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Guia Comercial
ARTS GRÀFIQUES

FORMACIÓ • ESCOLA

Aleu Gràfiques

Urban School

Zamora, 45-47 1º1ª
T. 93 300 10 07

ARQUITECTURA • DISSENY
Guti’s Diseño

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

BANC • ASSESSORIA •
GABINET
Carol Riba Biendicho

Llull, 187 pral. T. 93 485 51 88

INSTAL.LACIONS
MANTENIMENT
Wash & Go

Lope de Vega, 28 T. 697 912 747

ESPORTS
Al punt de trobada

Badajoz, 24 T. 93 225 05 85

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

MODA • JOIERIA • ESTÈTICA

Llull, 219 T 93 300 32 93

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

Marimon Estrany

CAFETERIA • GELATERIA
El Tio Ché

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

ENTITATS / FUNDACIONS
Prohabitat 2000
Avinyó, 32

Francesc Creixell
Kore Joyas

Rbla. Poblenou, 44
T. 93 309 18 86

Villarroya Sabaters

Rbla. Poblenou, 45 T. 93 485 27 90

MOTOR

PAPERERIA • COMICS
COL·LECCIONISME
Copiràpit

Lope de vega, 45
T. 93 300 35 07

QUEVIURES
Cansaladeria Balart
Castanys, 8
T 93 225 22 95

Lombarte Alimentación

SALUT • FARMÀCIES
Clínica Dental Glòries

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

Clínica Veterinària Poblenou
Camí Antic de València
T. 93 300 87 26

Farmàcia Loperena Giró

Marià Aguiló, 53 T. 93 307 15 17

Farmàcia Montse Villar

Rbla. Poblenou, 21 T. 93 224 11 23

Marià Aguiló, 95
T. 93 309 18 33

Mikura.Dog

MOBLES • TEXTIL •
DECORACIÓ

Pujades, 194 T. 93 485 22 42

Lope de Vega, 6 T. 93 307 89 72

Òptica Traver

La Torreta plantes i flors
Lope de Vega, 85
T. 93 307 70 16

RESTAURANT
La Plaça

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

Covilas caravaning

Llull, 173 T. 93 485 27 27

S I E T V O LS
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TRUCA AL
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Editorial

Centre Cívic segrestat
«Catex per al barri» deia la pancarta, exhibida per l’Associació de Veïns i ciutadans del Poblenou en manifestació, per
demanar que l’antiga fàbrica tèxtil de Can Felipa es convertís en un equipament en lloc de ser enderrocada. Era l’any
1984, i la pressió va donar resultat uns quants anys més tard. El 1991 es va inaugurar el Centre Cívic i la piscina en
una nau industrial, l’única que es va mantenir de tot el conjunt, rehabilitada per l’arquitecte Josep Lluís Mateo. Al cap
de poc temps, una part de la segona planta de l’edifici va ser ocupada per serveis administratius municipals, amb el
compromís del regidor del Districte que seria una situació transitòria, només un any. Però amb el temps les oficines
administratives de l’Ajuntament es van anar consolidant i ampliant, fet que va motivar una acampada de protesta l’any
1996, en la qual joves del barri reclamaven espai al Centre Cívic per poder realitzar activitats.
En aquests moments, la planta baixa i el primer pis estan ocupats per la piscina i el gimnàs, unes instal·lacions que
han quedat petites i pateixen saturació. La quarta planta és per al teatre i la sala de conferències, que també estan
en la seva màxima ocupació. La tercera planta està ocupada fonamentalment per la sala d’art contemporani, que té
un calendari atapeït d’exposicions temporals, i també per aules taller. La segona planta l’ocupen els Serveis Socials,
les oficines administratives del Districte i la direcció del Centre Cívic. També hi ha tres petits espais que comparteixen
una pila d’entitats com l’AVPN, l’Arxiu Històric, Apropem-nos, la Tertúlia Cante Minero Pencho Cros, la Coordinadora
d’Entitats, la Penya Ciclista Poblenou, la Coral del Joncar, Barcelona Estels, Amics de la baldufa, etc. La saturació és
màxima. En conclusió, aquest Centre Cívic pràcticament no té vida social perquè no hi ha espai disponible.
La darrera mala notícia és que l’escàs espai que quedava a la segona planta per a entitats serà ara ocupat pràcticament en la seva totalitat per una ampliació dels Serveis Socials. Les obres estan a punt de començar amb finançament
del Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad de 2010. Les entitats van quedant arraconades. Cada vegada
queda menys Centre Cívic. Sense saber-ho els que reivindicàvem Can Felipa per al barri ara fa més de vint anys, hem
acabat fent un favor a l’ajuntament que se l’ha anat apropiant.
La junta
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Vida de barri

Agrupament Escolta RAKXA: 20 anys educant al Poblenou
L’Agrupament Escolta RAKXA constitueix una proposta
d’educació en la llibertat des de l’escoltisme. Està situat
al barri del Poblenou i des de 1990 ofereix un espai on
infants, adolescents, joves i adults participen en diferents projectes i activitats. Té per finalitat contribuir a
l’autoformació de ciutadans lliures, compromesos, coherents i oberts, disposats a transformar la societat i construir un món millor i més just.
L’Agrupament està subdividit en cinc grups, en funció de
l’edat dels infants, adolescents i joves:

· Colònia de CASTORS (de 6 a 9 anys): els infants aprenen
a compartir i a ser persones més autònomes.
· Estol de LLOPS (9-12 anys): les nenes i nens aprenen a
conviure i a treballar en equip.

Escola Rakxa

· Secció de RAIERS (12-14 anys): els nois i les noies desenvolupen el caràcter i enriqueixen la seva personalitat.
· Unitat de PIONERS (15-17 anys): és el temps decisiu per als
ideals, per a les preguntes i les ambicions.
· Clan de RÒVERS (18-20 anys): treballen amb força l’autogestió,
tot duent a terme un projecte propi.

Els inicis
Durant l’estiu del 1989, sorgeix la idea de formar un agrupament
laic al Poblenou. Durant el primer trimestre del curs es prepara
tota la infraestructura necessària per fer-ho possible. El febrer de
1990 es realitza la primera activitat de l’Agrupament, que ja tindrà
continuïtat durant tot l’any: la novetat de l’any és l’obertura del grup
d’adolescents, els Pioners: neix l’Agrupament Escolta RAKXA. La
seu és als locals de la societat Pau i Justícia, el conveni durarà
només durant el curs 1990-91.
Durant aquest primer curs es fan activitats els caps de setmana,
combinant activitats als locals amb sortides de cap de setmana. Els
campaments de primavera es fan a Vilaür (Empordà), i els d’estiu,
a Saldes (Berguedà). Neixen també les 12h de Futbol Sala, que
se celebren el primer dissabte de juliol, un punt de trobada anual
ludicoesportiva, entre la gent jove i les entitats juvenils del districte
de Sant Martí, així com entre agrupaments escoltes.

De local en local
Davant la dificultat de trobar un nou local, es gestiona per a tots
els nois i noies la possibilitat de trobar, per al curs 1992-1993, una
altra entitat. De les gestions amb l’Ajuntament, s’obté el suport
econòmic per fer front a un local de lloguer: el trobaran al carrer
Sant Francesc, núm. 12. Gairebé tots els esforços de l’any se centren en el condicionament del local per poder tornar a realitzar les
activitats amb els nois i noies, perquè no hi ha recursos econòmics
per encarregar-ho a professionals.
Al llarg del curs 1992-1993, el cau torna a obrir (22-11-92). Hi ha
Estol de Llops i Secció de Raiers. Durant el curs 1993-1994 es
reobre la Unitat de Pioners. Es consolida l’Agrupament amb uns 40
membres. El curs 1996-1997 s’inicia en un nou local: al carrer Ra-
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mon Turró, 181, baixos; el cau havia quedat petit. Els campaments
d’estiu del 2000, tenen lloc a Kandersteg (Suïssa), aquests seran
els primers campaments internacionals, als quals seguiran els de
Bèlgica (2003), Portugal (2005) i Itàlia (2009), entre altres. El curs
2000-2001 s’obre el Clan de Ròvers.

En l’actualitat
Durant aquell curs, es traslladen al carrer Llull 184, baixos; seu de
l’Agrupació Excursionista ICÀRIA, que els acull als seus locals.
L’Agrupament es converteix en una secció més del centre, mantenint, però, la seva personalitat jurídica a tot els efectes.
Des de l’any 2006, participa del projecte VISC, CONVISC, PARTICIPO, coordinat pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).
Aquest projecte mira de promoure l’associacionisme com a principi
per la convivència, entre l’alumnat de secundària a través de les
associacions de joves i la joventut associada. El 2006 neix l’ENRE9
al Poblenou, una proposta d’oci alternatiu que ofereix un escenari
als músics amateurs.
El 22 de febrer de 2007 dóna el tret de sortida a les celebracions
arreu del món del centenari de l’escoltisme. L’agost de 2007, milers de joves de tot el món es van trobar a Anglaterra al Jamboree
Escolta Mundial del centenari, el RAKXA viu aquesta experiència,
durant els campaments d’estiu celebrats a Chigwell Row (Londres).
Després de gairebé 20 anys d’història, el curs 2009-2010, neix la
Colònia de Castors, completant la proposta educativa de l’entitat.
L’Agrupament Escolta RAKXA és membre d’Acció Escolta de
Catalunya, que alhora és membre de la Federació Catalana
d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), mitjançant la qual es relaciona
amb altres associacions escoltes d’arreu del món. Alhora és
membre de l’Agrupació Excursionista ICÀRIA, de la Coordinadora
d’Entitats del Poblenou i de FEM MAIG. També forma part de la
recentment constituïda LA JOVE 10: Coordinadora Juvenil del
Districte de Sant Martí.

Agrupament Escolta RAKXA amb seu a:

Agrupació Excursionista ICÀRIA
c. Llull 184, baixos 08005 Barcelona
www.aerakxa.org Email: rakxa@accioescolta.org

Associació de veïns

La participació: més que una política
Un Ajuntament ha de posar al servei dels ciutadans els instruments perquè aquests participin i
siguin protagonistes del dia a dia de la ciutat, però
no ha de suplantar les iniciatives dels ciutadans
ni s’ha d’inventar vies d’acció cívica paral·leles...
Algunes polítiques d’acció cívica i participació
impulsades des del poder públic no són altra
cosa que propaganda institucional... Per què
l’Ajuntament de Barcelona edita i envia a tots
els ciutadans revistes en què sempre apareixen
fotografiats l’alcalde i el regidor de torn? Per
què no destina els recursos a promocionar les
publicacions locals i de barri promogudes per la
ciutadania?
Participació, proximitat, barri, futur, consulta...
són conceptes que sovint no signifiquen el mateix
per als governants que per als ciutadans. Mentre
l’administrat voldria que l’escoltin, l’administrador
només voldria sentir allò que li interessa perquè
en realitat qui governa ja té un projecte assumit
que no està disposat a canviar. Aquesta afirmació, potser massa tòpica, no per això deixa de
verificar-se com una realitat. A més, sovint el
poder s’exerceix des d’una tecnocràcia arrogant,
Nou plànol oficial de la subdivisió de barris al districte de Sant Martí. Per l’Ajuntament el Poblenou ha quedat dividit en 5 barris.
és a dir, des d’una elit convençuda que la gent
és ignorant per definició i que, en conseqüència,
encara menys les estratègies del transport públic o de la reguno té res a ensenyar. L’ombra del distanciament s’allargassa fins lació viària tenen res a veure amb les petites unitats de territori
al punt de perdre de vista l’objecte darrer de la tasca de govern. d’aquestes subdivisions. Allò que té a veure amb el benestar de
Quan el desacord amb la ciutadania presideix el dia a dia, el poder les persones, rarament es pot inscriure en una demarcació tan
és despòtic i deixa de tenir sentit...
petita. No es pot posar una biblioteca a cada subdivisió, ni tampoc
un centre de serveis socials, ni un mercat municipal, ni un centre
cívic, etc. Les estratègies ciutadanes com per exemple els camins
escolars, en el terreny de la mobilitat, o el proveïment de pisos
Estratègies municipals de «proximitat»
de protecció, o la conversió d’un carrer en zona 30 és una cosa
que no es planifica en la petita escala d’una subdivisió del barri
La nova divisió de barris de la ciutat, que va ser aprovada pel PSC i perquè normalment afecta diverses subdivisions. Té menys sentit
ICV amb una forta oposició ciutadana, intenta consolidar-se amb el encara pretendre crear consells de barri, comissions de seguiment
desplegament ara de programes «de proximitat» en cada una de les del consell de barri i grups de treball per a cada àmbit de treball en
subdivisions territorials en què han dividit el Poblenou.
totes i cada una de les subdivisions.
Impulsat per la Direcció de Serveis de Territori del Districte de
Sant Martí, l’Ajuntament proposa un procés participatiu de reflexió
i consulta delimitat a cada unitat territorial en què s’ha subdividit el
Poblenou. El projecte, que busca el beneplàcit i la complicitat dels
agents socials dels barris, s’anomena PLA DE FUTUR i vol traçar
un catàleg de propostes que doni pistes al govern municipal de
quines són les inquietuds dels ciutadans.
El Districte de Sant Martí es proposa fer 5 plans de futur per al
Poblenou, un per cada una de les subdivisions de barri: el Parc i la
Llacuna del Poblenou, la Vila Olímpica del Poblenou, el Poblenou,
Provençals del Poblenou, i Diagonal Mar i front marítim del Poblenou. La pregunta és si té cap sentit plantejar el futur d’una entitat
territorial sobre la qual intervenen fonamentalment dinàmiques que
depassen la petita demarcació. Ni la mobilitat, ni l’habitatge, ni els
equipaments escolars, sanitaris, etc. se circumscriuen a aquests
territoris perquè els àmbits sanitaris, de matriculació escolar, i

Fer un pla de futur és una bona idea, sempre que sigui un pla de
futur per al Poblenou, és a dir, una planificació de les necessitats
presents i futures, a través de la participació dels ciutadans en
totes les seves formes d’organització, amb la visió estratègica del
territori que és significatiu. Això no vol dir que cada raconet del
bari faci la seva llista de reis sinó que tots plegats reflexionem
sobre com cal plantejar les grans polítiques urbanes, de mobilitat,
d’ensenyament, de cultura, etc.
Les propostes que només busquen escoltar opinions aïllades de
petits col·lectius preocupats únicament per allò que els afecta en
el seu entorn immediat estan abocades al fracàs o bé simplement pretenen omplir un expedient per fer veure que hi ha hagut
participació.
El Pla de Futur per al Poblenou ha de partir de les estructures participatives que ja hi ha al barri, enlloc de crear-ne de noves. També
s’ha de fer en el context de tot el barri i no de forma parcel·lada.
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Comissions de barri
Una manera de treballar pel
futur de tot el Poblenou
Des de fa més d’una dècada, diverses
entitats, associacions i persones a títol individual hem comprovat que la millor manera
de fer front als reptes que està plantejant
la transformació urbana al Poblenou és
trobar-nos i tractar conjuntament els diversos aspectes globals i també particulars
de la problemàtica que cal abordar. Es van
posar en marxa diverses comissions temàtiques que ens han ajudat
a donar-nos suport mutu en les problemàtiques que té cada entorn,
a veure que molts problemes són comuns a uns i altres, i aprendre
a cooperar davant de les dificultats des de sensibilitats diferents.
Aquesta experiència de les comissions ha enriquit el teixit social del
Poblenou, reafirmant que tots formem part del mateix barri, compartint una mateixa història i un present en què aspectes diversos

com la mobilitat, els equipaments socials, la cultura... són matèria
comuna i indestriable de tot el barri. Aquestes dinàmiques conjuntes
han atorgat un paper fonamental als ciutadans del Poblenou en les
seves reivindicacions d’un pla d’equipaments, un pla per protegir
el patrimoni industrial, el pla del casc antic, la recuperació de Can
Saladrigas i Can Ricart, etc.

Plataforma per l’ensenyament públic del Poblenou

Comissió d’Equipaments

Formada per les Ampes i mestres de la comunitat educativa del
Poblenou, ha exercit una important crítica enmig de la convulsa
situació creada per la manca d’oferta de places escolars i per la
precària situació de provisionalitat de les noves instal·lacions que
ha caracteritzat els processos de matriculació dels darrers anys al
Poblenou. Amb diàleg i desavinences amb el Consorci d’Educació,
la comissió s’ha mogut des de l’any 2000 en dos eixos: aconseguir
que el barri tingui l’oferta educativa que necessita, evitar desequilibris entre les escoles noves i les de sempre i vetllar per igualar la
distribució segons la tipologia de l’alumnat.

És la comissió més veterana. Va sorgir l’any 1999 arran d’un manifest signat per més de 30 entitats en el qual es demanava un Pla
d’Equipaments per afrontar les necessitats derivades de l’augment
de població i per pal·liar els enormes dèficits en aquesta matèria
al Poblenou. Després de la celebració de diverses assemblees
i alguna manifestació veïnal, pel juliol del 2001 l’Ajuntament va
aprovar el Pla d’Equipaments, que al mateix temps era el primer
Pla d’Equipaments d’aquelles característiques que es materialitzava a Barcelona. Des de llavors, la Comissió s’ha anat reunint
ininterrompudament fent el seguiment exhaustiu de l’aplicació
d’aquest Pla i plantejant en tot moment iniciatives diverses. El
treball d’aquesta comissió ha permès fer realitat equipaments que
han estat recentment inaugurats com la biblioteca de Can Saladrigas i el Casal de barri del Camí Antic de València, entre altres.

L’any 2004 la pròpia Consellera de la Generalitat va venir al barri
per reunir-se amb aquesta comissió.

Hi ha encara moltes assignatures pendents que ens afecten a tots,
des de la Vila Olímpica fins a Diagonal Mar: un nou ambulatori al
carrer Bolívia, la biblioteca/auditori de Glòries, 4 casals de la gent
gran, 3 centres de barri, el Centre Cultural de la Ciutat Industrial a
Oliva Artés, els apartaments tutelats, 3 residències per a la Gent
Gran, un nou UBASP (serveis socials), una escola d’adults, un
espai per a l’Ateneu Colon, els equipaments de barri a Can Ricart,
el Poliesportiu de la Mar Bella, una escola municipal de música, un
potent equipament esportiu i cultural al camí Antic de València 82,
ampliar la biblioteca a les plantes superiors de Can Saladrigas, la
recuperació al centre cívic Can Felipa de l’espai ocupat per oficines administratives de l’Ajuntament... També fa falta un Casal de
Joves reivindicat pel col·lectiu Casal de Joves del Poblenou.
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Grup de Patrimoni del Fòrum de la Ribera del Besòs

Comissió de mobilitat

Constituït en el marc del Fòrum de la Ribera del Besòs cap al
2001 per veïns i especialistes preocupats per la desaparició del
patrimoni del Poblenou industrial, el Grup de Patrimoni Industrial
ha realitzat estudis i treballs de recerca, ha convocat jornades
tècniques i ha donat cobertura al desplegament reivindicatiu i de
proposta de les entitats ciutadanes per a la protecció del llegat
industrial de la ciutat. El Grup de Patrimoni va plantejar el 2005 la
necessitat d’elaborar un Pla de Patrimoni industrial, i va realitzar
diversos treballs que van conduir a la posterior catalogació de les
fàbriques i elements urbans industrials del Poblenou. Els seus
estudis i valoracions sobre la importància social, cultural i econòmica del llegat industrial, junt amb l’activisme social del barri, van
impulsar un canvi de valors que es traduí en la declaració de Can
Ricart com a bé cultural del patrimoni nacional de Catalunya i va
facilitar la recuperació de fàbriques com la Fabra i Coats de Sant
Andreu o Can Batlló de Sants.

Està formada per associacions i persones preocupades per les
dinàmiques d’accés i de la mobilitat interna del barri. Es va crear
el 2008 arran de la proposta d’alguns sectors del Poblenou que
demanaven la implantació d’àrea verda d’aparcament i eren especialment sensibles a la millora de la freqüència de les línies de bus,
dels accessos a les estacions de metro de la L4, la necessitat d’un
bus de barri, el dèficit de places d’aparcament... La comissió, junt
amb els principals agents socials del barri, empreses i sindicats, va
adreçar el conjunt de peticions al regidor del Districte i s’ha entrevistat amb els agents públics de TMB, BSM, Generalitat... Davant
la necessitat de revisar a fons el conjunt d’estratègies de mobilitat
a tota l’àrea del Poblenou i el 22@, la Comissió està treballant
perquè es constitueixi una mesa de mobilitat que permeti discutir i
traçar els eixos vertebradors d’un Pla de Mobilitat per al Poblenou
amb criteris de suficiència i sostenibilitat.

Comissió de l’Habitatge del Poblenou
La percepció que el Poblenou està immers en un procés de substitució social va ser el motiu per engegar la campanya «Volem
continuar vivint al Poblenou», que va aconseguir, l’any 2003 i
després de molta mobilització, que una tercera part dels pisos de
protecció oficial construïts al Poblenou, es destinin prioritàriament
a residents del barri. Actualment la Comissió va fent un seguiment
de les diverses promocions, cada cop més allunyades de la butxaca del veïnat.
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Comissió de les Glòries

Apropem-nos

Formada per les associacions de veïns de l’entorn de la plaça, és
una de les comissions de més antiguitat. S’ha aconseguit una de
les seves principals reivindicacions: l’enderrocament de l’anell viari
de les Glòries, i també la signatura del «Compromís de Glòries»
que hi inclou equipaments (biblioteca, ambulatori, Casal de la Gent
Gran...) i criteris de mobilitat sostenible.

Apropem-nos és una xarxa d’entitats i serveis del Poblenou que
treballa per la convivència entre veïns i veïnes de diferents procedències des de l’any 2001. A diferència de les altres comissions,
Apropem-nos està dins d’un Pla de Desenvolupament Comunitari
(PDC) que li permet organitzar moltes activitats i serveis: un Punt
d’Acollida, classes de català i castellà, assessorament jurídic,
«Entresons», debats a l’entorn de la immigració i el coneixement
d’altres cultures, i participació en les festes del barri, entre altres.
També s’han organitzat diverses jornades de convivència.

Darrerament s’han convocat assemblees i concentracions per
criticar l’incompliment dels terminis, una constant en el ja molt llarg
procés per a la remodelació de la plaça.

Altres comissions, que avui ja no són actives, es van constituir en
altres moments: com la comissió de Sanitat, que va tenir un paper
decisiu en la posada en marxa de l’ambulatori de Ramon Turró i
la Residència de Gent Gran de Llull; la Plataforma del metro, que
va lluitar contra les vibracions provocades pel pas dels combois; la
Comissió de seguiment del casc antic; la Comissió de seguiment
del Parc Central, la Comissió Salvem Can Ricart...
redacció

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

Vistiplau definitiu a l’àrea verda del Poblenou
L’empresa municipal BSM va presentar el passat 5 de maig a Can
Saladrigas, en el marc d’una assemblea organitzada per la Comissió de Mobilitat del Poblenou, l’estudi previ a la implantació de
l’àrea verda a la zona del Poblenou. L’estudi contempla la delimitació de l’àrea, excloent aquelles zones on algunes associacions de
veïns s’han mostrat contràries a implantar l’Àrea Verda, així com
l’exclusió també de la zona que conserva un caràcter més terciari,
on pràcticament no hi ha habitatges.
Els tècnics de BSM van explicar la manca actual d’aparcaments
de superfície a diferents zones del barri, evidenciant que en horari
laboral és quan els residents tenen més dificultat per aparcar.
El que es proposa a partir de l’estudi és una regulació total de
l’espai en superfície, tal com existeix en l’actualitat a bona part
de la ciutat, repartint-lo entre àrea verda (per a residents), zona
blava (aparcament de rotació per a visitants), zona de càrrega i
descàrrega, i aparcament de motos. La proposta per a les motos
és que aparquin sobre la calçada, per tal de recuperar l’espai de
les voreres per als vianants.
L’àrea verda, reservada per als residents, serà la majoritària i es
regularà a través del pagament d’un euro a la setmana per a tots
aquells que estiguin empadronats al barri i al corrent de pagament
de l’impost de circulació.
Alguns veïns van expressar en el decurs de l’assemblea els seus
dubtes i també temors sobre la nova regulació de l’aparcament,
però la majoria dels assistents van estar d’acord a assenyalar que,
tot i que la nova regulació proposada no assegura l’aparcament
per a tothom, millorarà notablement la situació dels residents en
relació amb l’absència de regulació actual. Al final del torn obert
de paraules es va votar la proposta, que va ser aprovada per una
àmplia majoria dels assistents.
La petició de regular els aparcaments en superfície al Poblenou
ha estat una iniciativa de la Comissió de Mobilitat, formada per
diferents entitats del barri i associacions de veïns. La Comissió
va sol·licitar al regidor Narváez la creació d’una mesa de mobilitat

per tal de debatre entre els agents socials i les Entitats públiques
els criteris generals per a un Pla de Mobilitat que contempli les
necessitats presents i futures de la zona del Poblenou, en relació
no només a l’aparcament de superfície sinó també l’aparcament
públic i privat en edificis, les xarxes i serveis de transport públic,
la mobilitat de les bicicletes, dels vehicles privats i dels vianants.
La Comissió de Mobilitat del Poblenou està a favor d’un model
de mobilitat més sostenible, afavorint els mitjans de transport
col·lectius i públics enfront dels individuals i privats. La Comissió
resta a l’espera que el regidor convoqui els agents socials a la
mesa de mobilitat del Poblenou.
Sílvia Casorran
Comissió de mobilitat del Poblenou
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Apropem-nos

Els Serveis Socials davant la crisi
El Servei d’atenció individual i a famílies atén particularment els
problemes en que es troben persones i famílies, establint amb
ells un pla d’atenció i de millora per tal de poder pal·liar, millorar,
resoldre i/o canviar la situació. Es compta sempre amb la implicació dels usuaris en la resolució de les situacions, vetllant per la
protecció dels més fràgils: la gent gran, els infants, disminuïts... i
atenent situacions urgents i d’emergència.

Al febrer d’aquest any, arran del nou model de serveis socials de la
ciutat, i per tal de garantir la proximitat als usuaris, a les famílies i
al barri, el Centre de Serveis Socials del Poble Nou s’ha desdoblat
en dos centres: Vila Olímpica i la Llacuna, depenen del CSS Parc
Vila Olímpica, recentment inaugurat. I el CSS Poble Nou, a Can
Felipa, on atenem a la població de Provençals del Poble Nou, de
Diagonal Mar i Front marítim, i del Poble Nou. El centre és referent
d’una població de 60.125 habitats D’aquests cal destacar que més
de 13.900 són infants i joves i més de 10.000 gent gran, segons
dades del padró de 2008.
Els serveis socials aporten diferents formes de suport orientades a
la cobertura de necessitats bàsiques o a l’assoliment de millores,
especialment als qui tenen una manca d’integració i/o d’autonomia,
potenciant l’enfortiment del vincles socials i relacionals.
La feina dels Serveis Socials es veu condicionada pel desenvolupament de la llei de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependència; la nova llei de serveis socials; i per les
dimensions de l’actual crisis socioeconòmica. Tot això fa que a la
complexitat inicial de les situacions objecte de la nostra intervenció s‘hi sumin les complexitats derivades de la crisi i d’un context
social en canvi constant.
Les principals situacions que ens trobem en el Centre de Serveis
Socials del Poblenou tenen a veure amb l’augment de les necessitats i de les demandes de la població. Ens trobem davant noves
demandes que requereixen nous abordatges; un augment de la
complexitat de les demandes; augment també de derivacions
d’altres serveis a serveis socials. Els principals problemes són
econòmics: atur, pensions precàries, no tenir accés a prestacions, etc. També problemes de salut, principalment salut mental
i pèrdua d’autonomia personal amb persones que viuen soles o
amb famílies esgotades i amb manca de recursos materials per
tenir-ne cura, persones amb multidisminucions, persones amb
problemàtiques de salut mental més disminució psíquica, manca
de places residencials especialitzades, augment de persones que,
amb símptomes i patologies de salut mental, no es vinculen als
serveis de salut. Problemes laborals, problemes d’habitatge, problemes relacionals i personals com solitud, maltractes familiars, de
gènere, a infants, gent gran, famílies desestructurades, famílies
monoparentals sense suport, reagrupaments familiars desprès de
molts anys sense convivència, augment del patiment emocional de
les persones que es troben en situació de precarietat a nivell social
i econòmic, i altres problemes.
Davant d’aquestes situacions, què fem? el centre de serveis socials està format per un equip de treball amb un enfocament interdisciplinari: comptem amb professionals de suport jurídic i suport a
persones amb discapacitat.

10

D’altra banda portem a terme projectes grupals, comunitaris i
de treball en xarxa com el servei d’acollida grupal a immigrants
(SAGI), i el grup de reforç escolar d’adolescents. Participem en el
pla de desenvolupament comunitari Apropem-nos; entre diverses
participacions cal esmentar el projecte en xarxa adreçat a adolescents, en el que treballen els dos educadors de carrer. Treballem
també en els diferents circuits del districte de Sant Martí: circuit
contra la violència de gènere; circuit contra el maltractament infantil; circuit contra l’absentisme. Històricament hi ha un treball amb
molta implicació en xarxa de les ABS, dels centres de salut mental,
centres d’atenció a les toxicomanies, hospitals i centres educatius.
Des del CSS informem, orientem i assessorem alhora que si
s’escau tramitem recursos i prestacions socials, com el servei
d’ajuda a domicili (treballadora familiar, auxiliar de neteja, àpats a
domicili), el PIRMI, el menjador amb companyia per a gent gran, la
teleassistència, ajuts econòmics, menjador social. I també derivem
a serveis especialitzats.

Cap a on hem d’anar? Volem continuar treballant en xarxa, en i
amb la comunitat, en projectes d’atenció grupal, mirant a la població de nens, joves i gent gran. Col·laborar amb entitats i associacions del barri per donar suport en la tasca d’inclusió de col·lectius.
Col·laborar amb altres serveis en projectes compartits amb
altres serveis (com els de salut), sabent que per poder avançar
cal col·laborar. Treballar amb els serveis referents d’àmbits com
l’oficina municipal de l’habitatge, Barcelona Activa, Serveis a les
Persones del Dte. de Sant Martí, estant sempre oberts a les noves
realitats socials del Poblenou. I tot això tenint sempre present que
els serveis socials han de treballar per una societat més justa,
solidària i inclusiva.
Núria Ventura
Directora del - CSS Poble Nou

Volen ser veïns com tothom
Malgrat la misèria i la marginació hi ha voluntat de superació i integració
Al Poblenou, enmig de la grandiositat i prepotència de les noves
edificacions, hi ha un quart mon que intenta sobreviure entre la
pobresa i la marginalitat. Són més de dues-centes persones repartides entre diferents assentaments i pisos sobreocupats. El
reportatge del programa “Entre Línies” de TV, emès el març passat, mostra aquesta realitat amb tota la seva cruesa. La crisi ha
accentuat aquesta problemàtica, i ha fet incrementar la població
afectada, molt diversa: immigrants sense papers, persones sense
sostre, i alguna família autòctona. Però entre tota la diversitat, hi
ha un col·lectiu que es fa molt visible. Son els subsaharians que
malviuen recollint ferralla per vendre-la a preus rebentats. És normal veure’ls pel barri, arrossegant un carret de la compra, regirant
contenidors, o aprofitant deixalles metàl·liques d’alguna obra. Però
ara això també s’ha posat difícil, doncs cada vegada hi ha menys
obres i la ferralla té molta competència. Són persones discretes
i prudents que intenten passar desapercebudes. Algunes porten
aquí més de tres anys i moltes han arribat al nostre país amb pasteres. La majoria no tenen papers.
Cepaim (Acció Integral amb Immigrants) i Acisi (Associació per
la Cooperació, la Inserció Laboral i la Interculturalitat), fa anys
que treballen a Catalunya per donar suport a aquestes persones
en situació d’exclusió social i sense cap mena d’ingressos. Tramitació de papers, distribució d’aliments i medicaments, ajudar
a retornar al seu país d’origen ¬–als que ho volen–, lloguer de
pisos d’acollida, són algunes de les accions que porten a terme.
Actualment, aquestes entitats han deixat de rebre les subvencions
que arribaven del Ministeri de Treball, com a conseqüència del
retall pressupostari. Degut a això, es troben sense recursos per
desenvolupar la seva acció. Malgrat tot, han demanat una subvenció a l’Ajuntament de Barcelona a través d’un projecte que han
presentat a primers d’any.
Apropem-nos, la xarxa d’entitats i serveis que promou l’acolliment
i la convivència entre les persones nouvingudes i les autòctones,
fa temps que coneix aquesta realitat i s’ha posat en contacte amb
aquest col·lectiu. Sorprèn, i es digne d’admiració, la voluntat de superació i integració que demostren aquestes persones malgrat les
seves dificultats. Assistint a classes de castellà i català, participant
activament en les festes populars del barri –carnestoltes, Nadal,
Festes de Maig– i donant a conèixer la realitat del seu país. Els
hem pogut veure en una comparsa per carnestoltes, simbolitzant
l’arribada a Espanya en cayucos, o cantant cançons populars del
seu país i, per Nadal, alguna nadala d’aquí. També explicant la situació dels seus països, en els debats de “Te i Cafè”, que organitza
Apropem-nos.
Davant d’aquesta situació, diferents entitats i persones de l’entorn
d’Apropem-nos hem creat una xarxa solidària per atendre les

necessitats més urgents que, en aquests moments, s’estima que
són, en un 90%, proporcionar aliments bàsics i, en un 10%, cobrir
medicaments. Ja se n’han fet diverses trameses. Qualsevol persona que vulgui ajudar pot fer-ho, i pot adreçar-se a Apropem-nos
o a la mateixa Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou. Tenim
clar, i ells també, que l’objectiu no es perpetuar aquesta situació
marginal, sinó donar elements per una inserció a la societat. El que
més demanen és tenir una oferta de treball per poder regularitzar
la seva situació i un habitatge on poder viure amb dignitat.
Crec que situacions com aquestes ens han de portar a reflexionar.
L’enduriment de la Llei d’Estrangeria, la repressió als “il·legals”,
incentivar el rebuig i el racisme, no eliminaran aquestes persones.
No se’ls pot fer desaparèixer. La seva inquietud és la mateixa que
va portar a molts dels nostres veïns i veïnes a immigrar a Catalunya
als anys cinquanta i seixanta: buscar una situació millor per viure
i sortir de la misèria del seu lloc d’origen. En temps de crisi, com
l’actual, hi ha els tòpics de sempre, però que ara s’accentuen: aquí
no hi cabem tots, no respecten les nostres tradicions, s’incrementa
la delinqüència, s’aprofiten de les nostres millores socials, i d’altres.
Hem de combatre tot això vehementment. S’està fent culpable a
tot un col·lectiu, el més feble, que moltes vegades no és el causant dels problemes i mancances de la nostra societat. Si hi ha
una injustícia o un delicte, s’ha de denunciar, però també lluitar per
canviar aquestes situacions. Qui és el causant de que això passi?
Ells no, per descomptat. Tots estem en un mateix bàndol, i a l’altre,
els qui tenen el poder i el diner, al servei dels seus interessos especulatius i acaparadors.
Manel Andreu

WASH & GO
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Sobre immigració
Hi ha persones que viatgen per plaer; altres per feina, per estudis
o per obligació; altres per supervivència o per desesperació. Els
primers són turistes, els segons són executius, viatjants (o venedors, o corredors de comerç) o joves estudiants, els tercers són
immigrants, refugiats, fugitius... És ben bonic viatjar per conèixer
altres llocs, pel plaer de veure’ls; és relativament indiferent i rutinari, viatjar per feina o per obligació. Viatjar per sobreviure, per
fugir de la misèria o dels perills, és sempre penós.
Una tia àvia meva em deia una vegada, quan jo era nen, que
“tots els xarnegos se’n poden anar a casa seva”. Em vaig sentir
una mica inquiet perquè la meva mare és de l’Aragó, i va arribar
a Barcelona l’any 1930 amb els seus pares; així doncs, en cas
d’expulsió dels xarnegos, ells haurien de marxar i jo, malgrat
haver nascut aquí, potser també em veuria obligat a deixar Catalunya. Però potser m’hauria de quedar, perquè el meu pare i la
seva família eren catalans, i la idea de separar-me de ma mare
no em feia cap gràcia.
No tenia clar si xarnegos ho eren tots els espanyols no catalans
que vivien a Catalunya, o els que no s’havien adaptat a parlar el
català. Segons com, la divisió podria deixar aquí a ma mare, que
parlava un català perfecte, i afectar només els meus estimats avis.
Amb el temps em va semblar que aquesta mena de comentaris, que també vaig sentir dir a d’altres persones, eren esbufecs
aïllats i no era probable que es prengués cap mesura concreta
que obligués els no catalans a retornar als llocs d’origen. Recentment he tornat a escoltar afirmacions d’aquesta mena, però no
utilitzant el terme xarnegos sinó el d’immigrants. El diccionari de
l’Enciclopèdia Catalana diu que immigrant és qui immigra, i que
immigrar és arribar a un país, per establir-s’hi, la persona que era
establerta en un altre país.
Vist així, quan parlem dels immigrants, tant si pensem en mesures
d’expulsió massiva com per qualsevol altre motiu, si no concretem
estem posant en el mateix grup tipus de persones de procedència
i característiques ben diferents. En primer lloc, a Catalunya hi ha
immigrants de Galícia, d’Andalusia, d’Extremadura, etc. No em
sembla que els que diuen de “posar-los a tots dins d’un avió i cap
al seu país de pet” es refereixin a aquests casos. Tampoc, suposo,
als directius japonesos de Nissan o als meus amics i companys
de feina que provenen de llocs com Suècia o Bèlgica, persones
amb formació universitària i experts en finances o enginyeria, que
formen part de la classe mitjana que, diuen, proporciona estabilitat
social al nostre país. Ni als professors d’anglès nadius, ni a en

Matthew Tree, ni als professionals qualificats de diversos països
d’Europa que treballen aquí, ni als futbolistes o jugadors de basquet dels nostres equips punters, que ens ajuden a distreure’ns el
cap de setmana.
Anem delimitant. Arribem doncs als qui han vingut al nostre país
des d’altres països patint necessitat i misèria. La mateixa que va
dur els meus avis a Barcelona fa vuitanta anys, ha dut a altres persones des de distàncies de 5.000 ó 8.000 quilòmetres, a intentar
millorar la seva vida en base a informacions difuses que els deien
que aquí hi havia molta feina a la construcció pels homes, i per a
les dones netejant cases o tenint cura dels avis.
És clar, aquesta gent que a més d’haver nascut lluny resulta que és
pobra, inculta, incòmoda, diferent, és la que preferiríem allunyar,
sobretot ara que la crisi econòmica es fa sentir i ells tenen dret als
“nostres” serveis socials. O sigui que no és pròpiament xenofòbia
el sentiment que plana, de moment en petita proporció. Xenofòbia
és odi als estrangers, i aquí ningú està proposant de “fotre dins
d’un avió” Leo Messi i au, cap a l’Argentina de pet, oi?
O sigui que és una combinació de xenofòbia selectiva (Suècia i
el Japó estan bé; el Marroc no, uix, d’aquesta gent no te’n pots
refiar!) i “pobrefòbia”. Sobretot, no oblidem el component de “pobrefòbia”. Aquesta és la mare dels ous.
Quim Estivill
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Patrimoni

Modificació puntual del PGM en l’àmbit del casc antic del Poblenou
El pla per consolidar el casc antic del Poblenou, aprovat provisionalment, proposa la catalogació de 49 nous elements del patrimoni
arquitectònic del barri. Els edificis que es proposa incorporar al
catàleg de bens patrimonials del Districte de Sant Martí son algunes de les arquitectures tradicionals més rellevants del barri.
La catalogació significarà preservar els paisatges urbans més
significatius del Poblenou.
Amb la Modificació puntual del Pla General Metropolità (MPPGM)
queda consolidat finalment el que queda del centre històric del
Poblenou, entorn dels eixos de la Rambla, Marià Aguiló i Taulat.
L’àmbit de la Modificació abasta tota la superfície de sòl urbà del
Poblenou que restava encara subjecte a la normativa del PGM
aprovat l’any 1976, i que no havia estat objecte de modificacions,
com sí que ho va ser el Front Marítim, l’obertura de Bilbao,
l’obertura de la Diagonal i el 22@. El que es regula ara no és estrictament el casc antic, però coincideix amb una porció d’aquest a
la quadrícula central del barri.
Si bé la MPPGM permetrà consolidar les característiques del centre històric en el nucli central del barri del Poblenou, no és aquest
l’únic centre històric. El col·lectiu ciutadà que ha participat en la
discussió de la MPPGM ha reclamat la consideració de centre
històric per a altres sectors, com el Barri de la Plata, el de Trullàs
i el context urbà al llarg de Pere IV. La petició no ha estat atesa
des d’aquest instrument, que tan sols es proposa regular un àmbit
que podríem anomenar “Poblenou tradicional central”, adaptant
la normativa urbanística a les característiques morfològiques i
paisatgístiques que presenta per salvar les discrepàncies amb la
norma del PGM.
És de remarcar, i té una gran importància, que s’han fet algunes
exclusions de l’àmbit urbà central (en gris en el plànol). Les parts
excloses corresponen a tres àmbits que es troben actualment ja en
execució i, per tant, podríem dir que aquesta MPPGM arriba tard.
Les parts excloses afecten a l’obertura de Ramon Turró, l’obertura
de Bilbao, i l’obertura del carrer Perelló. Son tres afectacions especialment sensibles pel gran impacte sobre la trama urbana històrica del Poblenou. Suposen la pràctica reducció a fet testimonial del
context urbà de gra petit i de les traces singulars de carrers com

Aimà, Ferrocarril, l’entorn del mercat de la Unió, Joncar i la mateixa
plaça Prim. Si bé és veritat que aquesta MPPGM té la virtut de
“mimar” especialment Marià Aguiló i els fronts de façana tradicionals de carrers com la Rambla o Pujades, no arriba a temps, en
canvi, per rescatar el conjunt, i en conseqüència no aconsegueix,
malauradament, “salvar” el centre històric del Poblenou.
El retard amb què ens arriba aquesta MPPGM en l’àmbit del casc
antic del Poblenou és intencionat. Les Entitats del Poblenou, juntament amb la Favb van sol·licitar –a mitjans del anys 90 del segle
passat– que es renunciés a l’obertura de Taulat, Ramon Turró i
Perelló, contràriament al que contemplava el PGM. Posteriorment,
l’any 2004, novament per la pressió ciutadana, l’Ajuntament va
encarregar un estudi per a preservar el casc antic, que va ser
aplaudit pel col·lectiu veïnal, però malauradament les recomanacions fetes per Sebastià Jornet, el mateix autor de l’actual Pla,
van ser expressament ignorades per l’autoritat urbanística i per la
regidoria del Districte. Finalment, i després d’autoritzar un conjunt
d’intervencions de caire especulatiu durant els darrers 10 anys que
han esventrat el centre històric, ens arriba la MPPGM al Poblenou
antic. Així s’explica la taca de color gris en el plànol, que indica les
parts excloses d’aquest centre històric, que representen una part
molt important de la superfície total.
Modificació del pla de protecció del patrimoni arquitectònic historicartístic de la ciutat de Barcelona. Una de les propostes per a la
protecció del casc antic és la catalogació de 49 nous edificis del
Poblenou tradicional. Això implica que els edificis que s’incorporin
al Catàleg no podran ser enderrocats i, en cas de rehabilitació,
caldrà respectar les façanes, el volum construït i tots els elements
arquitectònics específics que els caracteritzen. Alguns del edificis
proposat són el de “Els Federals” al carrer Marià Aguiló, Pel que
fa a la llista d’edificis que es proposa incorporar al catàleg, podria
semblar excessiva però respon a la voluntat de mantenir una certa
massa crítica d’elements tradicionals davant la malaurada desaparició de molts elements en els darrers anys. Es podria considerar
que en l’aspecte patrimonial es va a cop de pèndol: fa uns anys van
desaparèixer edificis de gran valor patrimonial com el de la cooperativa La Artesana a Marià Aguiló. Ara es preserven edificis com
“Els Federals” o els habitatges de Can Saladrigas, al mateix carrer.
Comissió d’urbanisme de l’AVPN
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Notícies

Ofrena floral de l’AVPN en memòria dels El conflicte de les esquerdes 			
afusellats al Camp de la Bota durant la dic- del carrer Granada
tadura franquista
Els veïns del carrer Granada els immobles dels quals van quedar
afectats per les obres d’urbanització del carrer, continuen esperant
que l’Ajuntament resolgui definitivament el conflicte entre els veïns
i l’empresa responsable de les obres.

redacció

Ofrena camp de la bota 3

El diumenge 18 d’abril al matí es va fer un homenatge als afusellats al Camp de la Bota sota la dictadura franquista. Més de 1700
persones van ser assassinades en aquest indret. L’Associació
de Veïns i Veïnes va fer la seva modesta aportació floral, juntament amb moltes altres entitats. L’acte va ser molt concorregut,
amb molts veïns i veïnes del barri i amb la presència de diverses
autoritats.

Pancartes de protesta als balcons del carrer Granada al barri de la Plata

L’homenatge va tenir dos punts de concentració: el monument
que hi ha a la Plaça del Fòrum de les Cultures a Barcelona i el
monument recentment inaugurat a Sant Adrià, al lloc just dels
assassinats, i que recorda de manera fotogràfica el mur dels afusellaments així com les imatges del barri de barraques del Camp
de la Bota.
Intervingueren en l’acte representants de l’Associació ProMemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, del Memorial
Democràtic, dels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià, i Joan
Saura Conseller de Relacions Institucionals de la Generalitat. Tots
ells van ressaltar la significació de l’acte i el van contextualitzar
amb la situació actual i el procés obert al jutge Garzón.
redacció

Les glòries
7 de març: Concentració de veïns a la plaça de les
Glòries al pas de la Marató de Barcelona, el dia 7 de
maig. La protesta va ser pels reiterats incompliments
per part de l’Ajuntament de la construcció dels equipaments del barri que figuren en el Compromís de
les Glòries, signat el 2007: Biblioteca, Ambulatori,
Casal de Gent Gran, Centre de Barri, Auditori, Escoles, etc.
redacció

Concentració de veïns a la plaça de les Glòries
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El Casal de gent gran del Camí Antic
de València
Poblenou ja té un altre equipament per a gent gran al camí antic de
València. El 30 d’abril va ser inaugurat amb una gran concurrència
de gent del barri. A l’acte d’inauguració va acudir també l’alcalde
Jordi Hereu. Aquest casal forma part d’un conjunt d’equipaments
socials sobre el camí antic de València on hi ha també un casal de
barri, pisos tutelats i habitatges de lloguer per a joves.
redacció

L’acte va cloure amb l’actuació d’una coral al patí interior d’illa on es troben
els equipaments.

Opinió

Les pilones: una qüestió de concepte
Perquè els cotxes no aparquin en ple casc antic, on els carrers
i passatges són estrets i amb prioritat invertida, l’Ajuntament
ha optat per alinear pilones a banda i banda flanquejant el vial.
L’estratègia per acabar amb la supremacia del trànsit rodat al
centre històric del Poblenou té les seves servituds, almenys això
és el que creuen els responsables municipals que no han trobat
cap altra forma de fer respectar la prohibició d’estacionament que
evitar-ho posant impediments.
L’alineació tan abusiva de pilones als carrers té un efecte negatiu
sobre el paisatge. Es fa pesat i lleig per la freqüència regular de
repetició, i fa nosa i és perillós per a la circulació dels vianants amb
mobilitat reduïda, per a la circulació amb carrets de la compra,
cotxets amb criatures, etc. Disputant l’espai urbà en igualtat de
condicions que els arbres, els fanals i altres mobiliaris de carrer,
les pilones estan conquerint el barri. Les raons que esgrimeix
el Districte en defensa de les pilones són: primer, evitar que els
cotxes aparquin durant la nit, i segon, delimitar el carril per on
aquests poden circular, impedint així que la proximitat dels vehicles als portals de les cases ocasioni atropellaments o ensurts.

Ja se sap que en els temps que corren, que són de canvi, hi ha una
disputa entre el vianant i el vehicle a motor per l’ús de l’espai urbà.
A poc a poc el cotxe es va anar apropiant del carrer fins al punt
d’ocupar-lo massivament. Segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de l’any 2006 a Barcelona els desplaçaments en vehicle privat
només representen el 22% del total, enfront del 45% de la mobilitat
a peu, la resta és transport públic i altres. És lògic que es vulgui
recuperar el carrer per al vianant, posant límit al cotxe i també a
la moto que aparca encara actualment sobre l’espai destinat al
trànsit a peu. Però la preeminència del cotxe ha arribat a generar
una situació tan anòmala com absurda fins al punt que l’autoritat
municipal no veu com canviar el comportament dels conductors si
no és posant traves físiques. Objectivament mirat, és absurd, i un
no renuncia a pensar que hi deu haver alguna altra raó, de les que
no es poden confessar, per sembrar els carrers de barres de ferro.
Salvador Clarós

L’argumentari com es pot veure és feble, insuficient per legitimar
tals processons de columnes de ferro en permanent formació
als carrers de la ciutat, amb l’únic propòsit de fer de frontera per
contenir la invasió de l’automòbil. S’intueixen altres raons no confessades. No s’ha de confondre l’arquitectura urbana amb la disciplina viària. Per fer complir la prohibició d’aparcar hi ha la Guàrdia
Urbana i un procediment per cobrar multes que sigui eficaç i que
penalitzi la reincidència. El que és segur és que aquesta no és feina dels d’urbanisme. El disseny de l’espai públic ha de respondre
a les necessitats dels ciutadans i no a llurs indisciplines, perquè
per aquesta raó potser en lloc de semàfors als encreuaments
caldria posar barreres automàtiques que els conductors incívics
no puguin saltar. De la mateixa manera, doncs, que quasi ningú
passa un semàfor en vermell per por a la multa o a l’esbroncada,
hauríem de fer que qui aparqui en lloc prohibit rebi un tracte igual.
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HABITATGE PROTEGIT AL CARRER PAMPLONA, 112
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