les lleis i cal esperar que la proposta de la nova llei de
l’Habitatge no quedi retallada en el tràmit parlamentari. 

Redacció
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El 16 de febrer passat de matinada, la comissió de
seguiment de les vibracions del metro formada per veïns
afectats i membres de l’AVPN, vam visitar les obres a
l’estació de Selva de Mar, lloc on s’han iniciat. 

El dimecres 31 de gener vam tenir una reunió amb la
DGPT, representants de GISA i TMB per aclarir bàsicament
l’estat del projecte i quines modificacions havia tingut.
Se’ns va explicar que el projecte té dues fases. La que
s’està desenvolupant ara, que consisteix a cimentar les
vies a les quatre estacions: Selva de Mar, Bogatell,
Poblenou i Llacuna. Posteriorment, en els mesos de juliol i
agost, es tallarà el servei per fer l’obra a l’interior del túnel.
Estava previst fer tota l’obra sense interrompre el servei,
però ara es veu més convenient tallar el servei durant dos
mesos per accelerar-la i poder acabar abans. 

Quan arribi el moment, s’organitzarà un servei d’autobusos
entre Ciutadella i Selva de Mar, i entre aquesta estació i la
de La Pau, un tren llançadora, per cobrir el transport de tota
la línia. Per altra banda, també se’ns va informar que es
canviaran els trens antics per d’altres de més moderns, fet
que també contribuirà a disminuir la vibració. El programa
preveu tres trens el mes de  març i a partir d’aquí dos
mensualment fins a un total de 25 trens. La comissió va
plantejar la necessitat de minimitzar el soroll i la vibració
que pateix actualment el veïnat del carrer Pujades. Es va
sol·licitar una reducció de la velocitat dels combois fins a
30K/h a partir de les 22:00 h, i fins al mes de juliol. TMB
estudiarà la proposta. Valorem el clima de bona entesa i el
diàleg que hi ha entre la comissió i els responsables de
TMB i DGPT. 

M. Andreu

Visita a les obres del metro

d’altres per encabir el nostre gran nombre d’equips.”

El club esportiu Monopol i l’Atlètic Poblenou demanen com
a mesura compensatòria la construcció d’un camp de futbol
a l’actual camp de rugbi del pavelló de la Marbella perquè
hi puguin entrenar-se des dels juvenils fins als amateurs,
d’aquesta manera es podria descongestionar l’actual camp

i dedicar-lo només al futbol base. Alhora també demanen
que se’ls adjudiqui la gestió del nou camp de gespa de
Futbol 7 que s’està construint al costat de l’Escola Vila
Olímpica, que a hores d’ara desperta grans interessos
perquè també comptarà amb tres pistes de tennis.

Glòria Fillat

Era el dia de la transgressió consentida. El dia que podíem
treure els desitjos obscurs de transvestir-nos. El dia de
treure les passions ocultes i amagar-nos-hi.  

Corretejaven alegrement per la Rambla Bob Marley’s
només faltats de plantetes per portar al pulmó, homes
disfressats de dones, dones disfressades d’homes, gent
ensenyant els pèls de les cames sense pudor, gent lluïnt
els atractius del sobrepès, perruques de coloraines per
tapar els monotons pentinats quotidians i, com sempre, els
típics avorrits que es vestien de si mateixos i no es
deixaven induir pel gran Carnestoltes. Al final de la rua,
tancant-la, una carrossa portava la reivindicació al carrer.
Els de la plataforma per l’Habitatge Digne, tots de negre i
amb màscares blanques, tristes, passejaven la gran llosa
del preu de l’habitatge.

Però, els reis del cotarro festiu, eren 3 mosques colloneres,
una cuca fera, una marieta, una aranya  i quatre abelles
que voleiaven i ballaven pels verds prats del camió dels
diables . Al so d’una música casposofestiva passejaven les
seves estudiades coreografies camió amunt i camió avall.
El públic, enfervorit, omplia la rambla desafiant la pluja. Tot
i la insistència torrencial de precipitacions, cap poruc es va
amagar de la pluja sota els balcons. Llàstima que un error
del gps dels organitzadors confongués el camí i fes acabar
la rua abans d’hora. 

I tornem-hi, ja només falta un altre any per al proper jaleo.
Mentrestant, per als d’esperit Brut, sant Pollastre els
espera el 5 de maig, a la plaça dels Pescadors, amb la seva
mítica cursa.

Jordi Canela

La rua de Carnestoltes

treballs a les vies de l’estació Selva de Mar
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Habitatge

Insuficients adjudicacions d’habitatge protegit a Barcelona
L’oferta de nous habitatges a la ciutat de Barcelona,
bàsicament per a gent jove, s’ha mostrat molt
insuficient a la vista de la gran demanda existent.
Prop de 55.000 sol·licituds per als 1.509 pisos que
s’han sortejat darrerament. La Caixa construirà 144
pisos per a gairbé 20.000 sol·licituts. I les
cooperatives veïnals en faran prop de 200, que no
cobreixen tampoc ni de bon tros les necessitats
d’una llista amb 2.000 preinscrits.

L’Ajuntament de Barcelona es va comprometre oferir
10.000 habitatges en les diferents modalitats durant
el mandat 2004- 2007. Aquest compromís
difícilment es podrà complir en la seva totalitat, ja
que en aquests moments només n’hi ha d’acabats
3.700. Uns 3.800 més estan en construcció; mentre
que n’hi ha 2.700 de conveniats.

La ciutat de Barcelona té molta dificultat per créixer
en sòl. Amb tot, se’n podria millorar els resultats si
s’actués a la vegada en diferents fronts. D’una
banda, incentivar l’oferta de pisos de lloguer que ara es
troben buits, si cal penalitzant aquells propietaris que no
els posin en el mercat. I de l’altra, estendre l’ajut a la
rehabilitació a més barris. I el que seria molt important, que
tot el sòl de propietat municipal es dediqui a habitatge

protegit. Esperem que el projecte de la nova llei d’Habitatge
que aviat entrarà en discussió al Parlament no tingui gaires
retallades i estableixi un marc més just per resoldre el greu
problema de la falta d’habitatge.

Redacció

Acte oficial de lliurament dels 46 habitatges de Cristòfor de Moura, el dia 21
de desembre de 2006

Història d’un pis
Ara farà uns sis anys vam començar a buscar pis amb la
meva parella. Primer miràvem de compra, però els preus
els trobàvem prohibitius pels sous que teníem. No volíem
marxar de Poblenou i, finalment, mitjançant un amic que
coneixia algú que disposava d’un pis buit, vam aconseguir-
ne un de lloguer molt assequible al bell mig del barri, però
del tot deteriorat. Vam haver de fer la cuina nova, dutxa
(que no n’hi havia), la instal.lació de l’aigua, canviar el
paviment, contractar el llum i el gas i, sobretot, posar-hi
molta imaginació per fer-lo acollidor i trobar-nos-hi a gust.

Després de tres anys de
viure-hi ens van trucar de
ProHabitat 2000. Jo tenia
un número força baix de la
llista, però no pensàvem
que ens toqués un pis a la
promoció de Cristòfor de
Moura. La gent havia anat
renunciant als pisos per
diverses raons, i ara era el
nostre torn. No podíem
escollir. Només quedava
un pis i, si no el volíem,
hauríem d’esperar fins a la
següent promoció. Vam
pensar-ho molt. Hi havia dues coses en contra a la balança:
deixaríem d’estar al centre del barri i, l’element més
important, els diners.

Amb tres anys els nostres sous no havien augmentat i, ara,
ens trobàvem amb un pis de protecció oficial que tenia el
mateix preu que aquells que vam desistir de comprar tres
anys enrere. Amb l’ajut econòmic i moral de la familia i amb
els estalvis que havíem aconseguit reunir, vam llençar-nos-
hi de cap. 

Han estat dos anys llargs i no gaire fàcils. Sembla una
ganga, però el nostre consell és que, els que estigueu
inscrits a les llistes, comenceu a estalviar tant com pugueu
per poder fer front a tots els pagaments que s’han de fer
abans de tenir les claus de casa vostra a la mà. Després,
però, val a pena. Nosaltres estem molt contents. El pis ens
agrada, tot i que encara queden coses sense acabar
després de dos mesos vivint-hi (coses de no fer la feina ben
feta i tenir pressa al final per inaugurar dins els terminis
establerts). Hi estem a gust i som conscients de la sort que

tenim, una sort que hauria de ser més generalitzada
perquè no deixem de parlae d’un dret bàsic com és
disposar de vivenda digna.

L’únic que ens costa és acostumar-nos a estar una mica
més lluny de la Rambla. Però no tot pot ser perfecte.

Irene Andreu

panoràmica del Poblenou amb la muntanya del Tibidabo
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Urbanisme / Patrimoni

El Parc Central: un error que ve de lluny

Ja fa anys que els responsables
d’urbanisme de Barcelona no
l’encerten. Serveixin d’exemple
Diagonal Mar i el Fòrum, dues obres
desestructurades i banals, que parlen
soles de l’arrogància dels qui ostenten
el poder a la ciutat. És evident que la
Diagonal es podia haver obert entremig
del complex entramat industrial del
Poblenou i arribar de millor manera al
mar. Ara hi ha més gent, tècnics i
polítics municipals inclosos que parlen
amb to crític i desacomplexat
d’aquelles operacions urbanístiques,
però en el seu moment va existir un
cert consentiment que va deixar soles
les entitats veïnals a l’hora de recórrer
per la via contenciosa, però sense èxit, en un darrer i
desesperat intent d’evitar la catàstrofe urbanística que
s’acostava, promoguda pel poder local, executada amb
capital internacional i amb l’autorització de la gerontocràcia
barcelonina.

En la dècada dels 90, els que planificaven l’urbanisme de
la ciutat havien previst recompondre la trama urbana del
Poblenou i transformar els usos del sòl, mudant en un nou
centre urbà el que fins aleshores es considerava un barri de
perifèria. Els instruments previstos per aquesta finalitat
eren respectivament el Pla Especial d’Obertura de la
Diagonal i el projecte 22@. La intersecció de les dues
estratègies tenia un centre geomètric situat a
l’encreuament de la Diagonal amb l’històric carrer Pere IV:
el futur Parc Central del Poblenou. Aquest és el nus de la
qüestió i és on naufraga conceptualment la transformació
del llevant barceloní.

El Parc Central és la clau de volta d’un conjunt d’estratègies
urbanes que, més enllà de renovar puntualment àrees de

transformació urbanística, han de donar solució de
continuïtat i articular les diverses parts del Poblenou,
enllaçant teixits urbans nous i vells amb el districte
d’activitats arrova. El fet de recentrar la malla poblenovina
hauria de pivotar sobre una peça amb centralitat urbana i
alhora potencial cívic par mantenir la cohesió de barri, és a
dir, el teixit viu i connectat. Es va decidir fer un gran parc
resultat de l’acumulació de sòl de cessió del pla d’obertura
de la Diagonal en el seu encreuament amb Pere IV, i aquí
es va començar a complicar la cosa perquè la necessitat de
mantenir la continuïtat dels vials primaris en les dues
direccions de la malla ortogonal i al mateix temps en les
direccions oblíqües que descriuen la Diagonal i Pere IV ho
complicava extraordinàriament. Els estudis de vialitat en
què va treballar l’entitat Barcelona Regional apostaven pel
parell Marroc i Cristòfol de Moura com a vies principals, i
també Bilbao i Bac de Roda en el sentit mar-muntanya.
L’obertura de Cristòfol de Moura partiria el parc en dos,
cosa que es complicaria encara més quan, no sé per quina
raó, el regidor Narváez va forçar el pas també del carrer

El Parc Central del Poblenou és un dels projectes urbanístics més importants pel barri i per tota la zona del llevant perquè defineix
el nou centre del Poblenou. La obra de Jean Nouvelle no respon a aquesta expectativa sinó al caprici de l’arquitecte “vedette”
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Espronceda, dividint ara l’espai del parc en quatre parts
desiguals. 

L’altra qüestió que angoixava els urbanistes era com es
podia mantenir un teixit urbà compacte i continu evitant que
l’extensió i la complexa posició del parc acabés per
desdibuixar les traces de la Diagonal i de Pere IV. La
pèrdua de densitat i la manca de referents urbans
representava una amenaça, i per això calia alguna cosa
més que una gran àrea verda. Calia dotar l’espai
d’equipaments i funcions cíviques per reforçar i articular
teixits urbans i dinàmiques ciutadanes. Hauria estat una
bona pensada també estudiar la ubicació dels edificis
verticals amb equilibri i ordre geomètric, enlloc d’anar
improvisant sobre la marxa. Va quedar plantejada, doncs,
l’equació urbanística del nucli central del Poblenou.

D’aquesta manera i després d’alguna primera proposta
desencertada, l’Ajuntament que presidia l’alcalde Clos, un
enamorat de l’arquitectura de “de disseny”, va encarregar el
parc a Jean Nouvelle, que ja havia triomfat amb la torre
Agbar. El regidor Narváez feia el simulacre de la
participació ciutadana, entretenint grups veïnals amb
decisions minúscules mentre les decisions de pes

quedaven reservades a l’alta esfera d’Urbanisme, és a dir,
a les mans del regidor Casas. Grups ciutadans diversos,
entorn de la defensa del patrimoni industrial del Poblenou,
demanaven per al Parc Central un projecte més ambiciós.
De no haver trobat un Ajuntament enrocat i refractari a les
propostes ciutadanes, encara s’hi era a temps de repensar-
ho. El sentit comú ja aconsellava llavors no desmantellar-ho
tot. Els antics tallers de metal·lúrgia Oliva Artés, el conjunt
fabril de Can Ricart i el traçat de l’antiga carretera (Pere IV)
estaven cridats a ser, per lògica natural, els referents i el
punt d’inici per bastir una polaritat generadora de
dinàmiques pròpies amb equipaments culturals,
equipaments de proximitat i activitat econòmica basada en

els sectors creatius. La inclusió d’elements del patrimoni
com una baula d’enllaç en la trajectòria de la ciutat i dels
seus habitants havia d’haver estat un dels punts forts de la
transformació, contemplada des del seu inici i amb una
visió urbanística del seu conjunt. Això s’expressava en
alguns documents del grup de patrimoni industrial del
Fòrum Ribera del Besòs. 

Les coses van anar per altres camins. La gran centralitat
d’aquell indret, equidistant entre  les Glòries i el Fòrum, on
conflueixen a més les traces antigues del patrimoni
industrial de l’eix Pere IV i la novíssima Diagonal, que per
si mateixes autodefineixen el paper de connexió i
articulació urbana, s’ha vist frustrat per un projecte
encarregat a un arquitecte de marca, Jean Nouvell, que ha
obviat aquestes reflexions. El resultat és una recreació
d’espais de fantasia: el parc de les ombres. El projecte de
Nouvelle, ara en execució, serà una zona verda segregada
de l’entramat social i urbà, replegada en si mateixa darrere
murs de formigó i amb una vegetació embolcalladora que
amagarà els paisatges urbans que el circumden. Un parc
que dóna l’esquena a la ciutat. 

Falta veure si l’elevat cost de manteniment de la vegetació

exuberant que ha promès Nouvelle i l’aïllament d’aquest
parc resistiran el judici dels ciutadans. Tindria bastant sentit
anticipar-se i rectificar ara ja els errors principals: fusionar
el parc amb el conjunt de Can Ricart; moure algun dels
edificis alts que està previst construir per evitar que acabin
tapant el conjunt patrimonial; mantenir viva la traça de Pere
IV; eliminar les muralles, substituint-les per reixat molt més
lògic per a un parc urbà... Però sembla que la pressa per
inaugurar alguna cosa abans de les eleccions és més
important per a l’equip de govern  municipal que fer les
coses ben fetes. L’error afectarà no només una zona
enjardinada, sinó la consistència urbana de tot el Poblenou. 

Salvador Clarós

“El punt d’intersecció de les estratègies urbanístiques defineix un centre geomètric situat a l’encreuament de la
Diagonal amb l’històric carrer Pere IV: el futur parc central. Aquest és el nus de la qüestió i és on naufraga
conceptualment la transformació del llevant barceloní.”
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Breus

FARMÀCIA LOPERENA GIRÓ
TEL 93 307 15 17

MARIÀ AGUILÓ / PUJADAS
DERMOFARMÀCIA

FÓRMULES MAGISTRALS
HOMEOPATIA - FITOTERÀPIA
DIETÈTICA - ELIXIRS FLORALS

El dia 27 de gener va ser publicat en
el BOP l’anunci d’exposició pública
del pla de millora urbana de La
Escocesa. El pla urbanístic,
promogut per la immobiliaria Renta
Corporación, afecta a la fàbrica La
Escocesa al carrer Pere IV. El pla
proposa reconvertir el conjunt
patrimonial en habitatges de luxe
(lofts), i ordenar la resta d’illa entre
Selva de Mar i Fluvià, desenvolupant
sostre per activitat econòmica,
espais verds i una petita part
d’habitatge social i equipament. 

L’Associació de Veïns, junt a l’Arxiu
Històric de Poblenou i el Grup de
Patrimoni Industrial del Fòrum
Ribera del Besòs, han presentat
escrit d’al•legacions demanant la
rectificació del pla per considerar que no es preserva la
totalitat del conjunt patrimonial únic de La Escocesa. El pla
preveu enderrocar les edificacions entorn de la xemeneia
principal dela fàbrica que corresponen a la sala de la
màquina de vapor. També hi ha desacord en la
transformació de la majoria de naus en habitatges,
operació que implica una profunda transformació dels
edificis patrimonials que desvirtuaria els valors
arquitectònics de la fàbrica. La Escoesa va ser catalogada
com a Bé Cultural d’Interès Local pel Pla de Patrimoni
Industrial del Poblenou, recentment aprovat. Finalmemt, les
entitats del barri al•legan contra la ordenació de la illa
proposada en el document que s’jha aprovat inicialment.
L’objecte de la discrepancia resideix en la disposició del
edificis i en l’acumulació de sostre a la banda del carrer
Marroc i Fluvià, forçant un edifici de 13 plantes, mentre que
pel costat Selva de Mar, propietat de l’empresa Nissan, es
mantenen les naus baixes actuals de la citada empresa. Es
demana un major equilibri que permeti que el conjunt
patrimonial no quedi emmurallat per edificis alts. Es
demana també que la totalitat de les naus de la fàbrica es
destinin a equipaments, d’acord amb el pla de cultura de
l’Ajuntament de Barcelona, per ubicar tallers i empreses del
món de l’art. 

redacció

maqueta del projecte aprovat inicialment

paisatge de les teulades i xemeneies des de la Escocesa

Aprovat inicialment el Pla de La Escocesa
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Bustia

Ja des de ben petita, a casa m'havien explicat que el barri
del Poblenou antigament era una vila que no pertanyia a
Barcelona, fins i tot recordo alguna vegada que en una
botiga m'aconsellaven que allò que buscava ho trobaria a
Barcelona. Llavors també vaig aprendre que el meu carrer
era l'antiga carretera de Mataró, així doncs, una de les
entrades i sortides més importants d'aquella Barcelona que
s'havia anat engrandint i alhora absorbint les viles que tenia
més a la vora. De més gran vaig aprendre que si el
recorregut del metro a casa era desolat i força abandonat
era perquè els transportistes s'havien apoderat de les naus
que havien estat el gran motor industrial de la zona. Avui,
amb la carrera d'arquitectura acabada, em pregunto si
aquella antiga carretera de Mataró, que va ser i és un dels
eixos vertebradors de tot el districte, té alguna importància
per als qui ara els toca decidir les infraestructures del
moment. Perquè no hem d'oblidar que un carrer és una
traça històrica, és un flux de gent, és una marca en el
territori, que ha servit de comunicació entre pobles i que
n’ha afavorit l'intercanvi comercial i cultural.
Però no, ara toca tallar-lo pel bell mig per una raó ben
curiosa com és el projecte d'un parc. No cal anar gaire lluny
per veure com un carrer pot mantenir la seva traça i creuar
un parc; no cal anar gaire lluny per passejar per Diagonal
Mar i creuar el carrer Taulat sense adonar-te que has sortit
i tornat a entrar al parc. A això, però, potser hi ajuda el fet
de no crear un parc introvertit que només es mira el melic i
que dóna l'esquena al carrer, com veig que està fent el futur
Parc Central de Pere IV- Diagonal. Després ens queixarem
que és un pou d'inseguretat i que anar pel carrer vorejant
un mur és un avorriment.
Això sí, hem d'estar tots ben orgullosos de viure i estimar
Barcelona, ja que tenim una ciutat en què els turistes fan
cua per visitar-la, els publicistes per fer-hi anuncis i els
cineastes per reproduir un París medieval que no han estat
capaços de trobar a la pròpia ciutat per escenificar El
Perfume. Però això sí, ara no cal mantenir el que el pas del
temps ens ha donat al Poblenou; espremem el nucli antic
de la ciutat i preguem perquè París pugui representar
d'aquí a 500 anys el que Barcelona està destruint del seu
gran passat industrial. 

Elisabet Amat. 
(Publicat al diari El Punt)

Una traça històrica

El carrer Pere IV mostra encara el tradicional aspecte de
carretera al seu pas pel nucli antic, mentre que queda desdibuixat
en arribar a l'encreuament amb la Diagonal. La interrupció del
seu traç, i l'urbanisme dispers que l'envolta constitueix un dels
més greus errors en la concepció urbana del nou Poblenou. 
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Associació de Veïns

Ordre del dia
• Aprovació de l’acta de l’última

Assemblea General
• Valoració de l’informe de gestió
• Valoració de l’estat de comptes
• Renovació del 50% de la junta
• Presentació del Pla de Treball i

pressupost per al 2007 
• Precs i preguntes
• En cada un dels punts hi haurà

un torn d’intervencions per part
dels assistents.

• Ens agradaria poder-nos veure
en aquesta assemblea i entre
tots i totes seguir treballant per
un barri millor. Poblenou s’ho
mereix i l’entitat s’enfortirà. 

La junta

Dia: Dimecres 28 de març de 2007 
Hora: 19:00 h
Lloc: Sala de conferències centre cívic Can Felipa

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
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