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la platja
un lloc per al joc i el descans
un espai per al civisme...

les municipals al Poblenou
per un habitatge digne
el pla 22@
Poblenou, un barri de cooperatives
les obres de la L4
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Guia comercial
ARQUITECTURA
Sergio Selvi

ENTITATS • FUNDACIONS
Prohabitat 2000

PUERICULTURA
Mainada

RESTAURANT
Aliança El Poblenou

Pere IV, 204-242 3º1ª
T. 93 308 80 12

Avinyó, 32

Amistat, 22
T. 93 221 32 98

Rbla. Poblenou, 42
T. 93 225 20 88

ANTIGUETATS
Casa Usher
Pujades, 127
T. 93 485 69 90

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

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

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

Carnisseries Trinxant

Marià Aguiló, 53
T. 93 307 15 17

Farmàcia Rambla Poblenou

Rbla. Poblenou, 89-91
T 93 485 41 97

Rbla. Poblenou, 21
T. 93 224 11 23

Òptica Traver
Pujades, 194
T. 93 485 22 42

Marià Aguiló, 87 b
T. 93 485 39 44

Taulat-62

Buxadé&Villegas Advocats

MODA • ESTÈTICA
Francesc Creixell

Centre Comptable Poblenou
Dr. Trueta, 230

Marimon Estrany

Taulat, 62 T. 93 225 36 40

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

Villarroya Sabaters

Llull, 219 T 93 300 32 93

Rbla. Poblenou, 45
T. 485 27 90

BASAR / BIJUTERIA
La Chatunga

MOTOR
Goncas Motor

Bilbao,38
T. 93 356 92 86

Castanys, 8 T 93 225 22 95

FARMACIA • ÓPTICA
HERBORISTERIA
Farmàcia Loperena Giró

ASSESSORIA • GABINET
Aliaga Gestoria

Rbla. Poblenou, 49 1º3ª
T. 93 485 26 65

QUEVIURES
Cansaladeria Balart

Almogàvers, 143
T. 93 309 80 96

CAFETERIA • GELATERIA
El Tio Ché

PAPERERIA
Copiràpit

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

Lope de vega, 45
T. 93 300 35 07

CORTINES
Cortinas Pueblo Nuevo

PUBLICITAT
Guti’s Diseño

c. Marià Aguiló, 114
T. 93 225 39 16

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

El Mos
Rbla. Poblenou, 41
T. 93 221 21 41

Amistat, 22 T. 93 225 43 43

La Plaça

Fruiteries July
Llull, 181 T. 93 485 23 33

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

J.Tena Xarcuteries

Nice Spice

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

Natur House
Marià Aguiló, 84 b
T. 93 300 80 80

Pastanaga Fruits

Pujades, 207 b
T. 93 308 95 48

Vacatada
Dr. Trueta, 229
T. 93 221 57 36

SERVEIS MEDICS
Clínica Dental Glòries

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

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

Sweetmas Pastisseria

VETERINARIA
Clínica veterinaria
El Poblenou

Passeig Taulat, 136
T. 93 303 63 10

MOBLES • DECORACIO
Alfred Martín
Pere IV, 218-220
T. 93 307 25 07

Camí antic de València, 18
T 93 300 87 26

Carme Decoració
Bilbao, 33-35 local12
T. 93 300 51 24

Destil
Pujades, 174
T. 93 485 35 74

Plaza
Pallars, 232
T. 93 300 32 57

SI ET VOLS
ANUNCIAR,
TRUCA AL
93 266 44 41

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

Poblenou guanya en abstenció i repeteix regidor
El resultat de les darreres eleccions municipals a la ciutat de Barcelona mostra un retrocés dels partits PSC, ERC i ICVEUiA, un avanç de CIU, i el PP es queda pràcticament igual. Tots els partits van perdre vots en valors absoluts i es va
doblar el nombre de vots en blanc respecte de les eleccions del 2003. Però el més simptomàtic de les passades eleccions
municipals és l’alt índex d’abstenció (50,4%), que va superar en 9,5 punts l’abstenció del 2003. Pel que fa al Poblenou,
els resultats van ser equivalents als del conjunt de la ciutat, i el consell de districte de Sant Martí va quedar configurat per
9 consellers del PSC, 5 de CIU, 3 del PP, 2 d’ICV-EUiA i 2 d’ERC.
L’elevada abstenció hauria de preocupar tothom. Les causes segurament tenen a veure amb la percepció d’una acció més
centrada en els propis interessos partidistes que en les necessitats i en les demandes concretes dels ciutadans.
En conseqüència s’ha produït un distanciament entre l’acció política i els ciutadans. Constatem que la campanya electoral
a Barcelona tampoc ha aconseguit engrescar. Massa mercadeig amb propostes electorals poc creïbles i poc debat
autocrític de la feina feta i la no feta.
Caldrà veure com incideix en l’actual mandat la sortida d’ERC del govern municipal, ja que perd la majoria absoluta i
haurà de buscar el pacte amb altres partits. Caldrà veure si hi ha més capacitat ara per escoltar l’opinió dels ciutadans.
Caldrà també que les entitats – l’AVPN inclosa- reflexionem per veure com fer front als reptes d’una societat cada cop
més complexa i diversa, mirant de cohesionar els interessos col·lectius.
Francesc Narváez continua, per voluntat de l’alcalde, com a regidor del districte de Sant Martí. Aquest serà el seu quart
mandat en la màxima responsabilitat del districte. En la nostra opinió no és pas la voluntat dels veïns i veïnes. Algunes
decisions del regidor com el pla de Can Ricart o la mateixa divisió del Poblenou en cinc barris diferents, entre d’altres,
que han tingut una forta contestació veïnal, han estat contràries als interessos del barri. Tot i així, si una cosa hem de
valorar de Francesc Narváez és que coneix el barri, el districte i la seva gent. I no s’amaga a l’hora de donar la cara. Una
altra cosa són que les respostes siguin compartides. A nosaltres ens hauria agradat un canvi per deixar entrar aire fresc
i renovat en les relacions entre veïns i el districte. Però més enllà d’això, hi ha raons d’ordre democràtic que aconsellen
posar límit al nombre de mandats. És una exigència de renovació democràtica que cada vegada s’imposa amb més força
en la nostra societat. En qualsevol cas, esperem i desitgem que l’actual mandat serveixi per esmenar errors del passat i
enfocar bé les solucions als problemes, que no en són pocs, que el barri té plantejats en tots els àmbits. Hi haurà
l’oportunitat de demostrar des de la regidoria una voluntat més gran en l’elaboració del Pla d’Actuació de Districte (PAD).
La nostra voluntat, malgrat les discrepàncies, és seguir treballant per un barri millor i des de la responsabilitat de cadascú
i el respecte; ho continuarem fem.
La junta

índex
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Eleccion Municipals al Poblenou

Resultat de les eleccions municipals al Poblenou
2007

2003

%
ELECTORS
VOTANTS
NO VOTANTS
PSC
CIU
PP
ICV
ERC
ALTRES
BLANC
NULS

54814
27838
26976
9646
5579
3263
3128
2827
1964
1243
188

100%
50,79%
49,21%
34,65%
20,04%
11,72%
11,24%
10,16%
7,06%
4,47%
0,70%

Variació 2007 2003

%
50310
27268
23042
10362
4757
3011
4034
3889
715
500

100%
54,20%
45,80%
38,00%
17,45%
11,04%
14,79%
14,26%
2,62%
1,83%

4504
570
3934
-716
822
252
-906
-1062
1249
743

Coral infantil del Joncar
La Coral del Joncar va néixer al Poblenou l’octubre de l’any
1982. Gràcies a l’esforç i la il·lusió dels cantaires que van
començar i a la continuada incorporació de gent del barri, ha
mantingut de forma ininterrompuda la seva activitat durant 25
anys i ha consolidat un bon nivell musical.
És membre de la Federació Catalana d’Entitats Corals,
participa en nombrosos concerts arreu de Catalunya i és
responsable de diversos esdeveniments musicals al barri del
Poblenou (trobades de Gospel al Poblenou, concerts de
Nadal a l’església de Santa Maria del Taulat).
Com a entitat vinculada al barri, està afiliada a la
Coordinadora d’Entitats del Poblenou i té la seva seu al
Centre Cívic de Can Felipa.
Actualment, la coral d’adults està dirigida pel mestre Víctor
Frigola i formada per vora uns cinquanta cantaires. Es
realitzen assajos setmanals, amb acompanyament de piano,
tots els dimecres de 2/4 de 10 a 2/4 de 12 del vespre al teatre
del Centre Cívic Can Felipa, planta quarta.

Aquest any, i amb motiu del 25è aniversari de la fundació de
la nostra entitat, s’interpretarà i representarà l’òpera L’Elisir
d’Amore, de Donizetti, els dies 26 i 27 d’octubre al Centre
Cívic Can Felipa.
També ara fa uns 15 anys la nostra entitat va crear un espai
propi per als més petits, i així va néixer la coral infantil el Joncar
Petit, formada actualment per nois i noies de 5 a 12 anys.
Dirigits pel nostre estimat Ramon Beltran, els joves cantaires
també assagen a Can Felipa, els dilluns de 6 a ¾ de 7 de la
tarda, i ens acompanyen en tots el concerts que fem al barri,
Nadal, festes de Maig.... a més dels seus compromisos com
a coral infantil!!
Després de 25 anys estem molt contents de contribuir a
mantenir la tradició musical del barri i convidem a totes
aquelles persones, grans, petites i mitjanes perquè uneixen la
seva veu al nostre projecte genuïnament del Poblenou.
Carme Mañé i Encarna Roldán
joncarpetit@hotmail.com

SERVICIO OFICIAL
Almogàvers, 143
Telf. 93 309 80 96 - Fax 93 320 87 21

El mundo del Transporte

COMPRA-VENDA
DISCS, JOGUINES, TEBEOS, PAPER
i OBJECTES ANTICS. BUIDEM PISOS.
PUJADES, 127 - TEL. 93 485 69 90
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c. Bilbao, 38 Tel. 93 356 92 86

c. Marià Aguiló, 84 b - Telf. 93 300 80 80
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Vida de barri

Els arbres també fan barri
Com tantes altres coses els arbres també estan canviant al
nostre barri. Tradicionalment, el Poblenou no ha estat un barri
amb parcs o jardins al seu interior, només amb les
transformacions dels anys vuitanta van aparèixer a la seva
perifèria grans espais verds com el parc del Poblenou o el de la
Nova Icària, entre d’altres, però un altre dia ja parlarem dels
parcs del barri. Avui el títol vol fer referència als arbres del
carrer, uns éssers vius gairebé anònims que no veiem fins que
no desapareixen; que no ens adonem que hi són fins que notem
alguna cosa rara al carrer i els busquem i no els trobem, o han
sofert una poda severa. En situació de normalitat, el conjunt
d’arbres ens passa desapercebut.
Des que Barcelona va començar a créixer fora muralles, el
plàtan d’ombra ha estat l’arbre principal dels carrers de la
ciutat i de l’Eixample. El Poblenou ha tingut arbrat de carrer
des de sempre, fins i tot abans de ser un barri de
Barcelona. Amb l’annexió també es van plantar plàtans als
nous carrers que creixien seguint el model del pla Cerdà.
Aquest arbre tan resistent de fulla caduca es va convertir
en l’arbre del barri, de fet forma part de la seva personalitat
i s’ha convertit també en símbol vinculat a l’aparició de la
ciutat industrial construïda durant el final del segle XIX i
principis del XX.
Petits indrets i places, com la de sant Bernat Calbó o la del
Sagrat Cor, per exemple, no serien el que són sense els
arbres, tampoc no ens podem imaginar la Rambla sense
plàtans d’ombra. Aquests espais amb els seus arbres són
llocs importants del barri i amb molt caràcter gràcies,
precisament, a l’arbrat.
L’actual creixement i transformació del barri ens pot fer
perdre aquest altre tret d’identitat. Aquest gran arbre també
forma part dels vincles que cada persona ha establert amb
el lloc on viu o ha viscut. Tothom manté imatges i records
on els arbres formen una part important de l’escenari. Les

L’arbrat de la Rambla està molt mal cuidat. En la foto es pot veure
com les podes desastroses que s’hi han fet ha malmès
l’arquitectura i la bellesa dels exemplars.

vivències tenen una dimensió íntima i individual, però
també social que ajuda a conformar una identitat
col·lectiva.
Per això creiem que cal fer créixer la sensibilitat i el
respecte dels veïns i la dels gestors del barri vers l’arbrat.
Entre altres coses, cal demanar que es mantingui el plàtan
d’ombra a molts dels carrers com l’arbre característic del
Poblenou. No hi ha cap dubte que cal aprofitar les obres del
barri per fer noves plantacions i renovar arbres envellits o
que estan malalts, i anar incorporant-hi altres espècies,
però no podem abaixar la guàrdia vers el patrimoni que
tenim plantat i deixar de ser observadors i exigents amb les
coses que passen als arbres del nostre barri.
Alguns exemples del que està passant:
No cal ser un expert per reconèixer que la Rambla del
Poblenou és el carrer més emblemàtic del barri i un dels
més singulars del districte de Sant Martí. Doncs tot i amb
això, l’Ajuntament del districte, el de la ciutat i Parcs i
Jardins s’han oblidat, com altres anys, de fer la reposició de
l’arbrat que falta, en total ja falten 38 exemplars. Ja hem
perdut una altra campanya de plantacions anuals, quantes
n’hem perdudes? (El recompte és de finals de juny.)
Un cop acabades les obres del carrer Llull, es van replantar
aquesta primavera, en el tram comprès entre Llacuna i
Badajoz, un total de 62 arbres, a hores d’ara només en
queda 1 de viu, els altres 61 s’han mort. Entre altres
possibles raons: a simple vista ja es veia que tenien un
fong. S’ha anat passant d’un arbre a l’altre?

En aquest tram del carrer Llull es va arrencar completament els
plàtans per fer les obres del pla d’infrastructures. La seva
reposició, per arbres molt més joves, va fracassar, segurament
degut a un fong que contaminava els nous exemplars. Han mort
tots i l’ajuntament els ha hagut de tallar. Una altre temporada sense
arbres al carrer Llull. Algú demanarà responsabilitats pel dany
econòmic ocasionat?

Al carrer Josep Pla, entre els carrers Perú i Pere IV, es van
plantar també aquesta primavera 20 arbres. Ja se n’han
mort 12, i dos més estan a punt de morir, ja es pot veure
l’atac del fong a simple vista. Seguiran tots el mateix camí?
Eren de la mateixa remesa? Van venir malalts? (El
recompte és de finals de juny.)
Volem convidar a tothom que llegeixi aquestes línies a
mirar-se els arbres amb altres ulls i... si no els veieu, mireu
a terra, no sigui que caigueu en un escossell buit.
Comencen a haver-n’hi molts al barri.
Jordi Díaz
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Vida de barri

El Poblenou, per un habitatge digne
A començaments del 2007 es va crear l’Assemblea per
l’Habitatge Digne del Poblenou. Som un grup de gent del
barri afectada i preocupada per la situació actual de
l’habitatge, i la nostra intenció és crear una assemblea de
barri vinculada a altres col·lectius que comparteixen les
mateixes preocupacions per tractar dels temes relacionats
amb el problema de l’habitatge: preus del pisos de compra
i de lloguer, violència urbanística, especulació, etc.
La idea principal és aplegar com més gent millor i com a
objectiu aconseguir canviar les lleis que condicionen el
mercat immobiliari, així com fer complir la constitució
espanyola i el seu article 47 en el qual es diu que tothom té
dret a un habitatge digne.
Durant els darrers anys, hem assistit impassibles a
augments de més del 200% en els preus de vivenda de
compra i de lloguer mentre que els nostres salaris han pujat
un 30% en el millor dels casos. Aquesta situació ha
provocat una important fractura social entre els grans
beneficiaris de l’especulació (immobiliàries, constructores,
entitats financeres...), per una banda, i la resta de la
població, de l’altra, que ha de destinar un 60% dels seus
ingressos a la vivenda o que simplement no hi pot accedir.
Aquests augments desorbitats estan directament vinculats
amb l’especulació urbanística. Podríem dir que, en el
context barceloní, el barri del Poblenou és un del més
maltractats en aquest sentit. Després de 20 anys de
continua renovació urbanística (Vila Olímpica, Fòrum,
22@...), molts veïns i veïnes tenen la sensació que les
expropiacions a baix preu de vivendes populars i la inversió
pública en urbanització no ha repercutit en la pròpia
població poblenovina. Els polítics s’omplen la boca parlant
de vivendes de protecció oficial, però en aquests 20 anys
de constant transformació del barri no s’ha construït cap
vivenda pública dirigida en primer lloc als residents i a

6

Un membre de la plataforma per l’habitatge digne dialoga a la
Rambla amb el regidor Narváez.

altres classes populars de la ciutat. Al contrari, s’han
generat importants plusvàlues per part d’empreses
immobiliàries que han construït blocs de vivendes de
mercat lliure per a grups socials mitjans i alts. Això ha
provocat que la gent jove es vegi obligada a marxar del seu
entorn i com a conseqüència modifiqui el teixit social d’un
barri amb una forta personalitat pròpia. Vint anys
d’especulació han fet que un espai ple de reminiscències i
identitats històriques hagi estat pràcticament arrasat i
sepultat per una nova arquitectura mediocre i banal.
Si vols contactar amb nosaltres pots enviar-nos un
missatge a l’adreça pnhabitatge@hotmail.com.
Assemblea per l’Habitatge Digne del Poblenou
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Districte d’activitats 22@
Recollint i respectant el dret a rèplica, publiquem un escrit enviat per Miquel Barcelo´ president de 22@, i tornem a reproduir
l'escrit fet per l'AVPN en el número 49 de El Poblenou " Estat d'execució del Pla 22@", perquè el lector pugui opinar.
junta de l’AVPN

22@Barcelona convida a descobrir la transformació del
Poblenou en el nou districte de la Innovació
Aquest article pretén donar informació sobre el projecte 22@
en contrast amb algunes informacions que van aparèixer en el
butlletí de maig i que considerem que no s’ajusten a la realitat
del projecte.
Més de deu quilòmetres de carrers nous o urbanitzats, més
400 empreses instal·lades o en curs i més de 30.000 nous
llocs de treball en l’àmbit del Poblenou
Passejant pel Poblenou i pel districte 22@ Barcelona
podem constatar que ja és una realitat el que fa només set
anys era un projecte i que s’estan complint els objectius
que s’havien fixat de transformar les antigues àrees
industrials d’aquest barri en un pol d’activitat empresarial,
científica, tecnològica i cultural, fet que consolidarà
Barcelona com una de les principals plataformes
d’innovació i economia del coneixement en un futur proper.
El projecte 22@Barcelona va ser concebut per un període
de vint anys i encara hi ha molta feina a fer per continuar
treballant. S’han realitzat millores substancials en tres
àmbits: l’entorn físic (amb el planejament, la gestió
urbanística i la implantació del pla d’Infraestructures); la
presència i tipologia d’empreses i institucions de referència
al territori a través de projectes de clústers o sectors,
basats en les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, Media, Tecnologies Mèdiques i Energia; i, per
últim, l’impuls de tota una sèrie de programes socials
dirigits tant als veïns i veïnes del Poblenou com als
professionals.

22@BARCELONA: LA TRANSFORMACIÓ URBANA
MÉS IMPORTANT D’EUROPA PAS A PAS
Any rere any, des de l’any 2000 s’ha anat posant l’accent
en diverses etapes del projecte que han marcat la seva
evolució. Tot seguit, algunes de les fites més significatives
amb els anys i les àrees on es va posar èmfasi.
Any 2000. La idea: L’Ajuntament de Barcelona decideix
transformar el barri industrial que durant més de cent anys
fou el seu principal motor econòmic en un nou model
d’espai de coneixement. Llavors, l’actual districte
22@Barcelona era sòl industrial amb poc ús o en desús, de
propietat 100% privada.
Anys 2001-2002. El planejament: La societat municipal
22@Barcelona inicia la fase de planejament urbanístic que
comporta l’ordenament necessari per transformar aquest
territori en desús.

Representació gràfica de Ca l’Aranyó tal com preveu el Pa Especial
del Campus Audiovisual.

menta notablement la inversió del Pla Especial
d’Infraestructures que permet crear i reurbanitzar 38
quilòmetres de carrers i els dota de serveis altament
competitius. La renovació en superfície ha de comportar la
creació de 28 quilòmetres de carril bici; la dotació de 4.200
arbres nous; la instal·lació de semàfors adaptats per a
invidents; la urbanització de voreres més amples per
facilitar el trànsit; la creació d’una zona d’accés a Internet
Wi-Fi; zones 30 km de pacificació del trànsit i la renovació
dels paviments, entre d’altres.
Per la seva part, la renovació del subsòl suposa la dotació
de noves xarxes de clavegueram, recollida pneumàtica
selectiva de residus, fibra òptica, climatització
centralitzada, millora de la xarxa elèctrica, etc.
Any 2004-2005. La construcció i rehabilitació d’edificis:
El districte 22@Barcelona comença a ser una realitat i
s’inauguren les seus de noves empreses que s’han
instal·lat al territori com T-Systems o Barcelona TV. A més,
la rehabilitació de la fàbrica de Can Canela permet acollir
l’IL3, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de
Barcelona.

Any 2001-2003. La gestió: El projecte impulsa la gestió
urbanística del sòl, que consisteix en la redacció,
negociació, tramitació, aprovació, inscripció registral i
execució material dels àmbits amb planejament derivat
aprovat.

Any 2005-2006. El contingut: Les infraestructures i nous
edificis doten d’una personalitat nova el districte
22@Barcelona. En aquest moment, 22@Barcelona posa
en marxa tot un seguit de projectes corporatius d’atracció
de noves empreses en quatre àrees d’excel·lència o
clústers: Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(TIC), Media, Tecnologies Mèdiques i Energia.

Any 2004. Les infraestructures: 22@Barcelona incre-

Any

2006-2007.

L’inici

de

la

ciutat

compacta:
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Patrimoni industrial
22@Barcelona continua amb la planificació del territori,
l’obertura dels carrers Roc Boronat, Sancho d’Àvila,
Llacuna i Pallars ja són una realitat. S’estan acabant o
s’han inaugurat les seus de noves empreses com Indra,
Sae Institute, RNE, Sitel, Schneider Electric, Grup
Enciclopèdia Catalana, Zurich, entre d’altres. Continuen les
rehabilitacions d’edificis com la fàbrica Ca l’Aranyó, que
acollirà el Campus de la Comunicació de la Universitat
Pompeu Fabra.
22@Barcelona s’està convertint en un model de ciutat
compacta, diversa i equilibrada que potencia la convivència
de l’activitat empresarial i acadèmica, amb les zones
verdes, els equipaments i els nous habitatges. Tot això es
consolida amb projectes de cohesió social com són la
Ca l’Aranyó

Obres del Pla Campus Audiovisual a Ca l’Aranyó.

Memòria virtual de la gent gran, que fomenta la
recuperació de la memòria històrica a través de les noves
tecnologies; la iniciativa Famílies en xarxa, que forma els
pares i mares dels centres educatius en l’ús d’Internet; el
Projecte educatiu, que facilita que els joves estudiants
dels centres de formació del districte puguin fer pràctiques
en les empreses instal·lades a 22@Barcelona, o el
Programa de cessió d’ordinadors a les entitats del barri
per part de les empreses sòcies de l’Associació
d’Empreses i Institucions del districte, 22@Network.

22@BARCELONA EN NÚMEROS
• ÀMBIT DE TRANSFORMACIÓ:

198,26 Ha (115 illes de l’Eixample)

• POTENCIAL TOTAL DE SOSTRE:

4.000.000 m² aprox.

• Activitats productives:

3.200.000 m² aprox.

• Altres usos (habitatges, equipaments…)
• HABITATGES:

800.000 m² aprox.

Es reconeixen 4.614 habitatges preexistents
Es creen 4.000 habitatges nous de protecció oficial
(25% com a mínim de lloguer)

• INCREMENT DE ZONES VERDES:

114.000 m² de sòl aprox.

• NOUS EQUIPAMENTS:

145.000 m² de sòl aprox.

• INCREMENT DE LLOCS DE TREBALL:

110.000 – 130.000 aprox.

• INVERSIÓ EN INFRAESTRUCTURES:

180 milions d’euros

22@ AVUI
· INFRAESTRUCTURES:

10 km urbanitzats sobre el total de 37,5 km

· HABITATGES:

1,575 habitatges de protecció oficial (en construcció, en llicència o en projecte)

· NOVES EMPRESES:

411 instal·lades o en curs d’instal·lació (el 54,63% dels 4 sectors prioritaris)

· INCREMENT DE LLOCS DE TREBALL:

30,292 empleats (el 60,27% dels 4 sectors prioritaris)
Miquel Barceló
President de la societat municipal 22@Barcelona
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Aquest article elaborat per la comissió d’urbanisme de l’AVPN es va publicar en el núm.49 de la revista “El Poblenou”,
corresponent a maig de 2007.

Estat d’execució del Pla 22@
22@, un projecte de fort impacte al Poblenou que no
aconsegueix el suport dels ciutadans ni tampoc, pel que es
veu, la confiança de les empreses
El Pla 22@ es va considerar des del seu inici un dels plans estrella
de l’Ajuntament de Barcelona per la seva magnitud: quasi 200 Ha
de sòl per transformar. Havia de generar gairebé 4 milions de
metres quadrats de sostre entre activitat econòmica, equipaments
i habitatge, que haurien de permetre crear 130.000 llocs de treball.
Un projecte ambiciós que converteix el districte arrova en una de
les àrees urbanes en transformació més importants d’Europa. Per
aquesta mateixa raó el districte d’activitats 22@ no ha deixat
d’estar mai en el punt de mira d’aquells que pronosticaven des del
primer dia el seu fracàs. I, malgrat que es partia d’un cert consens
i convenciment per abordar la gran transformació del Poblenou
des del model arrova, els conflictes no van trigar a arribar. L’Eix
Llacuna va portar al carrer la primera protesta col·lectiva important
per part de la ciutadania, que estava disconforme amb uns plans
urbanístics agressius, i aberrants, que perjudicaven el Poblenou i
la ciutat. El patrimoni arquitectònic i l’afectació de residents i de
petites empreses no ha deixat de mobilitzar els ciutadans de dins
i de fora del barri amb tota mena de recursos i al·legacions,
malgrat els mecanismes de participació insuficients, i també ha
bombardejat l’equip de govern municipal amb un munt de
propostes i alternatives.
L’escassa informació disponible des de l’Ajuntament no permet
anar gaire lluny en el seguiment i avaluació del pla, sobretot en
l’aspecte d’implantació industrial. Tot i així, el Fòrum Ribera del
Besòs va realitzar un petit estudi, difós el juny de 2005, en el qual
es plantejaven algunes conclusions: el ritme d’atracció d’empreses
del districte arrova és fluix i falta un projecte impulsat per les
administracions que tenen competències en treball, indústria,
recerca, política cultural i educativa, promoció econòmica i
social... per evitar que siguin exclusivament la promoció
immobiliària i el capital especulatiu els principals motors de la
transformació; les actuacions urbanístiques no han sabut trobar en
general l’encaix adequat en el barri i en la ciutat com demostren,
per exemple, els plans de l’Eix Llacuna i el de Can Ricart, entre
d’altres; la subordinació a la promoció privada per falta d’inversió
pública ha traït el model de ciutat compacte que volia integrar les
seves trames històrica, social i cultural; i, finalment, que el nou
districte econòmic no atrau fonamentalment empreses noves dels
sectors estratègics, tal com es volia, sinó tan sols reposiciona el
teixit d’economia terciària de la ciutat, alhora que expulsa
innecessariàment del Poblenou petites i mitjanes indústries de
sectors més tradicionals de l’economia.
El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), a instància
dels sindicats i les patronals, va elaborar també un dictamen del
Pla 22@, amb conclusions similars i algunes recomanacions.
Però la sentència definitiva l’han donat els ciutadans: quatre anys
de conflictes gairebé constants, ja sigui per doblar les
indemnitzacions per desnonament i expropiació, ja sigui per
defensar Can Ricart i altres elements del patrimoni, ja sigui per
mantenir l’activitat de tallers d’artistes o per no haver de traslladar
les petites empreses industrials a fora de la ciutat. No hi ha perill
de ser acusats de demagògia si diem que al Poblenou les rendes
del sòl han pres la iniciativa i han marcat la pauta de la
transformació i han subordinat patrimoni, drets, habitatge,
equipaments socials, etc. mentre el poder municipal molt sovint ni
tan sols entenia l’emprenyament del carrer.
Balanç d’una realitat
Els metres quadrats de sostre d’activitat econòmica contractat fins
al febrer de 2005, 5 anys després de l’aprovació definitiva del Pla
22@, representava només el 7,7% del sostre total previst en el

districte econòmic. La contractació de superfície arrova des de
desembre de 2003 fins al febrer de 2005, moment en què ja
s’havia ordenat gairebé la meitat sòl del districte arrova a través
dels plans especials de promoció pública i s’havien posat les
condicions urbanístiques per actuar de motor d’atracció i
desenvolupament del districte, era de 248.784 m2. A
començament del 2005, la contractació de sòl d’activitat
econòmica en el 22@ creixia al ritme de 1.746m2 de mitjana
mensual. Un creixement insuficient per aconseguir la massa
crítica necessària per crear expectatives i interès en el mercat.
Calia esperar, però, una acceleració pel que fa a la implantació
d’empreses, atesa la maduresa urbanística creixent de la zona. Un
any i mig més tard, el districte econòmic continuava sense agafar
velocitat, segons es desprèn de les dades que facilita l’informe de
l’estat d’execució de juny de 2006. Segons aquest web, amb 22
plans més de millora urbana aprovats respecte al 2005, i amb poc
més de la meitat del sostre total amb ordenació aprovada (quasi 2
milions de m2), el sostre productiu amb llicència de construcció
girava a l’entorn de l’11,3% respecte del sostre productiu total a
transformar.
Aquesta dada és un indicador de la falta de correspondència entre
el creixement urbanístic en metres quadrats de superfície amb
ordenació aprovada, d’una banda, i la realitat d’implantació
empresarial, de l’altra.
Una altra dada indicadora del baix nivell de desenvolupament del
pla és el nombre d’empreses
instal·lades o en procés
d’instal·lació. El febrer de 2005, segons l’informe d’execució de
22@bcn, hi havia 74 empreses noves. L’informe de juny de 2006
parla de 250 noves empreses, de les quals en cita només 203
(pensem que són les més importants o significatives per
dimensió), però d’aquest grup, almenys el 15% no estan ubicades
dins l’àrea de transformació urbanística 22@. Són empreses
importants, algunes de les quals pertanyen als sectors
tecnològics, que s’han ubicat a la zona Fòrum, al front marítim, a
les Glòries, al pla urbanístic per a l’obertura de la Diagonal, o bé
a altres ubicacions del Poblenou. A més, al voltant d’un 30% són
empreses que no es poden incloure en cap dels quatre clústers
prioritaris del districte arrova. Per posar-ne un exemple, al
Poblenou s’han obert 19 hotels, fet que suposa gairebé el 10% de
la implantació empresarial citada en l’informe de juny de 2006.
Les gairebé 300 empreses implantades al districte 22@, segons
l’informe municipal de desembre de 2006, al marge de no
representar en el seu conjunt, com ja s’ha dit, l’ideal perseguit
d’empreses intensives en coneixement en els sectors més
dinàmics de l’economia, no arriben tampoc a representar per ara
ni el 30% de les més de 1.100 empreses que, segons les dades
del web de l’Ajuntament, hi ha al Poblenou. Això sense tenir en
compte, a més, les empreses que s’han deslocalitzat o han
desaparegut com a conseqüència de l’afectació del mateix pla
urbanístic. Del creixement de llocs de treball no hi ha dades. El Pla
22@ preveia un increment de 130.000 ocupacions, però no hi ha
cap informació disponible per avaluar quin és l’increment del
nombre d’ocupacions en l’actualitat.
Per avançar alguna conclusió, encara que el Pla 22@ es va projectar
a 15 o 20 anys, i això aconsella prudència a l’hora de fer judicis
anticipats, es pot afirmar, però sense cap mena de recança, que la
transformació urbana, la implantació d’empreses i la creació de llocs
de treball al districte 22@ es troba molt per sota de les previsions, i
que l’administració pública local no lidera en absolut un projecte de
construcció de la ciutat i de desenvolupament social, cultural i
ciutadà, sinó que sobretot fa de mediador a favor del capital
immobiliari, i fracassa en l’objectiu de fer ciutat.
Redacció
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Patrimoni

El Poblenou,
un barri de cooperatives
En el Poblenou el moviment cooperativista tingué una forta
implantació a partir de l’últim quart de segle XIX, en un
moment de fort augment demogràfic directament lligat a la
industrialització creixent del nostre barri.
Les pèssimes condicions de vida a què els sotmet el nou
món fabril empenyen els obrers a associar-se, crear
sindicats, societats d’ajuda mútua i cooperatives.
El moviment cooperativista rebrà un fort impuls a casa
nostra a l’últim terç del segle XIX. Ja en el Primer Congrés
Obrer de 1870, s’esdevingueren forts debats dins el
proletariat català organitzat sobre si era convenient o no la
gestió de fàbriques per part dels obrers. El 1873 es decidí
la creació de cooperatives de consum per millorar les
condicions de vida obreres i pal·liar, en part, el desgast que
generaven les vagues en la fràgil economia obrera. L’origen
del cooperativisme es troba en l’amenaça que
representava el món industrial per a la supervivència de
l’obrer. Fou un mitjà per dificultar i, en última instància, fer
desaparèixer el sistema capitalista, i per assegurar
l’economia obrera cercant el bé col·lectiu.
Cal distingir entre les cooperatives de producció, que unien
capital i treballadors, i les de consum, que feien arribar
queviures i productes de primera necessitat als seus socis
a través del contacte directe amb els productors, eliminant
els intermediaris, reduint costos i millorant-ne la qualitat. La
classe obrera proposava així un model econòmic (i si
volem també social, cultural, etc.) alternatiu al sistema
hegemònic, considerat injust i també amenaçador.
Igualment, la cooperativa posava a disposició dels seus
socis espais d’oci i formació com salons-cafès, teatre,
biblioteca, escola per als fills, així com sortides culturals,

Edifici que fou la seu de la cooperativa La Flor de Maig, al passatge Bori.

10

Edifici de la cooperativa La Artesana, avui desaparegut, al carrer
de Llull amb Marià Aguiló

conferències, excursions, etc., configurant un espai de
relació social i una cultura pròpia d’arrel obrera.
En el Poblenou el moviment cooperativista tingué una forta
implantació a partir de l’últim quart de segle XIX, en un
moment de fort augment demogràfic directament lligat a la
industrialització creixent del nostre barri. Les dades de
Sant Martí ens ajuden a entendre-ho: en menys de
cinquanta anys la població es multiplica per 25. Si el 1846
Sant Martí té 2.444 habitants, el 1860 arriba a 9.333, i el
1897, 51.684. Igualment la crescuda de les fàbriques no té
aturador, i el 1888 ja n’hi ha 152. Les pèssimes condicions
de vida a què els sotmet el nou món fabril, empenyen els
obrers a associar-se, crear sindicats, societats d’ajuda
mútua i cooperatives.
Les cooperatives pioneres al barri foren les de consum com
La Artesana també coneguda com La Familiar (1876).
Després de passar per diversos locals al carrer Ferrocarril,
Major del Taulat, el passatge Àtila (avui Ebre), Marià
Aguiló, Venero i Passeig del Triomf, l’any 1913 fixà la seu
definitiva en un bell edifici situat al carrer Marià Aguiló
cantonada amb Llull. Als baixos hi havia la botiga i un forn,
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i vuit anys més tard s’amplià amb dos pisos més destinats
a un cafè, teatre i secretaria. S’hi fundà lAgrupació Coral
l’Artesana, una secció d’escacs i una altra de femenina. El
1995 desaparegué per sempre a causa de la pressió
immobiliària.
El 1890 setze treballadors fundaven la que fou una de les
cooperatives més importants de Catalunya, la Flor de Maig
(1890). El 1896 la seu central es traslladà al carrer Dr.
Trueta amb passatge Bori, on encara es manté l’edifici. Dos
anys més tard, es creà una biblioteca que arribaria a tenir
un fons de 2.000 volums. La Flor de Maig va créixer, i el
1934 tenia set sucursals
distribuïdes entre el Poblenou i
altres barris de Barcelona com
Sagrera, Sants, Sant Andreu,
Sarrià - Sant Gervasi, la majoria
de les quals eren fruit de la fusió
amb altres cooperatives. El 1908
s’adquiriren terrenys de cultiu a
Cerdanyola, i poc més tard
també una granja que permeté
incrementar la producció. El 1940
tenia 3.178 socis. La cooperativa
tancà les portes el 1950, però
des de 1978 l’edifici de Dr. Trueta
allotjà l’Ateneu Popular Flor de
Maig guanyat per al barri gràcies
a la lluita veïnal.
El 1895 divuit obrers crearen Pau
i Justícia amb seu a Pere IV núm.
302, i posteriorment, el 1910, al
carrer
Batista. Actualment,
encara es conserva, al carrer
Pere IV amb Batista, l’edifici fruit
de les ampliacions de 1927, data
en què s’obriren seccions
d’escacs, excursionisme, teatre i
cinema, entre d’altres. L’entitat,
que persistí fins a l’any 2000, als
anys setanta publicava un butlletí
dins de Quatre Cantons sota el
nom “La cooperativa Pau i
Justícia Informa”.
El 1924 s’inaugurà al carrer
Taulat, núm. 93, La Economica, que comptava -en les
seves dues plantes- d’un forn, magatzem, cansaladeria, un
cafè, un teatre i una biblioteca. Altres cooperatives situades
a Sant Martí i amb noms curiosos foren La Atrevida
Martinenca (1896), La Humanitaria (1903) , La Modestia
(1915), La Fraternidad (1924) i El Jardín.
En els anys de la II República i la guerra civil, les
cooperatives, i per extensió l’associacionisme popular,
visqueren un auge espectacular. Però la ruptura brutal que
significà el 1939, amb els militars sublevats al poder,
esfondrà tota aquesta cultura obrera i aquest món fet de
solidaritat i ajuda mútua. Especialment en un Poblenou
majoritàriament obrer, les conseqüències foren fulminants.
Caldrà esperar als anys 50 per veure aparèixer nous
models cooperativistes responent a noves necessitats com
la manca d’habitatge, problemàtica evident en un barri on
l’espai urbà era majoritàriament ocupat per la fàbrica i el

taller. Sorgiren aleshores les cooperatives d’habitatge
Sagrat Cor (1957), Montseny (1962) o La Ribera (1967),
que realitzaren successives promocions d’habitatge a
preus assequibles.
Anys més tard, la crisi econòmica de finals anys setanta
provocà el tancament de moltes empreses de Poblenou.
Però la deixadesa i ineptitud de la patronal (els amos
s’havien esfumat o fugit del país) en aquells moments
decisius, va trobar una resposta en els treballadors: les
experiències d’autogestió. Neixen llavors societats
cooperatives industrials com Talleres Oliva Artés
Cooperativa Industrial (1979),
Industrias Waldés SCCL (1981) o
Talleres ALA. Els films de
Joaquim Jordà Numax Presenta
(1979) i 20 años no es nada
(2005) referits a l’empresa
Numax, han deixat el testimoni
d’aquell ambient. El 16 de juny de
2006, Waldés va celebrar els 25
anys de cooperativa, i pot
enorgullir-se d’estar en constant
modernització i de crear nous
llocs de treball.
Actualment les experiències
cooperativistes presents al barri,
des del Cus-Cus, l’Ítaca,
Cydònia, Verdneda, són hereves
d’aquesta
cultura
obrera
cooperativista que els ha
precedit en el temps. Prendre
consciència d’això és molt
necessari en els moments
actuals en què prima el
neoliberalisme desenfrenat i el
pensament únic. Abans hem vist
que les cooperatives sorgien
proposant models alternatius de
societat i cultura. I és que totes
aquestes noves cooperatives no
són espais alternatius de
trobada, intercanvi d’informació i
experiències de lluita, en
definitiva, de cultura popular? No
ofereixen canals d’informació i de
formació alternatius com llibres, publicacions (Diagonal o el
Directa), fullets (sobre actes del barri, medicina,
alimentació), cartells?
L’altre element que feia impulsar cooperatives al llarg de la
història hem dit que era l’explotació i la fragilitat de
l’economia obrera. Aquesta motivació encara segueix
present en el mateix origen de les cooperatives de treball
associat. És a dir, la precarietat i marginació laborals que el
sistema actual imposa especialment als més joves, en
forma de temporalitat, flexibilitat, proliferació d’ETT,
desprotecció davant l’empresari, subcontractació,
inexistència de convenis en molts sectors, etc. És que
aquestes situacions no van portar uns joves a impulsar les
experiències del Cus Cus o l’Ítaca?
Ferran Amores Chaves
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Apropem-nos

Us convidem als "Te i Cafè" d'Apropem-nos!
El Te i Cafè són unes trobades periòdiques entre veïns del
Poblenou de tota la vida i veïns procedents de països
comunitaris i extracomunitaris.
En aquestes trobades en què amb l’excusa del te i el cafè
compartim coneixements, experiències, cultura i també
amistat, en diferents sessions ens hem apropat a la poesia
hispanoàrab escoltant una mostra de poesia medieval
recitada en la llengua original i en versió catalana; hem
celebrat Sant Jordi amb una tria de poemes que han fet els
alumnes de les classes de català i alhora hem pogut valorar
els seus progressos veient com llegien per a tots els
assistents la traducció que, amb l’ajuda dels professors,
ells mateixos havien fet... però, sobretot, volem aproparnos a la realitat d’aquests veïns nostres i als motius que els
han portat fins aquí.
Avui m’agradaria compartir amb vosaltres la mirada que el
darrer Te i Cafè ha fet sobre el Senegal amb l’ajuda
d’Ababakar Thiakh -de l’Associació Catalana de Residents
Senegalesos, que promou el debat i la reflexió del propi
col·lectiu, i l’intercanvi i la convivència amb la gent d’aquí-,
i de Farid Chamas i Bokar Ba, pescadors del Senegal i
alumnes de les classes d'Apropem-nos. El Senegal té
11.658.000 habitants i s’hi parlen llengües diverses
(francès, wòlof, peül, serer, diola, manding...). Un 50% de la
població és urbana i un 50% és analfabeta. L’esperança de
vida és de 55 anys.
La població serer està composta per musulmans i cristians
i, en una mateixa família, poden conviure les dues religions.
Al Senegal trobem també els animistes, religió africana que
adora la naturalesa i és anterior al cristianisme i
l’islamisme.
L’Ababakar ens va fer un repàs de la història del Senegal
des de la creació de l’imperi de Ghana al segle V, els
primers esclaus que van fer els portuguesos l’any 1500, el
tràfic d’esclaus a les amèriques en els segles XVII i XIX,
l’abolició de l’esclavitud l’any 1807...
L’Àfrica subsahariana és, sens dubte, la regió més
empobrida del planeta. Res de la situació actual és aliè a
l’espoli de les seves riqueses, al genocidi que va
representar el comerç d’esclaus i, en l’actualitat, la
descapitalització que representen els Plans d’Ajustament
Estructural imposats pel Banc Mundial o el FMI.

ESTUDI
D’INTERIORISME

Al Senegal la principal font de riquesa és la pesca, que
actualment està molt amenaçada.
Dos són els motius que la fan perillar: els grans vaixells
europeus que pesquen amb materials molt sofisticats i
contra els quals les petites embarcacions no poden
competir, i els residus tòxics que els vaixells xinesos i
japonesos aboquen a les seves aigües i que maten els
peixos.
En Farid i en Bokar ens expliquen que l’estil de vida al seu
país és molt comunitari. Les cases estan habitades per
famílies molt extenses en què conviuen diferents
generacions d’avis, oncles, nens... de fins a 20 persones,
de les quals només dues o tres aconsegueixen treballar.
Guanyen poc, però el que tenen és per compartir: ningú es
queda sense menjar perquè es posa en comú allò que
s’aconsegueix.
Ens diuen que no és la fam el que els empeny a migrar,
sinó les ganes d’aconseguir una vida millor.
La travessia en cayuco és dura i perillosa, però les màfies
que preparen els viatges expliquen que a Espanya hi ha
tanta feina que, amb altaveus al carrer, es busca gent per
treballar. La il·lusió d’Europa es converteix en miratge quan
es confronta amb la realitat i per primera vegada es troben
dormint al ras i sense possibilitats de feina.
L’Associació Pro Drets Humans d’Andalusia ha documentat
fins a 1.167 persones que van perdre la vida el 2006
intentant arribar a Europa, però malgrat la magnitud
esfereïdora de les xifres i els drames humans que
amaguen, l’arribada de migrants per mar només representa
un 5% del total (el 95% restant arriba per terra) i no es
correspon amb l’allau de què parlen els mitjans de
comunicació i alguns partits polítics.
Els nostres veïns del Poblenou ens diuen que són homes
joves i sans, que han estudiat i tenen una bona preparació
laboral. El seu objectiu és treballar i ajudar les seves
famílies.

A nosaltres ens agradaria
que ho aconseguissin!

farmàcia
TAULAT

MOBILIARI
i DECORACIÓ

C/ Pedro IV 218-220 • 08005 BCN • Tel/Fax: 933 072 507
INAUGURACIÓ NOVA BOTIGA
M ATA L A S S O S - S O M I E R S
SOFÀ “RELAX”
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Informacions

Interrupció de la línia 4 del Metro
La línia 4 de Metro, des de Ciutadella-Vila Olímpica fins a
La Pau, estarà tallada des del 26 de juny fins al 26 d’agost
per poder realitzar la reparació del túnel i les vies. Aquestes
obres de reparació que han d’eliminar definitivament les
vibracions que produeixen els trens al seu pas pel
Poblenou, es van pactar entre l’empresa municipal i
l’AVPN, junt amb la comissió de veïns afectats. Mentre
durin aquestes obres s’ha posat a disposició un servei
d’autobusos que fa el recorregut entre les parades
afectades. Indubtablement, el tall de la línia al seu pas pel
Poblenou representa un munt de molèsties no només per
als veïns del barri, sinó també per als ciutadans, que
tindran l’accés a les platges més difícil en plena temporada
estival. Malgrat això, aquestes obres serviran per millorar la
qualitat de vida dels veïns del carrer de Pujades, que
durant tants anys han suportat els efectes ocasionats per
una línia de Metro mal construïda i amb serioses
deficiències. Al mateix temps, el tancament de les parades
afectades durant dos mesos accelerarà els treballs, que es
podran fer en menys de la meitat del temps que haurien
durat sense suspendre el servei.
Redacció

Les sirenes dels bombers molesten

Parc de Bombers al carrer Castella

Si hi ha un cos que té una consideració especial entre la
ciutadania de Barcelona, és el cos dels bombers. La seva
professionalitat es posa a prova constantment i ajuda a
salvar moltes vides en situacions difícils. Quedi ben clar
això perquè no s’interpreti malament el que diré a
continuació.
Resulta que els nostres habitatges estan a tocar d’una
caserna de bombers, situada al carrer Castella del

Poblenou. Al cap del dia i sobretot de la nit es fan moltes
sortides i cada cop que això passa les sirenes es posen en
funcionament. Quan es va construir aquest equipament,
necessari per a la ciutat, es va parlar amb el districte
d’instal·lar un bloqueig de semàfors, de tal manera que
quan hi hagués una emergència en totes les cruïlles de
l’entorn es posessin amb llum vermella perquè els cotxes
quedessin aturats i d’aquesta manera les sirenes dels
cotxes de bombers no comencessin a sonar de seguida.
Aquest sistema reduiria considerablement la molèstia
perquè no és el mateix sentir-les cada cop que surten de la
caserna al cap del dia que sentir-les només quan passen
prop de casa. Actualment, el sistema de bloqueig dels
semàfors no funciona i és lògic que es facin notar per evitar
accidents. Però quan funcionava tampoc ho tenien en
compte. Ve la calor i les finestres estan obertes. Els nadons
fan la migdiada. A la matinada tots intentem dormir per
descansar el millor possible. Imagineu-vos que en aquestes
situacions sents el so de les sirenes de dos o tres cotxes.
El sobresalt està garantit i la migdiada dels nadons
trencada amb plors. Tan difícil és posar en marxa un
dispositiu que estava pensat per això? Esperem que les
converses amb el districte i amb els mateixos bombers
ajudin a solucionar aquest problema.
Manel Andreu

FARMÀCIA LOPERENA GIRÓ
TEL 93 307 15 17

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

Ensurt als habitatges de Roc Boronat i Dr. Trueta Can Gili Vell
Unes esquerdes aparegudes al carrer i als habitatges,
provocades per la construcció d’un aparcament, causen
alarma entre el veïnat.
El divendres 8 de juny a la nit els veïns
que viuen a la confluència dels carrers
Dr. Trueta i Roc Boronat van avisar els
bombers alarmats per l’esfondrament
de la calçada del carrer Dr. Trueta,
amb aparició d’una gran esquerda a la
base i també de múltiples esquerdes
als edificis on viuen. La causa és
l’obra de perforació del soterrani
corresponent a la promoció que
l’empresa Riofisa i el grup immobiliari
Procam està realitzant a l’antiga
farinera de Can Gili Vell, just al davant
dels habitatges afectats. Les obres de
transformació de la vella farinera
permetran conservar aquell conjunt
transformat en lofts, i construir-hi un
gran bloc d’oficines d’onze plantes i
tres altures de pàrquing sota rasant.
La constructora és Beta Conkret, amb
la direcció tècnica del gabinet de
Brufau, Obiol i Moya.

l’obra havia cedit per la pressió de l’aigua del subsòl,
probablement per un defecte constructiu. Tot i havent
intentat segellar en diverses ocasions les fissures sense
èxit, i davant la tercera incidència del
divendres 8, van optar per apuntalar el
mur cedit reomplint novament el
terreny. L’estratègia que se seguirà a
continuació és fer un segon mur de
reforç i una llosa de 80 cm que ha de
lligar tota la base de la caixa de l’obra.
Paral·lelament, es prendran mesures
en diferents parts del subsòl, fora del
perímetre de l’obra, per saber quin és
el seu estat i prevenir nous moviments
del terreny.

Els veïns van demanar en un principi la
paralització de les obres, però els
tècnics ho van desaconsellar, ja que
tant el drenatge de l’aigua freàtica, la
construcció del segon mur i la llosa del
fons ajudaven a donar consistència i
estabilitat a les terres. Per exercir un
control i seguiment proper es va crear
una comissió tècnica, en la qual també
participen veïns, tècnics i l’AVPN.
Esquerda apareguda en un dels edificis
Després d’una primera reunió a peu
propers a les obres de Can Gili Vell, al carrer
Davant la magnitud de l’incident i la
d’obra, la promoció de l’obra va assumir
Trueta
i
Roc
Boronat.
lògica preocupació dels veïns afectats,
les responsabilitats que es puguin
l’Associació de Veïns i Veïnes del
derivar
dels
danys
en
els edificis de veïns. Es revisaran els
Poblenou (AVPN) va coordinar una reunió entre les
habitatges
afectats
un
per un i es faran les reparacions
comunitats de veïns afectades i els representants de la
necessàries.
L’experiencia
en altres casos de danys indica,
promoció, tècnics de l’obra, el regidor Francesc Narváez i
però,
que
caldrà
no
abaixar
la guàrdia ja que les companyies
un tècnic del districte. Els responsables de l’obra van
asseguradores
no
sempre
ho fan fàcil. Aquí caldrà
explicar a la cinquantena de veïns de les comunitats
organització
i
fermesa
per
part
dels
veïns per estar disposats
afectades presents que una part del mur de pantalla de

RBLA.POBLENOU, 21
08005 BARCELONA
TEL 93 224 11 23

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

en tot moment a reclamar, si fos el cas, per la via judicial.
Ens preocupa com a AVPN que al Poblenou s’estan fent
obres semblants que impliquen treballs en el subsòl.
Sabem que el nivell de la capa freàtica és molt alt al
Poblenou, cosa que ho complica i, per tant, demanem que
s’extremin les mesures de seguretat; si bé tècnicament és
possible fer-hi qualsevol obra d’enginyeria, cal que els
recursos i els mitjans siguin els necessaris. Voldríem
assenyalar la responsabilitat dels promotors, constructors i
tècnics que participen en obres en les quals no s’han pres
les mesures de control i seguretat necessàries com ha
succeït a Can Gili Vell. A més, els veïns ja havien denunciat
l’aparició d’esquerdes a l’Ajuntament feia dos mesos, fet
que implica també una responsabilitat de l’autoritat
municipal. Aquesta ciutat no es pot permetre que es
repeteixin situacions semblants a la de Can Gili Vell o
l’esfondrament de la Bayer a l’Eixample de Barcelona.
Exigim el màxim de cura tècnica i sensibilitat política per
donar seguretat i tranquil·litat a la ciutadania.
Malauradament, al Poblenou hem estat testimonis
d’accidents greus a la construcció en què han mort alguns
treballadors. Per això demanem també a les
administracions, local i autonòmica, que extremin les
mesures de control en l’àmbit de les seves competències.

Obres de perforació a Can Gili Vell. Una fisura en el mur pantalla
de la obre de perforació del pàrquing va ocasionar esquerdes al
paviment del carrer i en els edificis propers a l’obra.

Manel Andreu
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