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Guia Comercial

DISSENY / ARQUITECTURA

ENTITATS / FUNDACIONS

Guti’s Diseño

Prohabitat 2000

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

BANC / ASSESSORIA /
GABINET
Fincas Barcelona
Dr. Trueta, 45
T 93 221 10 40

Marimon Estrany
Llull, 219
T 93 300 32 93

CAFETERIA / GELATERIA
El Tio Ché

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

Villarroya Sabaters

Rbla. Poblenou, 45 T. 93 485 27 90

Avinyó, 32

MOTOR

ESPORTS

Covilas caravaning

Llull, 173 T. 93 485 27 27

Escola de Rugby

Camp de Rugby Marbella
T. 629 791 131

PAPERERIA / COMICS /
COL·LECCIONISME

INSTAL·LACIONS /
MANTENIMENT

Casa Usher

Canalejas Puertas Metálicas
Venezuela, 55
T. 93 307 98 05

MODA / DECORACIÓ /
ESTÈTICA
Francesc Creixell

Pujades, 127
T. 93 485 69 90

Copiràpit

Lope de vega, 45
T. 93 300 35 07

QUEVIURES / RESTAURANT
Cansaladeria Balart
Castanys, 8
T 93 225 22 95

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

SI VOLS I N FORMACIÓ SOBRE LA PU BLICITAT A LA REVISTA,
POTS CONTACTAR AL:

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

SALUT
Centre Mèdic Poblenou
Llull, 175 Pral.2a
T. 93 485 41 77

Clínica Dental Glòries

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

Clínica Veterinaria Poblenou
Camí Antic de València, 18
T. 93 300 87 26

Farmàcia Loperena Giró

Marià Aguiló, 53 T. 93 307 15 17

Òptica Traver
Pujades, 194
T. 93 485 22 42

697 268 335
elpoblenou@elpoblenou.cat

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE:

‘El Poblenou’, també al Facebook!
A partir d’ara, podreu descobrir per avançat els continguts
de tots els números de la revista ‘El Poblenou’ a la nostra pàgina de Facebook! Només heu d’escriure Revista
‘El Poblenou’ al cercador de Facebook i afegir-vos-hi! Us
convidem a fer-ho i a convidar-hi els vostres amics i coneguts perquè tots hi pugueu participar i conèixer, de primera mà, el dia a dia de la nostra publicació! Aprofitem per
recordar-vos que també ens podeu trobar al web renovat
www.elpoblenou.cat. Us hi esperem!
Redacció
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Editorial

Solidaritat i justícia amb la immigració
Fa alguns dies, els Mossos d’Esquadra van irrompre en una nau industrial del carrer de Badajoz per
identificar-ne els ocupants il·legals, una cinquantena d’immigrants africans. Sembla que el propietari de
la nau ha presentat denúncia per usurpació, i un jutge estaria a punt de dictar l’ordre de desallotjament.
L’acció, duta a terme per la policia enmig d’una gran expectació i angoixa per part dels ocupants, presagia
el desallotjament de l’immoble per començar-hi a construir. Encara que no bufa vent de popa per a la
construcció –al Poblenou, com a tot arreu, la promoció immobiliària està més aviat aturada–, la mala sort
s’acarnissa al carrer Badajoz amb una gent que, com si no tingués la vida prou complicada, ara encara
empitjorarà més.
Es tracta d’immigrants, homes, procedents de països subsaharians, que es busquen la vida venent ferralla.
Malviuen enmig de la mercaderia que arrepleguen, amb l’únic escalf humà de la companyonia mútua en
un local sense condicions d’habitabilitat, tot i que alguns ja fa tres anys que són aquí i aspiren a tenir una
feina i un lloc on dormir amb dignitat. A falta d’altre auxili social, la xarxa veïnal Apropem-nos, la fundació
CEPAIM i l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou intenten mitigar d’alguna manera el patiment i
facilitar un servei sanitari mínim en col·laboració amb el Centre d’Assistència Primària del Poblenou. La
Síndica de Greuges de la ciutat ja ha visitat aquest col·lectiu i ha pres bona nota per redactar un informe.
Però per ara sembla que la paperassa que avança més de pressa és l’expedient judicial.
Aquest cas ha creat expectació al barri. La injustícia, la desgracia, la impotència es conjuren entorn d’una
situació cruel que encén l’alarma, però que no sembla moure res més que compassió, que no serveix per
contrarestar les diligències d’un jutge que, al marge de qualsevol altra consideració, acabarà enviant al
carrer una gent que ja ha patit massa. Què li passa a aquesta societat opulenta que construeix un barri per
treballar i per viure, que malda per escolaritzar els seus infants encara que sigui provisionalment en barracons, i que reclama equipaments culturals... però que és tan misera ble que abandona a la seva dissort els
més febles? No ens enganyem, al costat de la mala sort d’alguns n’hi ha d’altres que amassen els fruits
de l’especulació i de l’engany que ha conduït a la crisi financera. Exigim que les nostres Administracions
públiques no es desentenguin dels petits i grans drames que veiem avui als nostres carrers
La junta de l’AVPN
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Equipaments

Equipament al Camí Antic de València 82: Centre de Salut
Continuant l’exposició iniciada ja en números anteriors d’El Poble- L’activitat de salut: controls mèdics preventius i periòdics; vigilànnou, sobre l’equipament que proposa l’associació de veïns i altres cia i programes de salut; control de pes i control de dieta; nutrició i
entitats del barri per al Camí Antic de València, avui toca explicar alimentació; salut més dieta.
un altre dels projectes que conformen la globalitat de la proposta L’activitat de fisioteràpia i massatge: massatge terapèutic: contracd’equipament esportiu i cultural. En aquest cas la part dedicada a tures, espasmes musculars, estrès; prevenció terapèutica: escolioRehabilitació i Control de la Salut. Encabit dins la part esportiva, si, desviacions de columna, escurçaments musculars; tractament i
l’equipament ocupa la meitat de la primera planta del centre, que prevenció del mal d’esquena.
es ressalta en color lila a les fotografies.
Així doncs, defensem la necessitat de posar en marxa el projecte
Entre l’equipament proposat i el CAP
de Lope de Vega, s’hi construirà la
futura residència assistida per a gent
gran. La proximitat d’aquestes tres
instal·lacions crearà uns recorreguts i
unes sinergies que sumaran avantatges en el sentit que els futurs usuaris
podran gaudir d’una sèrie d’activitats,
programes i serveis molt pròxims que
faran d’aquest equipament un gran
centre social al barri.
Aquest centre de rehabilitació i
control de salut podria dirigir la seva
activitat, exemple, a tres grans àrees:
rehabilitació física i recuperació, salut
i fisioteràpia.
Pel que fa a la part de rehabilitació i
recuperació, esmentem algunes de
les possibles activitats: tractament
de lesions esportives, com tendinitis,
Proposta del conjunt d’equipaments Centre de Salut al Camí antic de València.
trencaments fibrilars i esquinços;
tractament i control de lesions traumàtiques: fractures, contusions, de centre proveïdor de serveis en Rehabilitació, Salut i Fisioteràaccidents de trànsit; readaptació després d’intervencions: pròtesis, pia, obert a tothom, en el futur equipament d’Antic de València 82
artroscòpies, rehabilitació de fractures i recuperació; fisioteràpia perquè millorarà la qualitat de vida del nostre barri.
Daniel Roca
en neurologia: accidents vasculars, parkinson, paràlisi.

SI ET VOLS ANUNCIAR,
TRUCA AL

697 268 335
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Equipament al Camí Antic de València 82: Centre audiovisual
Walter Temporelli viu al Poblenou i compatibilitza un doctorat en psicologia vinculada a l’ensenyament amb la professió i vocació de director
de cinema i, per tant, expert en temes audiovisuals. En el seu escrit
destaca el que representaria que hi hagi un centre d’ensenyament audiovisual a l’equipament esportiu i cultural d’Antic de València, 82.
Resulta curioso que tanto gente del barrio como otras personas
que no lo son se asombren enseguida que les contamos algo de

la rica historia del Poblenou, nuestro barrio. Esta curiosidad puede
responder básicamente a dos cuestiones: a) Propios y extraños no
se interesaron en averiguarlo. b) Nosotros no nos preocupamos de
contárselo.

Me inclino más por la segunda opción. Si bien existe en el inconsciente colectivo de la ciudad, que alguna vez el Poblenou fue
conocido como la “Manchester de Barcelona”, no podemos reducir
el perfil de nuestro barrio solamente a ello.
Hoy día el Poblenou es mucho más que chimeneas como mudos
testimonios de su pasado fabril, este barrio es cultura, arte, educación, recreación, y asociacionismo, y son éstas sólo algunas
muestras de que el tejido social está vivo, y que además, el cambio
edilicio va en paralelo con profundas
modificaciones en su tejido vecinal,
lo cual trae aparejado mutaciones en
usos y costumbres.
Creemos decididamente que no sirve
de nada poseer nuevas tecnologías,
si no van a servirnos para contar
nuestras propias historias; es por ello
que la propuesta de crear un centro
audiovisual en Camí Antic de València
82 como un centro proveedor de servicios, equipado con todo lo necesario
para poder contar nuestras historias,
dar voz a nuestros vecinos y producir
miradas a distintas realidades que
ocurren en el barrio, formarnos en el
manejo y aprendizaje del lenguaje audiovisual como medio para acercarnos
y poder generar el entorno necesario
que posibilite un salto cualitativo funProposta Centre Audiovisual.
damental para el barrio, el distrito y la
ciudad en general, resulta una reivindicación de lo más coherente
y absolutamente necesaria si creemos en el potencial a futuro que
tiene el barrio y en los nuevos residentes que aún quedan por
llegar al Poblenou.
Walter Temporelli
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Històries de barri

Històries de la puta crisi 2 (al Poblenou)
La Berta va entrar a la botiga de la Rosa Maria a la Rambla per
comprar una samarreta de color verd pistatxo que necessitava el
Joel per pintar a la llar d’infants.
–Et va bé la talla 3?
–Posa’m la 4. Així li servirà més temps. Creixen tan ràpid...
–Molt bé. Com va tot, Berta? Estaves treballant, oi?
–Sí, estic molt contenta.
–Me n’alegro. Està difícil trobar feina.
–Sí. Però vaig tenir sort i em van seleccionar per atenció al client
de Gas Natural. Horari ideal a deu minuts de casa. Aquí mateix al
Poblenou. Una empresa que es diu SITEL, al carrer Fluvià amb
Llull. Una oportunitat irrefusable. S’estan creant molts llocs de
treball aquí al 22@.
–Què bé!
–Sí. Érem setze persones al principi per fer la formació d’aquest
servei. Són moltes operatives, saps?
–Us havien d’ensenyar moltes coses?
–Sí, diversos programes informàtics, codificació de les trucades…
És més complicat del que sembla. Va ser dur. Tres setmanes prenent apunts, sis hores cada dia, sense aixecar el bolígraf del paper
i sense poder faltar cap dia.
–Ostres!
–Molta gent va abandonar a mig curs. Al final vam quedar només
set persones.
–Com és això?
–El curs no t’assegura que et contractin. Has de superar a més un
examen. No t’imagines quins nervis vaig passar.
–I aquestes tres setmanes te les paguen?
–Si t’agafen i superes el mes de prova, sí. Si no, no.
–Però al final et van agafar.
–Sí. No em vaig perdre ni un minut del curs i vaig superar l’examen.
I això que més d’un dia vaig pensar a deixar-ho. Però valia la pena
el sacrifici.
–I tant.
–L’endemà de l’examen ja ens van posar a treballar. Agafar trucades dels clients que marcaven el nostre número per reportar
incidències en la seva instal·lació de gas. No hi havia ningú per
ajudar-nos. Tanta formació i ens abandonen el primer dia amb el
client al telèfon, sense saber què dir.
–De veritat?
–Ens pressionaven dient que ens afanyéssim amb les trucades
i que acabéssim ràpid per agafar la següent. És l’únic que els
preocupa.
–De debò?
–Sí. Sort que això van ser només els primers dies. Passada una
setmana, ja sabíem més o menys com actuar i on codificar cada trucada en el sistema informàtic, amb el client en línia. No va ser fàcil.
–I ja has passat el mes de prova?
–Uns dies abans de complir-se el mes, el sindicat va passar un
comunicat informant els treballadors d’un ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació).
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–I?
–L’endemà ens van reunir a les set persones noves per comunicarnos que ens despatxaven.
–No.
–Ens van dir que ho sentien molt, que ho havíem fet molt bé, que
estaven encantats amb nosaltres, que érem magnífiques persones, però ens fotien fora. Ens van donar una carta on es podia
llegir que no superàvem el mes de prova, però que no era veritat,
que el culpable era l’ERO.
–Què dius ara? I no et van pagar la formació?
–No.
–Com poden fer aquestes coses?
–L’empresa és una empresa subcontractada i cobra de Gas Natural per formar gent.
–Ah, sí?
–I els surt més a compte despatxar la gent abans del mes per
estalviar-se de pagar la formació. I a més, ja sabien el tema de
l’ERO.
–I no és il·legal?
–Segurament.
–I per què deies que estaves contenta?
–Perquè em van dir que sóc tan magnífica i encantadora que quan
vulgui els puc tornar a portar el meu currículum. Una oportunitat
irrefusable.
Elena Marzo

Balanç del Pla d’Actuació Municipal 2008-2011

La legislatura que acaba
El govern municipal de la ciutat, sortit de les
eleccions municipals de maig de 2007 gràcies
a la revalidació de l’acord entre PSC i ICV-Euia,
no així ERC que decidia passar a l’oposició, ha
hagut d’afrontar una etapa de govern difícil per
diverses raons. En primer lloc, a començament
del mandat el termòmetre democràtic a la ciutat
es desplomava per la darrera etapa de l’alcalde
Joan Clos. Va ser substituït per Jordi Hereu, en un
intent dels “socialistes” d’evitar que es consumés
una desfeta històrica, segons indicaven els sondejos electorals. Amb tot, l’abstenció, que era el
reflex del descontentament ciutadà, augmentava
situant-se per sobre del 50%, 9 punts més que a
les anteriors municipals. Tant el PSC com Iniciativa perdien un regidor a l’ajuntament i un munt de
vots al barri del Poblenou.
A començament de la legislatura, Jordi Hereu, conscient de la davallada i de la dificultat de presidir un govern en minoria, va anunciar canvis en el sentit de reorientar la política municipal cap als
barris i les persones. Una expectativa que cal veure si s’ha acomplert. Imma Mayol, afectada emocionalment pel càstig electoral
rebut per ICV, va assegurar que un dels seus objectius en aquest
mandat seria lluitar per trencar la desafecció entre ciutadans i polítics, i que lluitaria per recuperar la complicitat amb la ciutadania.
A meitat del mandat, però, Mayol passava el relleu de cap de llista
del grup municipal i la segona tinença d’alcaldia a Ricard Gomà, el
nou líder d’Iniciativa a Barcelona. Per la seva banda, Carles Martí,
primer tinent d’alcalde i home fort dels socialistes a Barcelona així
com mà dreta de l’alcalde, es preparava per conduir els destins de
la ciutat. Hereu el va sacrificar després del fracàs de la consulta
de la Diagonal per salvar el propi cul. Itziar González, el jove i
atrevit fitxatge per a la regidoria de Ciutat Vella, ha dimitit farta de
pressions abans d’acabar el mandat. Un fracàs majúscul tenint en
compte que ella era la prova del nou de l’obertura de finestres a
les files dels socialistes.
Finalment Garcia Bragado, el regidor d’Urbanisme, que en
aquesta ciutat no és poca cosa perquè representa un poder que
alguns diuen que no controla ni l’alcalde, també va ser desposseït d’aquest càrrec per la seva presumpta implicació en el cas
de l’hotel del Palau de la Música. Acabi imputat o no, el que li ha
passat a Garcia Bragado es podia preveure fa temps: l’aliança o

la complicitat entre l’administració pública i els agents econòmics,
que al cap i a la fi estan al darrere de la bombolla immobiliària i
de la sobrevaloració hipotecària, només es pot entendre o bé des
de la complicitat delictiva, o bé des de la ingenuïtat. Que cadascú
pensi el que vulgui.
Aquest mandat, però, ha tingut dificultats afegides: la crisi. Barcelona no és una ciutat excessivament endeutada però els dos darrers
anys han vist ajustaments de despesa i retallada en determinats
projectes municipals. Encara sort que els plans estatals d’inversió
local (Plan E) han ajudat a tirar endavant obres que d’altra forma
haurien caigut del pressupost. Als endarreriments incomprensibles
com la construcció d’una biblioteca de barri a Can Saladrigas, la
demora de les escoles que encara estan en barracons o la rehabilitació de Can Ricart, s’hi ha d’afegir l’abandó de projectes compromesos en el Pla d’Actuació Municipal 2008-2011: la reurbanització
de la Rambla entre Calvell i Taulat, els aparcaments de Llacuna i
de la Rambla Nova, la remodelació integral de Pere IV, la urbanització del front marítim, els equipaments de Glòries...
Les dues darreres convocatòries electorals, en què els partits del
govern perdien un llençol a cada bugada, han mostrat abastament
el desacord en la forma amb què el govern es relaciona amb els
ciutadans. El Pla de la divisió de barris no només no ha canviat
el model amb el pretext de la “proximitat” sinó que ha conreat
l’oposició del veïnat del Poblenou. Una altra imposició que aquest
govern no ha volgut rectificar, i que ara enrareix encara més la
tèrbola atmosfera electoral del proper mes de maig.
Salvador Clarós

SI ET VOLS ANUNCIAR,
TRUCA AL

697 268 335
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Balanç del Pla d’Actuació Municipal 2008-2011

Els equipaments i les principals intervencions previstes en el PAD 2008-11
Durant el present període municipal s’han finalitzat les obres de
la biblioteca Manel Arranz i el Centre d’imatgeria festiva, ambdós
equipaments a Can Saladrigas. S’ha acabat la construcció de
l’escola Pere IV i gairebé està llest també l’Institut. Es va inaugurar
l’escola de primària de la Llacuna i l’escola bressol de Virrei Amat
(ara Poblenou), però l’escola Fluvià continua encara en mòduls
prefabricats. Altres actuacions finalitzades durant aquest mandat,
encara que algunes iniciades ja en la legislatura anterior, són
l’institut del Front Marítim, els centres de barri del Poblenou, de
Bac de Roda i de la Vila Olímpica, els apartaments de gent gran
i el Casal d’avis de Bac de Roda. Estan finalitzades també les
pistes esportives de la Vila Olímpica, i l’aparcament de Bilbao, no
així el de Llacuna, igualment compromès la passada legislatura.
Els equipaments educatius són el repte principal des de fa temps
a l’àrea del Poblenou. El PAD 2008-2011 va preveure durant
aquests quatre anys la cessió de sòl per construir les escoles encara en instal·lacions provisionals i també, i molt important, un pla
de millora i manteniment de les escoles i instituts del barri. Les
cessions de sòl s’han materialitzat encara que cap de les escoles
es troba a hores d’ara finalitzada. La més avançada és l’institut
Pere IV, i les que menys, el CEIP Sant Martí i l’IES Marina, sense data prevista d’inici de les obres. Aquestes, juntament amb
l’escola primària Fluvià, sembla que podrien quedar ajornades
segons rumors difosos a l’hora de tancar aquesta edició des de
la Conselleria d’Ensenyament en el sentit que es retallaran pressupostos. Són compromisos municipals també pendents l’escola
d’adults i l’escola de música, així com el pla de millora d’escoles i
instituts del barri, que tampoc s’ha portat a terme.

Inauguració del casal de Barri a Can Gili Nou.

Dels quatre grups d’apartaments tutelats per a gent gran previstos en el PAD, tan sols un d’ells es troba ja funcionant. Els altres
estan pendent de construcció. El Centre d’Atenció Primària previst a la zona de Glòries, més concretament a Bolívia-Badajoz,
continua pendent que l’Ajuntament cedeixi el local. La major part
dels equipaments de benestar social compromesos en el PAD
per a aquest mandat estan sense fer.

La part més reeixida del compromís municipal són les escoles
bressol, de les quals el Districte es va comprometre a construir- Pel que fa als equipaments culturals, la realització més sonada
ne una per sub-barri. En aquests
moments n’hi ha ja una inauguraEQUIPAMENTS EDUCATIUS
da i quatre més en construcció. I
Equipament
Previsió PAD 2008-11
Compliment PAD
Administració
CEIP Fluvià
Cessió de sòl
Cessió de sòl feta. Iniciada la construcció
Generalitat
si la crisi no ho atura, a aquestes
CEIP Sant Martí
Cessió de sòl
Cessió de sòl feta. Pendent de construcció
Generalitat
encara s’hi afegiran dues escoles
IES Pere IV
Sòl ja cedit
Cessió de sòl feta. Pendent de construcció
Generalitat
IES Marina
Pendent amb Planejament aprovat
Generalitat
bressol més. Aquesta assignatura
Pla de millora i manteniment escoles i instituts
Previst PAD
Pendent
Ajuntament / Generalitat
pendent a tota la ciutat que són
Augmentar escoles formació professional
Previst PAD
Pendent
Ajuntament / Generalitat
Camins escolars
Previst PAD
Implantació insuficient fases 1 i 2
Ajuntament
les escoles per als més petits
Escola Adults
Previst PAD
Pendent
Ajuntament
serà amb tota probabilitat l’acció
Escola de Música
Previst PAD
Pendent
Ajuntament
més reeixida a Sant Martí.
Esc. bressol Acàcies
Compromís PAD*
Pendent (en construcció)
Ajuntament

Els Equipament
socials:
El Pla d’Actuació del Districte
2008-11 contemplava 6 casals
d’avis al Poblenou dels que tan
sols se n’ha construït un, el de
Bac de Roda. Aquests són uns
dels equipaments més deficitaris
al barri. Igualment, les residencies
de gent gran compromeses estan
pendents de construir, tot i que en
aquest cas l’Ajuntament tan sols
hi aporta el sòl, la construcció és
competència de la Generalitat.
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Esc. Bressol Poblenou
Bogatell
Dolors Canal
Joaquim Ruyra
Palo Alto
Llull (esglé. Evangèlica)
Glòries / PereIV / Almogàvers

Previst PAD
Compromís PAD
Compromís PAD
Previst PAD
Compromís PAD
Compromís PAD
Compromís PAD

En funcionament
En construcció
En construcció
En construcció
Propera construcció
Propera construcció
Pendent

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

* PAD 2008-11: Ampliació de la xarxa d’escoles bressol al districte fins a tenir una escola per sub-barri.

BENESTAR SOCIAL / SANITAT

Equipament
Casal d’avis Bac de Roda
Casal d’avis Diagonal Mar
Casal d’avis Perú Paraguai
Casal d’avis Vila Olímpica
Casal d’avis Can Ricart
Casal d’avis Glòries
Residència gent gran Antic de València
Residència gent gran Badajoz Llull
Residència gent gran zona Sagrat Cor
Apartaments tutelats gent gran Antic de Valencia
Apartaments tutelats gent gran Bolívia-Badajoz
Apartaments tutelats gent gran Pere IV-Josep Pla
Apartaments tutelats gent gran Maresme
CAP Glòries

Previsió PAD 2008-11
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Cessió sòl Previst PAD
Cessió sòl Previst PAD
Cessió sòl Previst PAD
No previst
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD

Compliment PAD
Construït
Pendent
Pendent
Pendent
Pendent
Pendent
Pendent de construir
Pendent de construir
Pendent de construir
Construït
Pendent
Pendent
Pendent
Cessió de local Pendent

Administració
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Generalitat
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Generalitat

està pendent, tot i tenir ja adjudicada la ubicació i el projecte constructiu.
L’adquisició de l’edifici de La Pau i Justícia
és sens dubte una d’aquelles consecucions
més esperades perquè va ser planificada ja fa
molts anys. La Pau i Justícia acollirà el teatre
Sala Beckett, encara que de moment, i amb la
crisi econòmica que ha buidat les arques de
totes les administracions públiques, el projecte s’està fent esperar.

La transformació del barri

Inici de les obres del CEIP Fluvià.

d’aquest mandat son els casals de barri. Els casals de Bac de
Roda, el de la Rambla i el de Can Gili Nou són els tres que s’han
inaugurat. Queden, però, encara 4 casals pendents que estaven
compromesos en el PAD per a aquest període entre 2008 i 2011.
Probablement, la política de proximitat que perseguia fer visible
l’actuació municipal ben a prop dels ciutadans va pecar d’ambició
en proposar-se tants casals de barri. En canvi, el casal de joves,
un equipament reivindicat des de fa molt temps al barri, encara
EQUIPAMENTS CULTURALS
Casal de Joves La Granota
Ampliació de la xarxa de biblioteques
Casal de barri Bac de Roda
Casal de barri Poblenou
Casal de barri Can Gili Nou
Casal de barri Paraguai-Perú
Casal de barri Maresme
Casal de barri Can Ricart
Casal de barri Rambla jove
Compra edifici Pau i Justícia
Can Saladrigas
Biblioteca Glòries
Rehabilitació Hangar
Rehabilitació Torre de les aigües

No Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
PAD anterior
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD
Finalització obres biblioteca i centre imatgeria
Previst PAD
Previst PAD
Previst PAD

Les Entitats van posar ara fa 4 anys en el
primer lloc d’importància la preservació del
casc històric del Poblenou. El pla de centre
històric s’ha materialitzat durant aquest mandat mitjançant una modificació del PGM que
desafecta el nucli central del Poblenou de les
regulacions urbanístiques que no tenien en
compte aquella malla històrica. També s’ha
catalogat alguns edificis i fronts clàssics.

No es pot dir el mateix del compromís per a urbanitzar la Rambla
en el tram que va des del passeig Calvell fins a Taulat. El projecte continua sense tirar endavant. En el capítol d’incompliments
cal afegir també la “Illa Macosa”, entre la Diagonal, carrer Llull i
Selva de Mar. Aquesta peça de terreny de forma triangular està
esperant encara els equipaments i els pisos de protecció que tant
ha reclamat el veïnat de Diagonal Mar.
El passeig marítim és l’altre gran obra
pendent per completar la reforma del
Ajuntament
Ajuntament
litoral.

En fase de projecte
Pendent
Inaugurat
Inaugurat
Inaugurat
Pendent
Pendent
Pendent
Pendent
Adquirit
Inaugurat (compromès mandat anterior)
Pendent
Pendent (Iniciades obres)
Pendent (Iniciades obres)

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Agbar

Altres compromisos d’aquest mandat
que acaba feien referència a la rehabilitació d’edificis, accelerar la construcció
d’habitatge protegit i revisar els plans de
mobilitat. Pel que fa aquest darrer punt.
El balanç és agredolç. D’una banda,
s’han potenciat els camins escolars;
s’ha ampliat la xarxa de carrils bici; s’ha
implantat la zona 30 de trànsit pacificat, i
s’ha ordenat l’aparcament en superfície,
incorporant l’àrea verda. El que queda
per fer en mobilitat és encara molt. Les
Entitats socials, les empreses i els sindicats van instar a l’ajuntament a crear
una taula de mobilitat per discutir criteris
que permetin elaborar un pla de mobilitat
pel Poblenou. El regidor s’ha fet el sord.
La participació continua sent assignatura pendent al districte de Sant Martí.
Redacció

Obres escola bressol al CEIP Acacies.
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Reportatge

Centre Moral i Cultural del Poblenou. Una entitat centenària al barri
El Centre Moral i Cultural del Poblenou va rebre el 16 de novembre
passat la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, com a reconeixement als seus
cent anys d’història. Una història que han viscut fins a cinc generacions
del barri.

Obra de teatre representada al Centre.

El 1910 onze socis van muntar el Centro Social del Pueblonuevo, un centre instructiu per a obrers de caire catòlic vinculat a la
parròquia de Santa Maria del Taulat. Durant la Setmana Tràgica
havien cremat el local del Patronat Obrer de Sant Josep i es feia
necessari un nou centre per cobrir les necessitats educatives,
assistencials i culturals dels obrers. L’associació va anar creixent,
va canviar de nom i de lloc diverses vegades, adaptant-se als
canvis polítics i econòmics. Finalment, el 1926, es va inaugurar al
carrer Pujades 176-178 el nou local del Centro Moral y Cultural del
Pueblonuevo, en uns terrenys comprats per subscripció popular i
amb una façana que forma part de la història del barri i de la ciutat.
El teatre va estar vinculat al Centre des dels seus orígens; la primera representació de L’Estel de Natzaret es va fer el 1910. Així
doncs es va construir una espectacular sala d’actes amb platea
i dos amfiteatres. A la planta baixa hi havia també un bar central
més gran que l’actual. A la part de dalt s’hi van aules i altres estances. Sota la presidència de Josep Gili Muset i amb el suport
del rector de Santa Maria del Taulat, mossèn Pius Bosch, se celebraven concerts de música clàssica, es representaven òperes i
també hi va haver temporades de sarsuela. La Secció de Teatre
es complementava amb la de Cultura, amb conferències i debats,
la Sardanista, la Secció d’Esports, la de Fotografia i d’altres. Es va
crear l’Esbart Folklore de Catalunya, es feien excursions, sopars
i trobades. A més, hi havia escola per als nens i els socis tenien
una Mutualitat amb dret a subvenció per malaltia i clínica. Llavors
va venir la guerra.
Arran de la guerra civil, l’edifici va quedar malmès i l’immoble va
ser embargat, però sota la direcció de mossèn Pius Bosch els antics socis van poder continuar les seves activitats al carrer Pallars
amb el nom de Centro Parroquial de Santa María y de Acción Católica de Pueblo Nuevo. Malgrat tenir un historial considerat massa
catalanista, comptaven amb el suport de l’Església. L’any 1950,
amb una ballada de sardanes, el Centre Moral i Cultural de Poblenou va tornar al carrer Pujades sota l’empara de la Sociedad Civil
Mosén Pío Bosch. Durant la dictadura i amb el Joan Montaner com
a president, es van crear l’Orfeó Virolai, amb un disc editat fins i tot,
i l’Esbart Montseny, que amb els seus balls tradicionals catalans
va triomfar al Festival de Companyies de Balls Populars a Suïssa.
Es van potenciar esports diversos, cada setmana s’estrenava una
obra de teatre i amb el nou equip de projecció, el cinema va agafar
protagonisme. Pels anys 60 va arribar la tele i el 600, la societat va
començar el canvi i hi va haver una davallada de socis.
El centre va resistir la crisi, es va impulsar la Cooperativa
d’Habitatges Montseny, es van fer els primers cursos de català i el
Primer Congrés de Cultura Catalana, es van organitzar cine-clubs
i concursos de cinema amateur reconeguts internacionalment i es
va lluitar per la promoció de la dona. Alguns socis van aprofitar la
seva experiència educativa per participar en la creació del Centre
d’Estudis Voramar. Amb la democràcia, es van potenciar moltes
activitats i a finals dels vuitanta, el jovent va tornar a omplir el centre.
Les bases fonamentals del Centre Moral i Cultural de Poblenou del
segle XXI són, en essència, les de tota la seva vida: el teatre, les
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Bar del Centre abans de 1936.

lectures teatrals, la coral, el foment d’activitats culturals mitjançant
l’edició del Butlletí del Centre, Tertúlies Literàries i Cava-concerts
i els tallers de manualitats, dibuix, pintura, patchwork i puntes de
coixí. A més, s’organitzen festes de carnestoltes, sopars, dinars,
excursions i s’han implantat escoles de música, ballet i teatre. Són
cent anys dedicats a la cultura, l’esport, l’educació però també
a l’esbarjo, recollits en el llibre del Centenari del Centre, el més
ambiciós projecte del consell de redacció del Butlletí. Fotografies,
documents, testimonis, anècdotes i històries que ens fan retrocedir
fins aquell Sant Martí rural on les modernes xemeneies de les fàbriques convivien amb els últims camps de conreu que es resistien
a la industrialització. Ara, són les xemeneies les que es resisteixen
a desaparèixer com a símbol del passat...
Les parets del centre han vist néixer i créixer autors i actors teatrals
consagrats i anònims, han sentit les més diverses tertúlies i opinions, s’han emocionat amb música clàssica, tradicional, moderna
i fins i tot cantada a capella i han ballat des del ballet clàssic fins
al jazz. El Centre Moral i Cultural del Poblenou ha celebrat el seu
centenari presidit pel Xavier Oliver Casanova sota el lema “Tanta
història, tanta vida”, amb més de 900 socis i convertit en tot un
referent per al barri. Per haver estat testimoni viu de les inquietuds
de diverses generacions i d’una forma d’entendre el món que ha
anat adaptant-se a la realitat social i a les necessitats de cada
època. I tot gràcies a la iniciativa d’un conjunt de gent amb il·lusió
de fer coses. De compartir projectes. De participar-hi. D’establir
relacions. De fer barri.
Esther Racionero Zamel

Amb l’agenda sota el braç
La manca de temps per excés d’activitats allunya els més petits
de l’oci al carrer.
“8:30h, comença la jornada. El timbre sona enèrgic i els nens i
nenes entrem a l’escola per iniciar el que serà un dia intens. Les
hores de classe s’allarguen fins les 16:30h, moment en el qual
el timbre torna a sonar, no pas per indicar el final de res sinó el
principi del següent torn: el de les activitats extraescolars. Piscina,
anglès, dansa, futbol i un extens etcètera ocupen, de vegades una
darrere l’altra, les properes dues o tres hores de la meva atapeïda
agenda. Quan acabo (entre les 18h i les 19h), toca anar cap a casa
i combatre el cansament fent els deures que m’han posat pel dia
següent, tasca que, un cop resolta amb tota l’eficàcia que m’ha
permès la son, m’ha dut fins les 20h. Ara sí, puc jugar una mica,
així que encenc l’ordinador i, amb un ull al Facebook i l’altre al
Messenger, xerro una estona amb els mateixos companys de qui
m’he acomiadat ara fa una hora. Quan el menjar és a taula, apago
l’ordinador i sopo mentre mirem una mica la tele, tot just abans
d’anar a dormir”.
Aquesta podria ser la descripció de l’atrafegada rutina diària protagonitzada per qualsevol dels nens i nenes del Poblenou. Més
de dotze hores perfectament programades que no deixen marge
per a l’avorriment però tampoc per a l’esbargiment. Les Júlies,
l’Andrea, la Georgina, l’Helena i la Clara són algunes d’aquestes
protagonistes, i és amb aquestes sis alumnes de sisè de primària
amb qui parlem per saber si els queda temps per relacionar-se
amb el barri on viuen. “Alguna vegada havíem quedat per anar a
donar una volta, però ara ja no tant”, diuen, per tot seguit explicar
que “no ens queda temps o, quan arribem a casa, estem massa
cansades i tenim feina”. I és que, des de fa un parell de generacions, l’excés d’activitats extraescolars i la manca de temps que
se’n deriva sembla haver produït una progressiva desvinculació
dels més petits amb la vida de barri.
Dues de les nostres sis interlocutores tenen ocupades totes
les tardes de dilluns a divendres. La resta, com a mínim tres. I
una bona part tenen com a escenari principal el CEIP Bogatell.
L’Àngels Carrasco n’és la directora des de fa una dècada i ella
també ha observat aquesta tendència. “L’any 94 o 95 passejaves
pel carrer i veies moltes més criatures jugant als parcs i places”,
comenta. Ens explica que ells no ofereixen activitats extraescolars
als nens i nenes de P3, perquè consideren que són edats en què
cal prioritzar altres aspectes. “Ensenyem jocs als alumnes per ferlos partícips d’una manera d’entretenir-se que no volem que es
perdi, i les Jornades Esportives que organitzem cada any en són
un bon exemple”, diu. D’altra banda, ens comenta que aquest any
l’escola s’ha afegit al projecte Patis Oberts que, com el seu nom
indica, consisteix en oferir els patis de l’escola a tots els veïns que
vulguin fer-los servir. La iniciativa pretén que aquests espais –habitualment tancats fora de l’horari escolar– passin a ser d’accés

públic una tarda a la setmana –en el cas del CEIP Bogatell, la tarda
dels diumenges–, i inclou la presència d’una persona encarregada
tant de vigilar com de jugar amb els nens. “Fins ara eren altres
col·legis els que oferien aquesta oportunitat. Aquest any ens estrenem nosaltres i, per ara, està tenint molt bona acollida”.
Però aquesta no és l’única alternativa a l’ordinador en els caps
de setmana del Poblenou. Els esplais semblen no haver perdut
vigència al llarg del temps i, malgrat que alguns hagin tancat, n’han
aparegut de nous; d’aquesta manera, es manté viu un dels pals de
paller del teixit associatiu i social del barri. “D’una forma sempre
lúdica, podem fer que els infants i joves de l’Esplai coneguin què
ha passat al barri on viuen, per tal de conèixer millor què hi passa
ara”. Així ho creu en Carles Nieto, a qui avalen tretze anys com a
monitor, primer, i coordinador, després, d’un dels esplais amb més
salut de ferro. El Movi va néixer el 1964 i des d’aleshores no ha
parat de rebre joves d’entre 6 i 16 anys amb ganes de passar un
dissabte divertit. I quin és el secret? Adaptar-se. “No li veig sentit
a un esplai tancat en si mateix. Cal ser receptius”, diu en Carles.
Com gairebé tots els qui n’han estat monitors, ell també va ser ‘nen
Movi’, una demostració més de la solidesa que ha obtingut la idea
d’esplai després de tants anys d’arrelament al barri.
Un cop més, però, el Poblenou demostra la seva diversitat amb
realitats força diferents segons la zona on ens trobem. “Dóna gust
veure la quantitat de canalla que participa de la Festa Major o les
Festes de Maig”, destaca, satisfet, en Carles. Res més allunyat
d’allò que vèiem a l’escola Bogatell, força més allunyada del centre
del barri. Amb tot, sembla que el difícil manteniment d’una cultura
de barri entre els més petits passa, com gairebé sempre, per l’acció
combinada de diversos actors. I aquest és un tret comú arreu.
Adrià Attardi
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Memòria històrica / Llibres

De la revolució industrial a la revolució tecnològica:

150 anys d’història de la Maquinista Terrestre i Marítima, SA i de MACOSA
L’alcalde i diversos membres del govern de la ciutat van acollir al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona, el passat 27 de gener, la presentació
del llibre:
“De la revolució Industrial a la Revolució Tecnològica: 150 anys
d’Història de la Maquinista Terrestre i Marítima, S.A. i de MACOSA”
promogut per la Fundació Museu Historicosocial de la Maquinista
Terrestre i Marítima, S.A. i de Macosa.
Aquestes dues empreses, les més antigues del ram del metall a
Catalunya i que pertanyen actualment al grup Alstom, van tenir la
seva seu a dos barris obrers: la Maquinista, primer a la Barceloneta i després a Sant Andreu, i Can Girona/Macosa al Poblenou. La
Maquinista i Macosa van ser un referent tant per la seva aportació
al desenvolupament industrial, econòmic i social a Catalunya, com
per la seva contribució en la lluita pels drets laborals, nacionals i
democràtics al nostre país.
El llibre, que mostra la importància industrial i tecnològica de les
dues empreses, documenta amb textos i esplèndides fotografies la
diversitat dels seus productes; fa un repàs per les diferents etapes
del moviment obrer des de la formació del proletariat català com
a classe (1808-1868), l’internacionalisme, els anys del terrorisme,
la crisi de la Setmana Tràgica, el sindicalisme, la República i la
guerra civil, el moviment obrer sota el franquisme fins arribar a
la transició democràtica i la consolidació del sindicalisme, i ens
il·lustra sobre la importància que van tenir les societats corals com
a centres de cultura i lleure de les classes populars en la societat
industrial.
Pel que fa a la història documentada del moviment obrer referent
a Macosa, s’inicia l’estiu de 1872 quan Can Girona era encara
La Ferreria de la Mare de Deu del Remei i romangué tres mesos
tancada per una vaga; fa un repàs sobre les festes de caire social que organitzaven el senyors Girona pels seus treballadors; la
petita barriada de la França Xica on passaren a residir la majoria
de tècnics i treballadors especialitzats francesos que s’havien contractat, i la importància que va tenir l’empresa en la configuració
del Poblenou.
El capítol anomenat: “El passat industrial del Poblenou: Els terrenys de Macosa”, que signa el veí del barri Marc Andreu Acebal,
historiador i periodista, fa una interessant radiografia del barri des
del 1857, quan es va fundar la fàbrica al municipi de Sant Martí,
aleshores encara independent de Barcelona. Era un municipi bàsicament agrícola que, gradualment, va anar destinant els seus

terrenys a prats d’indianes, la florent indústria tèxtil, la del ram
de l’aigua, que va treure profit dels aiguamolls i rieres. També es
fa esments de la venda dels terrenys de Macosa en una fosca
operació d’especulació urbanística a redós de l’eufòria olímpica i
s’endinsa en l’anàlisi del passat i el present del Poblenou, del qual
diu: “...no és el Manchester català que va definir Francesc Cambó
ni la Icària somniada pels socialistes utòpics o pels anarcosindicalistes que s’hi van fer forts fins el 1939. Tampoc és el barri obrer
marginal, sense serveis i equipaments, però combatiu i de rica vida
associativa, que va ser bressol de l’antifranquisme i del moviment
veïnal fins els anys 70 del s. XX... De fàbrica metal·lúrgica a centre
comercial. De barri obrer a zona residencial d’alt nivell. De camps i
aiguamolls a parc semipúblic de disseny. Aquesta és, simplificant,
l’evolució dels terrenys de Macosa al llarg d’un segle i mig”.
La Fundació Maquinista/Macosa es va constituir, a iniciativa
dels treballadors, davant la desaparició dels tallers de producció
d’ambdues empreses i la seva integració en l’actual Alstom, amb
el propòsit de crear un Museu que preservés les seves senyes
d’identitat, la cultura del mon del treball, l’esforç i esperit de participació dels treballadors, i fes una aportació col·lectiva a la història.
Montse Milà

Autora de la novel·la i veïna del Poblenou: Elena Marzo | www.elena-marzo.blogspot.com
GOLINDA (Escribir o morir). Autora: Elena Marzo, Ediciones Atlantis
GOLINDA es un ejemplo de la complejidad de lo simple, la verdad y la dureza de las palabras sencillas y limpias, un
ejercicio de reflexión e introspección de una ficción más real que la propia realidad, un cántico a la esperanza, al querer
es poder, a la voluntad de un ser humano que quizá sólo aprecia las cosas cuando ya las da por perdidas. Una historia
escrita con frases cortas y sencillas, casi de realismo sucio, pero de gran profundidad, que proyecta una crítica y
particular visión del mundo.
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Esport al Poblenou

El bàsquet, més viu que mai al Poblenou
Escoles de tota la vida i clubs de nova creació fomenten la pràctica esportiva al barri.
A les cinc de la tarda la Paola surt ràpidament de
l’aula de 3r de Primària. Com ella, centenars de
nens i nenes de les diferents escoles del Poblenou
esperen l’arribada d’aquesta hora per començar les
diferents activitats extraescolars. Aquest any la Paola, igual que la resta de companyes del seu equip,
s’ha iniciat en el bàsquet, un esport molt practicat al
nostre barri.
Poblenou creix i, amb ell, la pràctica de l’esport en
general i del bàsquet en particular, motiu pel qual ara
trobem una oferta més àmplia d’equips en què jugar.
D’una banda, col·legis de tota la vida amb llarga tradició esportiva, com Grèvol o l’Assumpció de Nostra
Senyora, tenen una llarga llista d’equips que juguen
al Consell de l’Esport Escolar de Bàsquet, una organització que acull les competicions entre les diferents
escoles de Barcelona. D’una altra banda, hi ha clubs
de nova creació, com el C.E Diagonal Mar, nascut el
passat setembre al carrer Doctor Trueta, amb molts
projectes de futur.
També hi ha escoles especialitzades en l’aprenentatge
del basquetbol i que no competeixen oficialment,
com el C.E Vila Olímpica. “De moment, només tenim escola de
bàsquet, tot i que anem fent alguns amistosos per practicar”, explica el seu president, Joan Lucas. El C.E. Vila Olímpica compta
amb 15 nens i nenes que s’entrenen a l’escola Arenal de Llevant,
però tot i ser un número reduït, l’entitat té fortes expectatives per
al futur. En primer lloc posaran en marxa, a curt termini, l’escola de
bàsquet del Clot de la Mel que acollirà aquells que vulguin jugar,
sense necessitat de fer cap mena de prova per entrar-hi. De cara a
l’any que ve tenen previst federar uns quatre equips per a la competició oficial. “Volem que la secció de bàsquet sigui tan nombrosa
com la de futbol, ja que tenim molta demanda i els recursos tècnics
i financers per poder-ho fer”, conclou el president del club.
Però si pensàvem que el bàsquet és cosa només dels més petits estàvem equivocats. El Poblenou també té escoles i equips
de nova creació que compten a les seves files tant amb els més
menuts del barri com amb nois i noies de categories superiors. Un
exemple és l’Escola Voramar. Actualment disposa d’onze equips,
des de mini fins a sènior, competint a la Federació Catalana de
Basquetbol, que organitza les lligues entre els clubs i les escoles
federades de diverses categories i nivells. D’aquests onze, només
hi ha dos equips masculins –un sènior i un sots-21–, ja que, tal i
com explica el coordinador de la secció de bàsquet de l’escola, el
David Aixandri, “els nens quan són petits prefereixen l’handbol”.
Els equips del Voramar estan, inicialment, formats per alumnes
de la mateixa escola, però a les categories superiors –cadet, junior, sots-21 i sènior– també incorporen jugadors de fora l’escola.
Voramar té una filosofia de bàsquet semblant a la d’un club, en
tant que ambiciosa i competitiva, però sempre dins el marge del
respecte, l’aprenentatge del bàsquet, dels valors que l’envolten
i, sobretot, que tots s’ho passin bé jugant-hi. Mostra d’això és el
primer equip femení, el sènior, que enguany competeix a la Tercera Divisió Catalana, una lliga difícil i molt competitiva. A més,
aquest any –a diferència dels equips de categories inferiors que
juguen al pati de l’escola–, juguen els partits al Pavelló Esportiu
de la Verneda. Algunes de les jugadores han vestit tota la vida
la samarreta blanc-i-blava del Voramar. Altres han estat fitxades
aquest any. Però totes tenen clar que el bàsquet és una part molt
important de la seva vida.

Tot i aquesta llarga llista de possibilitats, sovint alguns petits i joves del Poblenou marxen fora del barri en busca d’un equip més
competitiu o amb més renom per poder satisfer els seus objectius
esportius. Per aquest motiu, el C.E. Diagonal Mar neix amb la vocació de ser “el club de referència del Poblenou”, tal i com explica
el seu president, el Pere Enric Fernández. Es tracta d’un club de
bàsquet obert a tothom, que compta amb dotze equips: dos sots21, un sènior competint a la Federació Catalana, i la resta al Consell Escolar. A més del bàsquet, tenen ambicioses propostes pel
futur més proper, com l’organització de conferències de psicologia
esportiva o sobre efectes del bàsquet en l’educació dels nens, així
com també iniciar una secció d’atletisme de fons.
Conscients que és difícil fitxar nois i noies grans, perquè ja tenen
els seus propis equips de bàsquet formats, el C.E. Diagonal Mar
dóna suport a les escoles del barri per tal que fomentin el bàsquet
entre els més petits per formar-los des de la base i que sentin el
club com a propi del Poblenou. Per aquest motiu, han muntat una
forta infraestructura tècnica que els permet destinar entrenadors
a tres escoles del barri: l’Arenal de Llevant, el CEIP Poblenou i la
Llacuna, on els més petits no només s’inicien en el món del bàsquet, sinó que també “els són inculcats els valors del respecte a
l’àrbitre, als companys, a l’entrenador i al públic”, explica el Pere. A
la Llacuna del Poblenou, la Cristina –una noia de 19 anys– coordina la secció de bàsquet i entrena un dels quatre grups mixtos amb
què compta l’escola. Per ella, que també és jugadora del Voramar,
el bàsquet és “vida esportiva, social i professional”. Considera
que no es tracta de guanyar o no, sinó que amb el temps, tots els
jugadors s’adonen que l’important és veure l’evolució individual i
del grup, de la mateixa manera que per a un entrenador no hi ha
cap altra satisfacció que veure com progressen els seus jugadors.
“Hi ha hagut moments difícils, però amb la nostra il·lusió ens en
sortim”, acaba en Pere Enric, del C.E. Diagonal Mar. Igual que ells,
amb ganes i esforç segur que totes les escoles i equips del barri
se’n sortiran. N’estem segurs.
Marina Breda
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Bústia

ACULCO

(Associació sociocultural i de Cooperació al Desenvolupament per Colòmbia i Iberoamèrica)

Des del mes juny del 2010, ACULCO funciona al barri del Poblenou. La finalitat principal de la nostra entitat és lluitar per la integració sociolaboral de la població immigrant resident a Barcelona. A la
nostra seu del Carrer Pere IV 208 hi vénen immigrants de moltes
nacionalitats que busquen un suport en el procés de recerca de
feina o que busquen informació sobre temes jurídics: permisos de
treball, arrelament, reagrupament familiar, renovacions, denegació
de targetes o cartes d’expulsió, entre els més destacats.
El nostre objectiu principal és ajudar els usuaris a inserir-se al
mercat de treball, resoldre dubtes jurídics. Per això apostem per
la formació i desenvolupament de les seves capacitats com a
mecanisme d’integració. Ens esforcem per contribuir a assentar
les bases d’una societat plural, on tothom hi tingui cabuda, i en
particular pensem que tenim la responsabilitat d’impulsar aquesta
integració al barri del Poblenou, contribuint a crear enllaços de solidaritat amb diverses entitats que realitzen tasques similars amb
els immigrants residents al barri.
La situació laboral actual i la importància de la formació
Enmig de la crisi econòmica, l’assessoria laboral i la inserció en el
mercat de treball és un repte important. Per a això, des de l’entitat
treballem a crear una borsa de treball que pugui esdevenir un canal concret per aconseguir la inserció laboral dels nostres usuaris.
Comptem amb un equip de 5 voluntaris que ens donen suport en
l’atenció i acollida inicials, i que fan l’acompanyament i els itineraris
d’inserció de manera personalitzada a tots aquells que venen a la
nostra seu.
També realitzem accions formatives per millorar les eines de recer-
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ca de feina i dotar les persones de més autonomia i competitivitat
a l’hora de buscar feina. Quan establim els itineraris laborals, busquem descobrir les competències claus de la persona i suggerir
la formació com un mecanisme per a millorar les possibilitats de
la pròpia reinserció en el mercat de treball. Gràcies a la nostra
experiència sabem que promoure la formació de l’immigrant és un
aspecte clau per garantir l’èxit de la integració. A més, animem
els usuaris a matricular-se cursos de llengua catalana i castellana
conscients de la importància del llenguatge com a canal de comunicació i integració al territori català.
El comerç just
A la seu de l’entitat funciona la botiga de comerç just “Terra Solidària”, que és una proposta alternativa de comercialització. El
principal objectiu és generar una xarxa d’espais solidaris on es
comercialitzin productes que elaboren les persones beneficiàries
dels projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament,
de Codesenvolupament, d’inserció sociolaboral i d’emprenedoria
productiva que gestiona ACULCO a Colòmbia.

Notícies

Conscients de la importància de defensar la llengua catalana, la
botiga s’ha adherit a la campanya “viu el comerç en català”. Per a
això hem signat un acord de col·laboració amb el Consorci per a la
normalització lingüística.
L’associació està oberta a la participació i recepció d’idees i suggeriments dels veïns. Considerem que el moviment associatiu veïnal
és una eina de canvi social important i el nostre deure és donar-li

suport. T’esperem a la botiga! Per altra banda, si vols donar-nos
suport com a voluntari pots posar-te en contacte amb la delegada
de la nostra entitat a través del correu electrònic o bé pots aproparte a la nostra seu.
María Mercedes García | Delegada Aculco Barcelona

Barcelona@aculco.org | Tel. 93 486 38 89 C/Pere IV, 208, local 2

Han tancat les urgències de l’ambulatori de Lope de Vega
La Comissió de Salut del Districte, constituïda recentment i formada per representants d’entitats i institucions, ha començat a
treballar per debatre qüestions de salut local que ens preocupen
a tots. De cara a la primavera s’ha previst fer la primera jornada
de salut del Districte, de la qual s’espera que surtin propostes i
compromisos concrets que millorin l’assistència sanitària.
Als representats en la Comissió se’ns ha presentat el Centre Assistencial del Clot, que es troba al carrer Biscaia 305. Es tracta
d’un centre de rehabilitació de fisioteràpia i logopèdia, amb atenció ambulatòria i domiciliària. És un centre públic que atén l’àrea
d’influència dels CAP de Ramon Turró i de Poblenou (Lope de
Vega), perquè no hi ha un centre de rehabilitació a cada CAP.
També s’ha presentat el Centre d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAP) de Sant Martí de Provençals, situat al carrer Fluvià, 211
–el quart que s’obre a Barcelona. Es tracta d’un centre d’urgències
polivalent obert les 24 hores del dia. Complementa els serveis dels
CAP Ramon Turó, Poblenou, Vila Olímpica i Besòs, entre altres, i
depèn de l’Hospital del Mar; a la vegada està connectat amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), és a dir, amb les ambulàn-

cies. Ve a ser un centre de dimensions menors que està a cavall
dels CAP i de l’Hospital del Mar, que permet descongestionar els
seus serveis. Funciona amb un equip sanitari de tres metges de
família i tres infermeres fins a les 12 de la nit. A partir de mitja nit i
fins a les 8 del matí, només hi ha un metge i una infermera.
El nou CUAP donarà servei a 194.936 persones. Nosaltres, l’AVPN,
creiem que és insuficient per a tanta gent, que neix petit. Alguns
veïns que han hagut de fer servir aquesta nova instal·lació ens han
comentat que està bé, però que ja comença a tenir problemes per
acumulació de malalts. Evidentment no estem en contra del nou
servei perquè creiem que ajuda a descarregar les urgències dels
hospitals i, per tant, millora l’assistència sanitària, però no estem
d’acord que l’obertura d’aquest centre comporti la reducció de les
urgències del CAP Poblenou, del carrer Lope de Vega. No volem
perdre el servei de proximitat que ofereix l’ambulatori a la gent del
seu entorn. A més, la mesura s’ha pres sense comptar amb l’opinió
dels veïns. No volem perdre el servei d’urgències de l’ambulatori
de Lope de Vega!
Jordi Alegre

Mutualitat veïnal SINERA, MPS. L’economia social a les teves mans
SINERA és una mútua privada de tipus associatiu
que actua sota els principis de democràcia, solidaritat i sense afany de lucre.
SINERA va néixer de l’experiència dels grups
d’enterrament existents en diferents associacions de veïns de Catalunya. El caràcter solidari
d’aquests grups tenia per objecte cobrir les despeses generades en l’enterrament d’un veí entre tots
els membres de l’associació.
Es va constituir al novembre de 1994, sent els
seus fundadors i socis protectors: la Confederació d’Associacions
de Veïns de Catalunya (CONFAVC), la Federació d’Associacions
de Veïns Comarcal del Baix Llobregat, la Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona i la Federació d’Associacions de Veïns de
l’Hospitalet.

pensat per cobrir les necessitats dels nostres veïns i de les seves
famílies.
Per ser soci/a de SINERA s’ha de ser membre d’una Associació de
Veïns que col·labori amb la mutualitat.

Actualment col·laboren amb SINERA més de 142 associacions
de veïns de tot Catalunya i compta amb més de 57.000 persones
beneficiàries.

La nostra filosofia es basa a explicar i fer entendre als veïns del
nostres barris la capacitat que tenim entre tots d’organitzar i gestionar els serveis que són bàsics i necessaris, demostrant que és
possible oferir qualitat a preus molt raonables.

SINERA es fa càrrec de les despeses que originen la tramitació i
organització de l’enterrament dels seus associats. També inclou un
servei d’assistència jurídica a la defunció que comprèn despeses
que originen els tràmits administratius, judicials o extrajudicials,
produïts com a conseqüència de la defunció. És un servei integral

Pensem que un enterrament digne és un dret de les persones. La
nostra activitat està marcada pel compromís i la responsabilitat.
Comptem amb la participació activa dels veïns que col·laboren en
la gestió de les associacions de veïns, les quals s’han de potenciar
com a eix fonamental en la vertebració dels nostres barris.

Informa’t a l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou dels avantatges de participar en el moviment veïnal.
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Foto del mes

“SAPS ON ÉS?”

LA FOTO SENCERA DE LA REVISTA #65

Al núm. següent publicarem la foto sencera perque es pugui veure a quin lloc de Poblenou correspon aquest paisatge.
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un projecte
de qualitat
fet realitat.

