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el PAD a debat
les Glòries i entorn
web de l’associació de veïns
http://www.elpoblenou.cat
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Guia Comercial
ACADÈMIA • FORMACIÓ
Urban School

CAFETERIA • GELATERIA
El Tio Ché

QUEVIURES
Cansaladeria Balart

Llull, 187 pral.
T. 93 485 51 88

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

Castanys, 8 T 93 225 22 95

Carnisseries Trinxant

La Plaça

ARQUITECTURA
Sergio Selvi

ENTITATS • FUNDACIONS
Prohabitat 2000

Amistat, 22 T. 93 225 43 43

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

Pere IV, 204-242 3º1ª
T. 93 308 80 12

Avinyó, 32

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

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

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

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

Villarroya Sabaters

Llull, 181 T. 93 485 23 33

Vacatada

J.Tena Xarcuteries

Dr. Trueta, 229
T. 93 221 57 36

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

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

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

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

Zamora, 45-47 1º1ª
T. 93 300 10 07

MOTOR
Covilas caravaning

ASSESSORIA • GABINET
Aliaga Gestoria

Llull, 173
T. 93 485 27 27

MOBLES • TEXTIL •
DECORACIO
Alfred Martín

Marià Aguiló, 87 b
T. 93 485 39 44

PAPERERIA
Copiràpit

Carol Riba Biendicho

Lope de vega, 45
T. 93 300 35 07

Ptge. Aymà, 7-9 baixos 2a
T. 93 221 17 42

Centre Comptable Poblenou
Dr. Trueta, 230

Marimon Estrany
Llull, 219 T 93 300 32 93

BASAR / BIJUTERIA
Mayca 92
Llull, 181
T 93 485 39 27

La Chatunga

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

PUERICULTURA
Mainada
Amistat, 22
T. 93 221 32 98

Rbla. del Poblenou, 42
T. 93 225 20 88

Fruiteries July

Rbla. Poblenou, 45
T. 93 485 27 90

ARTS GRÀFIQUES
Aleu Gràfiques

L’Aliança del Poblenou

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

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

Farmàcia Loperena Giró
Marià Aguiló, 53
T. 93 307 15 17

Farmàcia Prats
Rbla. Poblenou, 46
T. 93 309 18 69

Farmàcia Rambla Poblenou
Rbla. Poblenou, 21
T. 93 224 11 23

Òptica Traver

Destil

Pujades, 194
T. 93 485 22 42

Pujades, 174
T. 93 485 35 74

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

Joncar Novetats

VETERINARIA
Clínica veterinaria
El Poblenou

Joncar, 27
T. 93 485 53 98

Plaza
Pallars, 232
T. 93 300 32 57

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

Bilbao,38
T. 93 356 92 86

SI ET VOLS ANUNCIAR, TRUCA AL 93 266 44 41

Camí antic de València, 18
T 93 300 87 26

disseny Gràfic
weB
Ilustració
656 322 694 · info@davidguti.com

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

El Pla d’Actuació Municipal del Districte
La invitació que va fer l’Ajuntament als ciutadans perquè
participessin en l’elaboració del Pla d’Actuació de Districte (PAD)
ha resultat ser una campanya d’imatge més que una realitat.
L’equip de govern municipal necessitava demostrar una dosi
democràtica més gran perquè la crítica a la seva gestió en els
darrers mandats va ser notable durant la passada campanya
electoral, que va acabar amb un índex d’abstenció històric.
El regidor de Sant Martí, Francesc Narváez, es va desplaçar amb
el seu equip del Districte al petit territori de totes i cada una de les
cinc barriades, batejades fa poc a les acaballes de l’anterior
legislatura municipal. El seu propòsit era, d’una banda, reafirmar,
contra el parer dels poblenovins, aquella divisió del Poblenou en
cinc barris, i de l’altra, escenificar un acostament a la gent. Però la
visita del regidor va resultar menys interessant, i l’oferiment de
participació als veïns es va assemblar més a un concurs d’idees
que no pas a una discussió sobre la situació del barri i del
redreçament de polítiques que han resultat equivocades. El cas és
que el plenari del Districte va aprovar el document del PAD de
forma precipitada el 4 de desembre, amb els vots del PSC i d’ICV,
sense que les entitats coneguessin d’antuvi el document que es
portava a aprovació i, és clar, sense debatre la proposta
presentada pel conjunt de les entitats del Poblenou. El regidor va
dir en aquella ocasió, i per tranquil·litzar els veïns que li retreien la
imposició, que el document s’aprovava provisionalment i ja es
debatria amb posterioritat, cosa que va fer empipar encara més
els presents, perquè on s’ha vist aquesta manera de procedir que
primer s’aprova les coses i després se’n debat els continguts.

Proposta de les entitats del Poblenou per al Pla d’Actuació Municipal
(PAD) del Districte de Sant Martí 2008-2011

El Poblenou, però, a iniciativa de les entitats que formen la Comissió proEquipaments, va recollir el guant de la suposada
participació elaborant una proposta de PAD alternativa a la que inicialment proposava l’Ajuntament. El resultat ha estat un
extens document, signat per 30 entitats i plataformes del Poblenou, en qual es fa una anàlisi global de l’estat de la qüestió
al barri, amb una visió àmplia del territori, de les seves mancances i, sobretot, assenyalant els eixos principals que hauria
de preveure un pla d’acció municipal que es proposi fer correccions i esmenar tot allò que va malament al Poblenou.
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Associació de Veïns

Per això la proposta de les entitats del Poblenou, més enllà
de presentar un llistat de greuges i de mancances, planteja
l’assumpció de polítiques correctores i equilibradores en
quatre eixos principals: 1) els equipaments; 2) l’equilibri
urbanístic; 3) la cohesió social i atenció a les persones; 4)
els drets dels ciutadans i el benestar. Es proposen gairebé
un centenar d’actuacions, algunes de les quals són per
donar cobertura als dèficits actuals, i d’altres, per corregir
polítiques errònies. Trobareu el document complert a la
nostra web “www.elpoblenou.cat”
Les entitats volem discutir amb l’equip de govern municipal
un projecte per al barri del Poblenou en què ens fixem uns
objectius de creixement urbanístic que no contradiguin la
realitat econòmica, cultural, urbana i alhora identitària dels
seus habitants i de les seves realitats. Un desenvolupament
urbà que estigui entrellaçat amb les institucions, les
persones i les dinàmiques que han traçat entre si.
Per la seva banda, el Districte diu que ha incorporat en el
PAD que va aprovar el desembre passat la majoria de les
propostes rebudes de la gent. Això és precisament el que
se li retreu a Narváez: que enlloc de debatre les polítiques
i acceptar canvis en la trajectòria de l’acció municipal en el
Poblenou, es limita a construir llistes d’actuacions que no
tenen pressupost assignat i per tant no son creïbles.
Només cal veure el cas de Can Ricart o el cas de Can
Saladrigas, amb la biblioteca encara pendent per culpa
dels dubtes i de les anades i vingudes de l’Ajuntament en

la concreció dels equipaments que hi havien d’anar, i per
culpa també de la manca de pressupost. Un pressupost
que tampoc arriba per rehabilitar la torre de les aigües de
Can Girona i que haurà de aportar íntegrament la
Companyia d’Aigües, que s’ha compromès a rehabilitar-la.
El que es demana és una bona gestió municipal que eviti
que una fàbrica com Ca l’Alier es pugui cremar cinc
vegades en un mes, o que s’obrin amb massa freqüència
esquerdes en edificis per culpa d’unes obres en el subsòl, i
que l’Ajuntament, que és qui ha autoritzat les obres, se’n
renti les mans abandonant els afectats a la seva sort. O que
malgrat les reiterades peticions veïnals, l’Ajuntament
continui fent la vista grossa davant dels escandalosos casos
d’infracció urbanística que representen els “lofts” il·legals.
El document que proposen les entitats del Poblenou va
molt més enllà de ser una suma de propostes aïllades,
estableix una jerarquia de prioritats, i reflecteix l’amplia
participació i treball de les entitats. El dia 14 de novembre
es va lliurar el document a la seu del Districte. Fins a
darrera hora hi va haver aportacions i fins i tot un cop
entregat encara hi ha hagut entitats que hi volien participar.
A la carta de presentació que es va entregar al Districte, es
reptava l’Ajuntament a crear un marc adequat per a la seva
discussió perquè, sens dubte, es tracta del programa
d’actuació més ambiciós, tant pel que fa a la participació
com al seu abast global, que mai hagi estat consensuat
entre el teixit social del Poblenou.
La junta

El carrer Pere IV
El carrer Pere IV és un dels carrers més antics i amb història
del Poblenou. Per tractar-se de l’antiga carretera de Mataró, i
per tant d’una via d’entrada de la ciutat, ha estat testimoni dels
avatars i de les transformacions de la metròpoli. La carretera,
com l’anomenava la generació que el tenia com única via d’accés al centre de Barcelona, va ser un eix bàsic per a la indústria, el comerç i el transport. En conseqüència, té un aspecte
desordenat, com gairebé totes les carreteres del nostre país.
La carretera sempre és un lloc d’espera i de pas, per tant,
un lloc d’oportunitat. La seva traçada, que travessa tot el
Poblenou de punta a punta, segueix la inclinació dels
camins i sèquies de la Barcelona pagesa que, encara en
temps de postguerra, dominava el paisatge entre fàbriques,
unint viles i ravals. I fou el referent de tantes i tantes històries, mites i realitats.
La nova cartografia sortida dels estudis urbanístics de
22@bcn pretén escriure un nou capítol a la llarga història del
que fou el carrer més important del Poblenou. Matèria
delicada, tractant-se de tant emblemàtica i complexa ruta.
Per ara, la interrupció provocada per l’encontre de la històrica
via amb el Parc Central fa sospitar que els urbanistes que ens
presideixen no han entès gaire bé res d’aquesta part de la ciutat. D’altra banda, sembla que no s’ha fet gaire atenció a les
importants preexistències fabrils entre Can Ricart i Ca l’Illa.
Escriure el present no vol dir esborrar el passat. Es troba a faltar un tractament urbanístic acurat i just per a tan important
estructura de la ciutat. Sobretot, tenint en compte que Pere IV
és un d’aquells carrers que voldria tenir qualsevol ciutat del
món: sense monumentalitat però, la carretera, és una veritable
simfonia de formes, usos i vocacions.
Salva Clarós
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Urbanisme

Remodelació plaça de les Glòries i l’entorn
ARA HAN DE COMPLIR
El 27 de novembre els veïns i veïnes van omplir la sala de la
Farinera del Clot convocats per les AAVV del Poblenou, ClotCamp de l’Arpa, Fort Pienc i Sagrada Família per saber de primera mà les propostes dels grups municipals per fer realitat les
obres i actuacions que es recullen en els “Compromisos de
Glòries”, signat el març del 2007.
La Comissió de Treball de la
Plaça de les Glòries, en què
participen les esmentades
AAVV, havia de ser convocada
pels
representants
de
l’Ajuntament després de les
vacances d’estiu amb l’objectiu de comprovar que les
actuacions previstes el 2007
en els Compromisos es duien
a terme. Com que el temps
passava i no ens citaven per
reunir-nos, vam considerar
necessari fer l’assemblea amb
els veïns per informar-los de la
manca de compliment dels
Compromisos i, al mateix
temps, convidar els representants dels grups municipals
perquè ens expliquessin quines eren les seves propostes
pel que fa a la remodelació de les Glòries, el pressupost del
2008 i els plans d’actuació municipal i d’inversions del període 2008-2011.
Els canvis de darrera hora en les persones que van assistir en representació dels grups municipals van decebre els
presents. L’assistència anunciada pel PSC del regidor
d’Urbanisme, Gracia Bragado, era esperada amb interès, ja
que és una de les persones que en aquest moment hauria
de poder exposar les propostes per a les Glòries amb certa
precisió pel coneixement que entenem que té del tema com
a responsable d’Urbanisme a Barcelona. Va excusar la
seva presència i va delegar en el regidor del districte de
Sant Martí, Francesc Narváez, que va anunciar que la reunió de la Comissió de Glòries seria el dia 11 de desembre
i que l’aprovació definitiva del Pla de les Glòries per part de
la Generalitat esta prevista per aquest desembre passat. La
resta de la seva intervenció va insistir a dur a terme els
“Compromisos
de
Glòries”,
incloure-ho
al
pressupost,....quan ja fa 6 mesos que no s’estan complint
(reunió de la Comissió de Glòries, trasllat de la millora del
transport públic, nou estudi de mobilitat de la zona,
instal·lació d’equips de mesura de la contaminació ambiental provocada pel trànsit i instal·lació de pantalles informatives, presentació de la proposta dels Encants, terrenys del

CAP carrer Bolívia, equipaments escolars, terrenys RenfeMeridiana, tramvia Arc de Triomf i el seu pas per la plaça,
biblioteca, centre de barri a l’edifici Ona, etc.).
El representant de CiU, Eduard García, va recordar que
donava suport, des de l’oposició al Compromís de Glòries i
va aprofitar per criticar les dificultats que tenen per obtenir
informació de l’Ajuntament i l’estat de deixadesa en què
està la zona. La seva opinió
és que no es complirà el
calendari pactat. Cap proposta sobre els pressupostos del 2008-2013.
Emma Balseiro (PP) va ser
substituïda per Jordi Cornet,
que va recordar que el seu
partit no va donar suport al
Compromís, ja que va abstenir-se, i va fer esment dels
motius pels quals se’n va
desmarcar. Va comentar
que l’intercanviador no funcionarà, ja que no està acordat amb l’Adif, que no hi ha
Glòries
hagut debat en els canvis
de situació dels Encants, i
que la solució en el tema de mobilitat és inadequada.
Ester Capella, d’ERC, va intervenir en lloc de Ricard
Martínez, que també va excusar l’assistència. Va posar
èmfasi a recordar que la responsabilitat de dur a terme els
compromisos signats, als quals donen suport, és del
govern municipal, en el qual ja no participen. Va animar els
veïns a presentar al·legacions al pressupost.
El representant d’ICV-EUA, Ricard Gomà, no hi va assistir.
Les intervencions dels veïns presents a l’acte tenien un
contingut completament diferent. Van ser precises i clares.
S’estan cansant de promeses i intencions. Volen comprovar
que els compromisos signats es porten a terme. Volen
començar a veure canvis a les Glòries, millores en les condicions de la zona, que acabi la situació d’abandonament i
deixadesa, el trasllat dels vehicles de l’interior de l’anella,
millores en el transport públic, el CAP del carrer Bolívia,
solució als habitatges afectats del carrer Consell de Cent,
definició del projecte dels Encants, reducció de la contaminació i soroll pel trànsit,...
Tot plegat, vam sortir de l’acte decebuts, malgrat que entenem que va servir per posar en evidència l’equip de govern
i va provocar la convocatòria de la reunió de la Comissió de
Treball de les Glòries, del dia 11 de desembre.
redacció

FARMÀCIA LOPERENA GIRÓ
TEL 93 307 15 17

MARIÀ AGUILÓ / PUJADAS

DERMOFARMÀCIA
FÓRMULES MAGISTRALS
HOMEOPATIA - FITOTERÀPIA
DIETÈTICA - ELIXIRS FLORALS
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Can Ricart

Can Ricart,
un balanç provisional
Des del moment que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar
definitivament un pla urbanístic per enderrocar gairebé tota
la fàbrica de Can Ricart fins ara mateix, en què el
Departament de Cultura de la Generalitat tramita un expedient per declarar-la bé cultural d’interès nacional en la categoria de conjunt històric, han passat més de quatre anys. En
aquest temps, Can Ricart s’ha conegut arreu pel combat presentat per diversos col·lectius ciutadans per preservar aquell
recinte industrial de la intenció dels agents de torn del negoci immobiliari, que tenien el suport i les llicències de l’autoritat urbanística municipal. Una lluita que a voltes l’esquematisme periodístic ha volgut reduir a un enfrontament entre
nostàlgics conservacionistes, d’una banda, i partidaris del
progrés i la modernitat, de l’altra. Res més lluny de la realitat!
Una cosa semblant ja havia passat en el cas de les restes
arqueològiques del Born, però el temps i l’àrdua tasca de
recerca històrica dels mal anomenats conservacionistes del
patrimoni industrial, que ha trobat ferms aliats en el món veïnal i acadèmic, alhora que poderoses resistències entre els
responsables polítics, ha acabat demostrant que, a més del
valor econòmic immobiliari derivat dels aprofitaments urbanístics, a Can Ricart hi ha importants valors tangibles i intangibles que aporten una lectura històrica del conjunt de transformacions socials i culturals ocorregudes a la ciutat en els
darrers cent cinquanta anys. En definitiva, un patrimoni cultural col·lectiu barceloní i català al qual seria un error renunciar.
Així ho va entendre, el mes de març passat, el Departament
de Cultura de la Generalitat en iniciar l’expedient de declaració en la màxima categoria del patrimoni català. Mentrestant,
i enmig del debat obert sobre el valor del patrimoni industrial
de Barcelona, dos grans conjunts industrials més de la ciutat
s’han salvat, almenys parcialment, de la piqueta: la Fabra i
Coats, al barri de Sant Andreu, i Can Batlló, a la Bordeta. La
professora Mireia Freixa va dir el setembre passat que el cas
de Can Ricart ha introduït indubtablement una nova perspectiva en la valoració del patrimoni. La concurrència
necessària de valors arquitectònics i artístics excepcionals,
cosa no gaire comuna en edificis fabrils, no és una condició
indispensable per determinar la vàlua documental històrica i
l’interès cultural de determinats referents del passat recent
que constitueixen una petjada profunda de la societat que va
sorgir de la revolució industrial.

Una part de la fàbrica després de l’enderoc ordenat
pel departament de cultura de la Generalitat

Malgrat l’èxit que representa el fet que en matèria de valoració del patrimoni industrial ens anem posant a l’altura d’altres
països del nostre entorn europeu que ja fa anys que han
adoptat criteris i instruments adequats per a la seva valoració, recuperació i reutilització, la ignorància i la mesquinesa
d’algunes actituds revengistes, derivades d’un procés, el de
Can Ricart, que encara hi ha qui percep en termes de vencedors i vençuts, fan que el resultat final de l’operació no
sigui del tot satisfactori. Un pacte inconfessat entre l’àrea
d’Urbanisme de l’Ajuntament i el Departament de Cultura de
la Generalitat, ha permès l’execució, mitjançant instruments
de dubtosa legalitat, d’una tria i buidatge selectiu de les naus
que componen el conjunt fabril de Can Ricart, previ a la seva
declaració definitiva com a patrimoni nacional català.
L’enderroc del 30% de les naus seria incomprensible perquè
implicaria una contradicció després de la declaració de
BCIN, sobretot perquè, consultat l’expedient obert en la
direcció general de patrimoni, no hi ha cap estudi que argumenti aquesta forma d’actuar.
La raó per mutilar el sistema fabril complex de Can Ricart,
que deu precisament la seva “bellesa” a l’articulació entre
totes les seves parts, tal com es reconeix a la mateixa valoració de la Direcció General de Patrimoni, no és explicable
en termes de decisió tècnica, econòmica ni tampoc política,
sinó en termes d’atrinxerament de determinades personalitats ferides pel que ells mateixos, i ningú més, han considerat motiu de descrèdit personal i professional el fet de rectificar algunes decisions que van resultar errònies.
S. Clarós

Badajoz, 24 08005 Barcelona Tel/Fax 93 225 05 85
info@alpuntdetrobada.com
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Vida de barri

Can Ricart val una mani
El dimarts 4 de desembre Poblenou va tornar a sortir al
carrer. La manifestació, convocada per la plataforma
Salvem Can Ricart va aplegar prop de 300 persones que
van recórrer el barri des de la Rambla del Poblenou, fins a
la seu del Districte.
Can Ricart ha tornat a ser el motiu de la protesta, i també
la manca de participació i diàleg que ha demostrat el
Districte a les propostes presentades per més de trenta
entitats i col·lectius en l’elaboració del Pla d’Actuació de
Districte (PAD). I, d’altra banda, les esquerdes en alguns
edificis a causa d’unes obres a Can Gili Vell, pendents
encara de solucionar. Els veïns dels carrers Doctor Trueta i
Roc Boronat suporten la situació en els seus pisos des del
juny i, a hores d’ara, l’empresa constructora no ha
presentat els informes ni cap proposta de reparació.
Sobre Can Ricart hi ha indignació generalitzada quan ja
queda poc per enderrocar i la Conselleria de Cultura de la
Generalitat es reafirma amb la seva autorització dels
enderrocs, desestimant el recurs que va presentar en el
seu moment la plataforma Salvem Can Ricart. Per part dels
manifestants va quedar clar que no es cedirà en la defensa
de Can Ricart. No s’accepta la torre de 52 metres al costat
de Can Ricart i es demana que tots els usos siguin públics.
En aquest sentit, es demanen responsabilitats polítiques,
tant a la Generalitat com a l’Ajuntament. Simbòlicament, es

va abocar un grapat de runa de Can Ricart davant l’entrada
principal del Districte.
L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, com a entitat
integrant de la plataforma Salvem Can Ricart, agraeix la
participació de totes les persones a aquesta manifestació,
i destaca l’assistència de representants d’altres col·lectius i
entitats de fora del barri, així com també de la presidenta
de la Favb, Eva Fernández. Malgrat l’agressió que ha
representat els enderrocs d’una part important de la
fàbrica, considerem que tot el que quedarà en peu ha estat
fruit del treball i la mobilització de molta gent.
redacció

Premis per a Can Ricart
La Plataforma Salvem Can Ricart i l’estudi patrimonial de
Can Ricart han estat guardonats amb el premi de reconeixement cultural atorgat pel Centre d’estudis Comarcals del Baix
Llobregat, i pel premi Bonaplata, concedit per l’Associació
del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia
Industrial de Catalunya, respectivament.
El Premi del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat
2007 va ser lliurat el passat 23 de novembre ex aequo a la
Plataforma Can Ricart (Barcelona) i a l'Associació Acció
Cultural del País Valencià (València), en un acte al Casino de
Sant Andreu de la Barca.
El 3 de desembre, a la seu del Col·legi d’Enginyers, va ser
lliurat el Premi Bonaplata 2007, en la modalitat “estudis” a
l'Estudi patrimonial de Can Ricart, obra del Grup de
Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs, grup
que va impulsar des dels inicis la Plataforma Salvem Can
Ricart. L’estudi va ser publicat per la Fundació Antoni Tàpies.

Premi a la Fundació
Pere Relats
La Fundació Pere Relats ha rebut el Premi ACRA a la innovació en l’atenció a la gent gran pel treball “De la radionovel·la a la lectura fàcil: recuperar la tradició del relat oral”.
És un projecte que vertebra la finalitat terapèutica i lúdica,
potencia el benestar dels participants, afavoreix la relació
intergrupal i fomenta la xarxa social. L’activitat, dissenyada
per l’equip tècnic, consisteix en uns tallers quinzenals i
compten amb la col·laboració de dues voluntàries que converteixen la lectura en una interpretació.
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Apropem-nos

Fer de mestre als Andes
Una família de mestres del Poblenou ens va explicar la seva
experiència al Perú, el 12 de desembre passat al Centre Cívic
Can Felipa, en el marc d’una sessió organitzada pel col·lectiu
Apropem-nos, per tal de donar a conèixer experiències
solidàries i de desenvolupament
Apropem-nos és una xarxa de persones, entitats i serveis que treballa
per la convivència i el coneixement mutu de veïns i veïnes de diferents
procedències geogràfiques i culturals.
Ens podeu trobar al Centre Cívic Can Felipa, c/ Pallars 277.
Tel. 93 256 38 40 - apropemnos@bcn.cat
Som dos mestres d’escoles de Primària a Barcelona, i amb
els nostres fills hem viscut aquest estiu dos mesos a la
Sierra peruana, a la regió d’Ancash. Hem col·laborat amb
un Instituto Superior Pedagógico (escola que prepara els
futurs mestres), en la formació d’un grup de 20 noies,
d’entre 18 i 21 anys, que estan fent el 3r curs i que
provenen de diversos departaments del Perú i de Bolívia.
Al matí impartíem les classes de didàctica i a la tarda les
noies aprenien costura. El dia també estava marcat per les
feines de la casa: per torns s’havia de preparar els àpats,
fer la neteja de la casa, tenir cura del jardí i de la higiene
personal.
La Beatrice, directora de l’Institut, és una voluntària que fa
14 anys que va deixar la seva ciutat natal de Roma per
conèixer el Tercer Món i col·laborar-hi. Ens explicava que
aquestes futures mestres tenen moltes dificultats. Estar-se
a l’escola significa que no poden ajudar les seves famílies.
En l’estudi estan acostumades a un mètode repetitiu i
xoquen amb uns sistemes basats més en la comprensió i
en el raonament. Els costa molt adaptar-se a un ritme, a un
horari i a uns hàbits higiènics. En les seves cases no tenen
aigua corrent i la llum elèctrica arriba irregularment des de
fa poc temps.
Les activitats de gran part de la població no estan
regulades pel rellotge, sinó per la natura. La vida de la
majoria de la gent està marcada per les feines del camp: fer
llenya per poder cuinar, tenir cura dels animals que volten
lliurement pels carrers dels pobles, i collir les verdures i les
patates per fer la sopa, que és el menú bàsic. Són
activitats sense un horari concret.
Durant dues setmanes ens vam traslladar a Chambara
(3.000 m), una petita localitat de cases disperses a 2 hores
i mitja caminant per un corriol estret i costerut. És l’únic
accés possible. Des d’allà cada dia anàvem a les quatre
escoles de la zona amb les quals hem pogut pactar per ferhi pràctiques. Ha calgut tenir en compte que hi havia
convocada una vaga de mestres i en algunes escoles no
ens garantien la nostra seguretat.

esmorzàvem i els que anàvem a l’escola de Miopamapa, a
3.600 m, al cap de mitja hora ja estàvem en camí. Quan
arribàvem a la magnífica i gran vall tocàvem el xiulet per
convocar la canalla. Aquell dia els mestres havien arribat.
L’absentisme dels nens i dels professors no és un fet gens
estrany. Se’ls veia sortir de les seves cases d’adob i palla i
anaven baixant de totes les bandes. Arribaven embolicats
amb vistoses mantes de colors. Ens saludaven contents:
“Buenos días, profesor”. Nassos mocosos, ulls lleganyosos,
mans gelades, cors agraïts...
Durant el matí les noies feien les classes sota la nostra
supervisió, mig en castellà i mig en quítxua, que és la
llengua que més entenen en aquestes poblacions
allunyades i aïllades. També preparàvem la sopa o el
qüaquer, una mena de farinetes. Per encendre la llenya un
nen portava els llumins i per fer la sopa més gustosa un
altre portava una ceba i un altre un parell de pastanagues.
A migdia, en el prat davant les tres classes, els nens
esperaven pacientment que els omplíssim el bol de plàstic
que havien portat de casa. Menjaven amb gana, per a la
majoria era l’únic plat calent del dia.
Després, agraïts, tornaven a les seves cases a continuar
les tasques agrícoles. Es feia estrany pensar en la
possibilitat de fer deures a les seves cases. No tenen taula,
ni cap moble. Tampoc pensen en les activitats
extraescolars. Viuen una vida senzilla, dura, on no hi ha
espai per al temps lliure.
Un cop hem tornat a casa, volem i podem seguir-hi
col·laborant arran de les necessitats que allà hem
descobert. Sabem que la nostra aportació no resoldrà les
mancances i carències del Tercer Món, però ben segur que
algunes persones concretes es beneficiaran de la nostra
acció. D’altra banda, també volem, com a família, conservar
i fer créixer el que hem descobert.

Per anar a fer les pràctiques ens llevàvem a les 6 del matí,
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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Una família del Poblenou
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Comptable
Poblenou
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Vida de barri

La transformació
del centre històric
Manel Martínez i Ignasi Minguillón, com a representants del
Casal d’Avis de Can Saladrigas i de l’Eix Comercial del Poblenou,
han participat en la comissió per la reurbanització del carrer
Ramón Turró/Joncar, entre la Rambla i el carrer Bilbao.
L’obertura del carrer Ramón Turró, prevista des de l’any 76 pel
Pla General Metropolità, després de diverses fases, arriba al
final. Per què vau creure necessari crear una comissió de
seguiment?
Manel M. Una correcta urbanització d’aquest carrer és
cabdal per al futur del Poblenou, i en concret del seu nucli
antic, perquè és necessari que es configuri com un
bulevard, amb prioritat per als vianants, on es generi vida
ciutadana i es potenciï el comerç de proximitat.

Part que desapareixerà amb la possible obertura de Ramon Turró

Ignasi M. En aquest moment, el tram de Joncar que queda
per obrir és intransitable, amb prou feines es pot caminar
amb tranquil·litat, les voreres són petites i els cotxes
circulen massa de pressa.
Però és tan important obrir aquest carrer?
Manel M. Ens agradi o no, el carrer ja està gairebé tot obert
i el fet que s’acabi és qüestió de temps, però això és
important agafar el toro per les banyes i plantejar una
solució satisfactòria, com és la de fer aquí un passeig tipus
bulevard i no un carrer de trànsit. Això és molt important per
al barri, ja que enllaçarà, per un costat, amb una rambla
cada cop més concorreguda i atapeïda i, per l’altra, amb la
plaça Juli González, del carrer Bilbao; en un extrem hi ha el
Casino i en l’altre hi haurà un potent centre cultural que
serà Can Saladrigas, on a més de l’actual casal d’avis hi
haurà aviat la tan esperada biblioteca, el Centre d’Imatgeria
Festiva i, en el futur, un museu.
Ignasi M. Com a representant de l’Eix Comercial he de dir
que serà bo per al comerç integrar les botigues de la
Rambla en un circuit que les connecti amb els comerços
dels carrers de vianants del nucli antic i el mercat. Les
paradetes i tendals que es posen periòdicament a la
Rambla i que, juntament amb les terrasses dels bars
dificulten poder-hi caminar, es podran expandir amb més
tranquil·litat pel futur passeig de Joncar/Ramón Turró.

Part ja desapareguda del carrer Joncar

Com ha estat el procés?
Ignasi M. L’any passat vam enviar una carta al regidor
Narváez dient que volíem incidir en la solució que es vol
donar a aquest carrer. Els tècnics ens van mostrar una
primera proposta que no ens va agradar, ja que com passa
sovint es vol compensar les despeses d’urbanització amb
la creació de noves promocions immobiliàries. En la
segona proposta es va concretar un sòl habitatge nou entre
Castanys i Marià Aguiló de pisos de protecció oficial, on es
reallotjaran els 9 habitatges i comerços afectats. L’edifici,
amb un volant de 2 metres per sobre del carrer, no
malmetrà la seva amplada. Aquesta proposta ens sembla
bona i els afectats també hi estan d’acord, però encara
s’han de concretar els detalls d’urbanització com un

ESTUDI
D’INTERIORISME

MOBILIARI
i DECORACIÓ

C/ Pedro IV 218-220 • 08005 BCN • Tel/Fax: 933 072 507
M ATA L A S S O S - S O M I E R S
SOFÀ “RELAX”
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bulevard que tingui una coherència en tot el tram de
Rambla a Bilbao, i més quan en aquest costat ara s’ha
d’obrir el carrer per construir-hi un pàrking públic.
En el darrer número de la revista s’insistia en la importància de
fer un pla de preservació del nucli antic, això no és contradictori
amb el fet d’obrir aquest carrer?
Manel M. No, al contrari, una urbanització adequada de
Ramón Turró és una garantia de la preservació i
revitalització del nucli antic del Poblenou perquè mantingui
el seu tarannà veïnal, cultural i comercial. El que no pot ser
és que, d’una banda, en tot el Poblenou es facin operacions
urbanístiques sense tenir en compte la realitat del barri i, de
l’altra, s’abandonin les zones tradicionals. Si conservar vol
dir no fer res, finalment els edificis cauen i es substitueixen
per edificis nous que no s’integren en el seu entorn. No
fent-hi res també es potencia l’especulació, si no, veieu el
que ha passat en l’entorn de la plaça Prim.
I per tant…?
Manel M. És molt important impulsar la proposta de
l’Associació de Veïns de fer un Pla de Preservació del Nucli
Antic. Però les coses no surten soles i més quan sobre el
territori hi ha tants interessos, en aquest sentit posem la
comissió al servei d’aquest objectiu i invitem a totes les

entitats i persones a participar-hi perquè només així es
podran preservar els interessos del barri.
L’Associació de Veïns del Poblenou, després d’haver-se
desestimat les seves al·legacions que de manera
preventiva va presentar sobre el pla del carrer Joncar i
Ramon Turró que ens ocupa, i atès que ara s’entra en el
procés de concreció i execució, reconeix la sensibilitat en
la defensa del barri i el treball que han fet els veïns i les
entitats que han estat en aquesta comissió, però exigeix,
com a imprescindible, l’elaboració immediata d’un Pla de
Preservació del Nucli Antic que defensi el seu llegat històric
i patrimonial, marqui unes pautes de volumetria i
alineacions de carrers respectuosa amb la tipologia pròpia
del nucli històric, tingui cura de la rehabilitació dels edificis
actuals i faci de la via pública un lloc de trobada i lligam que
doni continuïtat al sentiment de pertinença que sempre han
tingut els veïns i veïnes d’aquesta zona. Tanmateix, creu
que aquests criteris de preservació s’han d’estendre més
enllà del centre del Poblenou a tots els nuclis vells del barri.
És una reivindicació històrica que té en contra el pas del
temps i és trist constatar com en molts indrets del barri ja
s’ha arribat massa tard. D’aquí ve la seva urgència.
Joan Maria Soler

Anna Bayarri ens ha deixat
Lamentem informar-vos que la veïna i amiga de l’AVPN
Anna Bayarri Castell va morir el mes de desembre
atropellada per una moto. Va ser una de les fundadores de
l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou, tenia el
número 8 de sòcia i es va donar d’alta el 6 de setembre de
1972. De sempre havia participat activament en les
activitats de l’entitat. Ha estat i serà un exemple per a tots
nosaltres.

l’Anna Bayarri en un recent acte organitzat per la plataforma
Salvem Can Ricart.

COMPRA-VENDA
DISCS, JOGUINES, TEBEOS, PAPER
i OBJECTES ANTICS. BUIDEM PISOS.
PUJADES, 127 - TEL. 93 485 69 90
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Esquerdes: una patologia
urbana massa freqüent
Els veïns d’un edifici ubicat al carrer Taulat 38 i 40 van haver
d’avisar als bombers i a la policia el dia 2 de gener al detectar
unes esquerdes a l’edifici. Es dona el cas que a la finca
contigua s’estan excavant els fonaments per a construir un
edifici amb 2 plantes de pàrking sota rasant. Els bombers van
col·locar testimonis de guix per fer el seguiment de les
esquerdes i avaluar el possible risc.
Les esquerdes aparegudes en edificis com a conseqüència
de les obres de perforació del subsòl estan sent massa
habituals al Poblenou. El buidat de la capa freàtica amb
arrossegament de sorres que son en bona mesura la
principal component del sòl sobre el que es troba edificat el
Poblenou pot desestabilitzar el terreny, amb conseqüències
sobre els edificis propers. Aquest ha estat el cas del xamfrà
de Roc Boronat amb Trueta, com a conseqüència de les
obres a la farinera de Can Gili Vell. També a la Rambla núm.
49, al local on s’hi ha d’inaugurar el casal de barri del centre
del Poblenou, hi va aparèixer fa uns mesos unes esquerdes,
coincidint amb les obres de construcció d’un nou edifici a la
finca veïna, paret per paret. En aquest cas, la reparació
obligarà a refonamentar una part de la planta baixa de
l’edifici. Fa un parell d’anys, un bloc al carrer Pujades va patir
un desperfecte semblant en desestabilitzar-se el sòl sota
l’edifici per fugues de material del freàtic a través dels murs
mal segellats del túnel del Metro.

Obres de buidat del subsòl que presumiblement han ocasionat
esquerdes a la finca veïna del carrer Taulat, 38 i 40.

Si bé no sempre és senzill demostrar una relació causa
efecte entre les obres de perforació del subsòl amb
desperfectes apareguts a edificis veïns, el que sembla
inqüestionables és que alguna relació hi ha. La composició
del sòl, l’antiguitat d’algunes finques, i sobretot la falta
d’estudis i mesures de seguretat a l’hora d’emprendre les
obres de buidat del subsòl en son els responsables. Ens
preguntem si no s’està actuant amb massa lleugeresa al
donar les llicències d’obra, i si s’exigeix les garanties
tècniques i de responsabilitat civil necessàries.
redacció
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Memòria històrica

Arlanzón diselo al Sena
Dile que en tu noche escuchas
mi soledad, mis cadenas.
Hablale de mis hermanos
vivos en tumbas de piedra.
Dile que escriba en los puentes
de su libertat mi pena.
Que su corazón me lleve
que su corriente me extienda,
que en cada hoja del agua
el pueblo francés me lea...
Arlazón, díselo al Sena!

En Marcos Ana va néixer l’any 1920 a Alconada,
Salamanca, i va ser el pres polític que més anys va passar
a les presons franquistes: 23 anys, hi va entrar amb 18
anys i en va sortir amb 41. Torturat i condemnat a mort, des
de la cel·la escrivia poemes, que circulaven
clandestinament (de la revista TRIBUNA CCOO).
Fa 68 anys que es va acabar la guerra; un final de la guerra
que va representar per a molts ciutadans que havien
defensat la legalitat de la república, persecució,
empresonament, tortures i mort, i per a les seves famílies,
misèria, opressió i moltes humiliacions.
El general Franco va iniciar la guerra contra l’opositor polític
atorgant-se de poder absolut per legislar, poder que podia
compartir amb les Corts i que va durar fins a l’any 67. Dues
lleis de caràcter ben diferent van donar forma a la
repressió: la llei exculpatòria aplicable a tots els actes
punibles fets en defensa del movimiento entre el 31 i el 36,
i la llei de responsabilitats polítiques amb caràcter
retroactiu, orientada principalment a la repressió del
comunisme i que els Tribunals Militars i les Jurisdiccions
Especials aplicaven a les accions dutes a terme durant la
República i seguint les seves lleis. L’any 1963 es va crear el
Tribunal d’Ordre Públic (TOP) per continuar la repressió
contra els opositors al règim. Els empresonats eren
torturats, no disposaven d’assistència jurídica i sovint
passaven 4 o 5 anys abans de ser jutjats.
L’any 1946 les Nacions Unides van declarar que el règim
franquista era feixista i tenia el suport de Hitler i Mussolini,
i el Consell d’Europa el 17/3/2006 va parlar de crims contra
la humanitat i de les grans violacions contra els drets
humans a Espanya des del 1939 fins al 1975.
Segons el dret internacional, els crims contra la humanitat

Marcos Ana, poeta.

no prescriuen. Les víctimes tenen dret a la justícia i els
culpables poden ser jutjats.
Durant la transició, en la voluntat d’aconseguir el consens
per instaurar la democràcia, i a diferència de la resta de
països europeus, no es van exigir responsabilitats. Al llarg
dels anys s’ha anat institucionalitzant la desmemòria que
ha permès un discurs manipulat que pretén igualar les
culpabilitats entre franquistes i no franquistes, i que arriba
a la incoherència d’un ministre del govern socialista fent
desfilar, el dia de las Forces Armades, un excombatent
republicà al costat d’un excombatent de la Divisió Blava.
Però, és possible la pau sense justícia? Es pot passar una
pàgina que no s’ha llegit?
La lluita contra la impunitat inclou el dret a saber: a
reconèixer la veritat i a recordar; el dret a la justícia: per evitar
abusos com les amnisties, que segons el dret internacional
no són vàlides durant les dictadures, o els tribunals militars,

teixits-llar
Joncar, 27 Tel./Fax 93 485 53 98
08005 Barcelona
CORTINES - RIELLS - LLENÇOLS - NORDICS
EDREDONS - COBRELLITS - TOVALLOLES
JOCS DE TAULA

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

S E PA R A C I O N S - D I V O R C I S - PA R E L L E S D E F E T

c. Llull, 173 08005 Barcelona
tel. 93 485 27 27 - fax 93 485 37 16
PTGE. AYMÀ, 7-9 BAIXOS 2A · 08005 BARCELONA
TELÈFON/FAX 93 221 17 42 · carolriba @ icab.cat
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que en dret internacional no tenen competència per jutjar
civils, i el dret a la reparació: restitució, satisfacció judicial i
reformes institucionals i legislatives.
El llarg període de foscor, que va durar fins a la mort del
dictador, ha deixat milers de morts i represaliats a qui no
s’ha fet justícia, i ha estat la societat civil la que ha iniciat la
lluita per recuperar la memòria històrica.
A Espanya no hi ha hagut ni veritat, ni justícia, ni reparació,
i el reconeixement de la condició de víctima és fonamental
en una societat democràtica.
El 31 d’octubre passat, el Congrés dels Diputats va aprovar la
llei de la memòria històrica i aquest mateix any el Parlament
de Catalunya ha aprovat la llei del memorial democràtic.
La llei de la memòria històrica obre portes que deixen més
assegurada la revisió dels consells de guerra, però es
mostra totalment insuficient perquè la nul·litat dels
processos incoats durant la dictadura és un acte d’estricta
justícia, que aquesta llei no preveu, malgrat que l’any 2002
el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat la
condemna del règim franquista. Això obliga les famílies a
presentar individualment la sol·licitud als tribunals amb el
desgast personal i de costos que representa.
El 13 de novembre passat al Parlament de Catalunya va
tenir lloc la presentació del llibre Justícia, no venjança,
sobre els afusellaments comesos pel règim franquista en el
Camp de la Bota, durant el període que va des de l’any
1939 fins al 1952. El Sr. Pere Fortuny, president de
l’Associació promemòria als immolats per la llibertat a
Catalunya, deia en el seu discurs de presentació:
”...El 31 d’octubre de 2007 passarà a la història d’Espanya com
el dia en què es va legalitzar definitivament la repressió

franquista, amb l’aprovació en el Congrés dels Diputats de la
Llei per la qual suposadament es reconeixen i s’amplien drets i
s’estableixen mesures a favor dels que patiren persecució o
violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, declarant els
judicis sumaríssims militars com il·legítims per injustos, però el
que és greu és que no els anul·la per il·legals, malgrat les
promeses públiques fetes pels màxims representants del
Govern espanyol, demostrant, que no hi ha comprensió ni
voluntat en voler tancar les ferides republicanes.
El que és una realitat és que SI queden derogades les lleis
franquistes i a partir d’ara no podran ser mai més aplicades.
Però la derogació de les lleis no anul·la la seva aplicació per part
dels tribunals militars, durant els quaranta anys de la dictadura
franquista, la qual cosa vol dir que és el reconeixement definitiu
com a legítimes les sentències d’aquells tribunals.
Els defensors de la nova llei opinen que val més això que res,
consideren que és un pas endavant i que obre les portes per
demanar l’anul·lació de les sentències, mitjançant un recurs de
revisió, individualment cas per cas.
Nosaltres no tenim aquesta opinió, sinó tot el contrari.
Serà la llei del punt i final i les víctimes continuaran estan
classificades com a delinqüents, segons va dictaminar en una
conferència pública, l’exfiscal anticorrupció el senyor Carlos
Jimenez Villarejo..”
L’Harmonia Montaner, la veïna del Poblenou que ens va
confiar una part de la seva vida i dels seus sentiments en la
revista d’octubre, està fent el seu itinerari personal per la
memòria. Ha estat per primer cop al Fossar de la Pedrera, on
el seu pare està enterrat, i ha participat intensament en els
diferents actes que s’han organitzat.
Montse Milà
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Opinió

“Illa de la Llum” de DIAGONAL MAR
o “Los premiados también lloran”
Diagonal Mar es un barrio diseñado social y urbanísticamente de espaldas a los históricos barrios del Besòs, ignorando lo que ya estaba construido y sin interés por la cohesión social ni la construcción armónica de la ciudad. William
Curtis, el autor de la famosa obra La arquitectura moderna desde el 1900 (Phaidon), comenta en voz alta con tono
de entendido irónico: ¿por qué importar el peor modelo
de Miami a Barcelona, capital de la arquitectura mediterránea? (La Vanguardia, 5 de junio de 2007)
Hace un par de semanas Construmat premió el conjunto de
viviendas de “Illa de la Llum” de Diagonal Mar por su
“fusión arquitectónica con el paisaje” y la “innovación
en las técnicas constructivas”.
Se trata de un conjunto de edificios de promoción pública. El
proyecto, diseñado por los arquitectos Ignacio Paricio, Lluís
Clotet, Jordi Julián, Javier Baquero y Ricardo Vázquez fue
apreciado por el jurado “como un conjunto especialmente
adaptado a las condiciones del lugar, el litoral de
Barcelona“. Con amplias terrazas para ser disfrutadas, al
decir de sus diseñadores. Robert Terradas, presidente del jurado que otorgó el premio manifiesta que se ha querido valorar
“los aspectos innovadores de su estructura y de las instalaciones, que facilitan diferentes distribuciones de las
viviendas y hacen posible una futura distribución”.
Illa de la Llum oc(k)upa una superficie total en la zona de los
jardines de Diagonal Mar de 32.490 m2 y está formada por
dos torres de 17 y 25 plantas y un edificio más bajo de 4 plantas. Son 230 viviendas que varían de 1 a 5 dormitorios, 243
trasteros, 2 locales comerciales y 363 plazas de parquing. La
zona comunitaria está formada por piscina, pista de paddeltenis, zona de juegos infantiles y jardines. El promotor de la
construcción ha sido Espais & Landscape.
El perfil arquitectónico de los edificios de Illa de la Llum
causa sensaciones estéticas y urbanísticas contrapuestas o
muy diferenciadas. A los entendidos en construcciones arquitectónicas y tipologías avanzadas que hemos consultado les
promueve interés y admiración, en tanto que a las personas
que, paseando por los jardines del entorno, hemos preguntado sobre qué les parecía tal conjunto de edificios han manifestado un cierto rechazo. Alguien nos comentó: me evocan
la imagen de una ciudad bombardeada.
Ignacio Paricio, arquitecto, director del proyecto “Illa de la
Llum”, en el Foro de Arquitectura manifestó que “estamos
en un momento en el que la normativa pasa por encima del
sentido común y eso tiene consecuencias desastrozas”
La construcción de las viviendas de la Illa de la Llum
evoca un proyecto, Casa Barcelona, cuyo objetivo es promover la colaboración entre arquitectos y empresas innovadoras en nuevas técnicas constructivas que permitan
adecuar las viviendas contemporáneas a las exigencias de
vida actuales. Se busca conseguir la máxima flexibilidad,
mutabilidad, eficiencia energética y sostenibilidad.
En varias ocasiones Parici, que es catedrático de Teoría de
la Construcción en la Escuela Superior de Arquitectura de
la Universidad de Barcelona y director del proyecto de Illa
de la Llum, se ha manifestado respecto a la técnica constructiva: “En el pasado se utilizaba la fábrica de ladrillos: un solo material basado en la experiencia de la
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mano de obra. En la actualidad disponemos de mejores
materiales, distintos entre sí y con compartamientos
contradictorios… se necesitan especialistas para
ponerlos en la obra”
¿Quienes habitan la Illa de la Llum? ¿Qué familias han
configurado su status social? ¿Qué hábitos de uso configuran vecinalmente la zona? ¿Los “premiados” también
lloran? Pues parece ser que sí. Con todo, confesamos por
adelantado y desde la “zona histórica” que ello no nos consuela. Aprendimos de nuestros abuelos aquello de que “mal
de muchos consuelo de tontos”. Veamos (y constátelo, precísamente, -si le convence más la verdad “apodíctica” de la
prensa escrita- en La Vanguardia del 3 de junio de 2007)
El 40% de las viviendas de la Illa de la Llum están destinadas al negocio por regular e incontrolado de los “apartamentos turísticos” alquilados por fines de semana. Dicen
que estos alquileres representan todo un negocio para el
inversor. Por tanto, nuestro titular no es del todo exacto.
Debiéramos corregirlo: “No todos los premiados ríen”, o
“Unos premiados lloran y otros ríen a carcajadas”. Todo
dependerá, supongo, de si has compredo el piso para habitarlo o para negociar. Según nos informan desde una de
estas empresas “mediadoras” entre los dueños y los inquilinos de fin de semana, por una noche se puede pagar
entre 400 y 600 euros. Depende de las características del
piso y del momento de la temporada. A quienes los alquilan en grupo también tiene el beneficio de salirle más económico que un hotel. Y una situación envidiable por el lugar
y las buenas comunicaciones.
Los problemas de convivencia surgen entre los intereses
contrapuestos de los vecinos “visitantes” y los “locales”. Al
decir de uno de ellos, los problemas que se vienen dando
son de este estilo: “Basura y meadas por los rellanos, vómitos, fiestas, … todo tipo de actos incívicos…” Y el “miedo”
en el cuerpo porque las llaves de los espacios comunes
(piscinas, trasteros, parquings, pistas…) andan en manos
de múltiples y desconocidas personas. Lógicamente, de
poco vale el letrero confeccionado y pegado en la portería
y rellanos por la sufrida vecina que reza: Please, keep the
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noise down. Remember this is not a hotel (No hagan
ruido, por favor. Recuerden que esto no es un hotel) A
Aurora un piso por el que pagó -y no es de los más caro1,2 millones de euros, al tener junto al suyo uno de “alquiler de fín de semana”, la tiene al borde de la ansiedad.
Marchará. A más, las empresas “intermediarias” no pagan
los gastos de comunidad y, han estado a punto de que les
corten la luz de los espacios comunitarios: portería, rellanos, ascensores, parquing…
Por lo visto, la seguridad “total” sólo cuenta de la portería
hacia afuera. Al acercarte a ellas ya te advierten de que las
cámaras de vigilancia están grabando las 24 horas del día
y las alarmas están conectadas con la central de vigilancia
y con la policía.
He llamado al presidente de la Asociación de vecinos de
Diagonal Mar, Jordi Delmonte, y me manifiesta que, hasta
el momento, han recibido algunas reclamacionnes y petición de asesoramiento de los bloques de Illa de la Llum.
Han realizado un par de reuniones ya que, al principio de
los problemas, los vecinos pensaban que el gestor de la
finca los solucionaría. Con el tiempo se ha visto de que no
ha sido así. Más aún, los números de gestión de la finca no
cuadran. Pienso: mira, los problemas comunes servirán
para que se acerquen ambas zonas del territorios…. en la
“novísima” Diagonal Mar como en la “histórica” hay, tambien, un montón de problemas en curso y un denominador

común de algunos de ellos: el modelo Barcelona diseñado
para y al servicio del turismo. Aquí, en la zona “histórica”,
por necesidad (no diría a estas alturas por norma) la gente
no marcha, resiste. Es complicado eso de renegociar las
hipotecas y entrar en el mercado de una nueva (y más
cara) vivienda. Ojalá mis pronósticos nunca se cumplan,
pero pronto los vecinos del territorio “histórico” habrán de
generar técnicas de resistencia contra el “mobing” inmobiliario de la expulsión indirecta de quienes ya están pensando en hacerse con los terrenos que, teniendo cerca la
Barcelona “guapa”, están subiendo su valor.
Una anécdota. Paseando una de estas tardes por sus contornos, días después del premio de Construmat, quedé sorprendido por las voces de un guardia de seguridad, que
son quienes han ocupado en ellas la faena del hasta ahora
artesanal portero de finca. Un niño de no más de 7 años
había salido a pasear su perro por el jardín público, dejando de par en par la puerta de entrada. Descubrí que el
guardia de seguridad le llamaba la atención y cómo el niño
le respondía casi con un perfecto corte de manga. A este
jovencito, pensé, no le amilanan los uniformes ni las voces
de autoridad. ¿Sabe y ha asumido ya que están para que
le sirvan y den pleitesía o es mascota infantil de un grupo
de turistas de fin de semana?
Texto y fotos: José Francisco Marín

Web de l’Associació de Veïns
L’Associació de Veïns llança a la xarxa el nou lloc web

http://www.elpoblenou.cat
En el marc de la profunda transformació del Poblenou, hem
vist la necessitat de crear un lloc web del barri que serveixi
per fomentar la comunicació; que reforci les principals
activitats culturals que donen vida al barri, que sigui un
contrapunt de les notícies “oficials” que ens afecten; que
serveixi d’introducció per conèixer el Poblenou, la seva gent
i la seva història... En definitiva, la iniciativa pretén anar molt
més enllà de ser la web corporativa de la nostra entitat, sinó
que neix amb l’ambició de donar lloc a un espai que
esdevingui un web del barri del Poblenou.
En el lloc web trobareu, en renovació constant, les notícies
que més afecten la vida del Poblenou classificades per
temes. En l’apartat d’“El barri” s’inclou una àmplia base de
dades estadístiques sobre població, habitatge, etc, i un breu
resum de la nostra història. També hi hem posat una extensa
relació de les entitats del barri, i ens hem aturat especialment
en la Coordinadora d’Entitats. Va omplint la pàgina web de
contingut una secció d’”Arxius” de documents de diversa
índole i la digitalització dels darrers números de la revista
que teniu a les mans. Lògicament, hi trobareu també
informació concreta sobre l’Associació de Veïns.
A la secció “Mapes” s’ofereix una atractiva aproximació al
Poblenou a través de diversos plànols temàtics del barri.
L’esperit crític es materialitza en un satíric “Quarto fosc”, on
tanquem les persones o fets que no ens agraden. I en el

següent apartat donem la possibilitat que tothom que visiti
el nostre web pugi posar una “Multa a l’Ajuntament” quan
no es porti bé.
En aquest sentit, volem que elpoblenou.cat sigui un espai
obert de participació, i interactiu. Totes les notícies poden ser
comentades pels internautes, i la seva opinió pot quedar
reflectida a través de les enquestes que es van proposant.
Us invitem, doncs, a passejar-vos per la pàgina web, on, a
més trobareu una guia de comerços del barri, un espai
multimèdia de vídeos que no us l’acabareu, un apartat
dedicat a la coordinadora Apropem-nos, i la més àmplia
relació d’enllaços web del barri que mai s’hagi fet.
I per acabar-ho d’adobar el lloc web disposa d’una agenda
perquè aneu consultant les cites culturals, festives o socials
més rellevants del Poblenou.
La creació d’aquest lloc web era una assignatura pendent
des de feia molt de temps. Finalment, ha estat possible
gràcies el suport tècnic de l’Isaac Gràcia i la Sandra Tierno.
Ara tenim al davant un espai viu gràcies a la col·laboració
de tothom, a les entitats que ens envieu les vostres
activitats públiques, als comerços que us hi anuncieu, als
veïns i veïnes que ens teniu al corrent de notícies i
participeu en les enquestes, amb les “multes” i les opinions.
En definitiva, un espai de tots i totes al qual us invitem que
us feu una mica addictes.
redacció
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