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ÍNDEX

Fes-te soci/sòcia 
Perquè els problemes del barri surtin a la llum i es resolguin ens 
cal ser una entitat forta, és per això que la teva aportació és im-
portant. 

 ■ La nostra entitat està formada de persones com tu, unes no-
més aporten poc més d’un euro al mes de quota, altres hi 
dediquen part del seu temps lliure en la defensa del barri. 
De la manera que sigui, com més serem més força tindrem. 

 ■ Rebràs la revista El Poblenou a casa i tindràs dret a estar 
informat i a participar en la vida interna de l’entitat. 

 ■ Ser soci/a de la nostra entitat no comporta cap avantatge ma-
terial: no som una empresa de serveis ni depenem de cap 
administració. Les quotes de socis són bàsiques per garantir 
la nostra independència. 

 ■ L’única condició per ser soci és que estimis el barri. 
 ■ L’únic benefici que tindràs és la satisfacció de contribuir a 

fer-lo més habitable. 
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Espònsors:

Alta de soci/a    
Nom i cognoms:  .................................................................................
Adreça:   ...................................................................................................
Població:  ...............................................................   CP:  ..................   
Telèfon:  ..........................   @ mail:  .....................................................
DNI:  ............................
Quota anual: 20 €  □     Quota de suport  de  ....... €  □  
Domiciliació del pagament a través de la Caixa/banc:   
..............................
 IBAN:  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   

(Signatura)                                          
                                                                                                                                

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou
Rambla del Poblenou, 49, 08005 BCN  Tel. 933 569 732
elpoblenou@elpoblenou.cat   www.elpoblenou.cat
Secretaria........................ dilluns, dimecres i dijous de 7 a 9 h
Assessoria urbanística......... dimecres de 7 a 9 h (concerteu hora)

elpoblenou@elpoblenou.cat

www.elpoblenou.cat

twitter.com/PoblenouAVV
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La lluita pels equipaments al Poble-
nou ve de lluny. No cal recordar totes les 
mobilitzacions per aconseguir Can Felipa, 
Can Saladrigas, l’Institut i tants altres es-
pais que són en aquests moments elements 
imprescindibles de la vida del Poblenou. 
Sovint la lluita ha sabut posar en sintonia 
la necessitat de serveis per a la gent del 
barri i el respecte pel patrimoni indus-
trial. Des de l’AVV del Poblenou i des de 
tota la xarxa d’entitats i plataformes veï-
nals hem treballat intensament perquè al 
barri hi hagi equipaments educatius, sani-
taris, culturals, socials, esportius..., i això 
no és fàcil quan vivim en un entorn en 
plena transformació, amb un creixement 
demogràfic i amb un procés de substitució 
de la població per les dificultats derivades 
de la bombolla immobiliària.

Valorem tota la feina feta per tanta 
gent al llarg d’aquests anys, la confronta-
ció amb les administracions per aconse-
guir allò que era de justícia. I ho seguirem 
fent. Però no té sentit que l’Ajuntament, i 
en concret el Districte de Sant Martí, no 
hagi impulsat un pla d’equipaments ambi-
ciós, rigorós i a llarg termini. S’ha actuat 
de forma improvisada, canviant acords 
de les entitats amb anteriors equips de 
govern, amagant decisions sobre canvis 
importants en la planificació dels equipa-
ments, i d’això en parlem en aquesta re-
vista. La planificació és essencial en tots 
els àmbits de la gestió municipal, i també, 
per tant, en la definició dels equipaments 
a mitjà i a llarg termini.

I aquesta planificació s’ha de fer amb 
participació ciutadana real. No es pot ju-
gar a anar dividint les entitats en funció 
d’allò que es va decidint, perquè això té 
conseqüències negatives per al barri i crea 
fractures importants en la confiança amb 
el Districte. No es pot anar evidenciant 

a les reunions les discrepàncies entre 
l’equip de govern del Districte i algunes 
àrees de l’Ajuntament. No es pot plante-
jar la participació com un espai en què 
l’Administració comunica les seves deci-
sions, amb canvis de criteri que no han 
estat treballats. Som conscients de qui té 
la capacitat de decidir però fer-ho sense 
haver-ho treballat a fons amb tot el mo-
viment associatiu del barri és un error 
greu.

Com a entitats vam impulsar la Taula 
d’Equipaments, un espai obert a tothom 
que hi vulgui participar, que ha inten-
tat posar damunt la taula la necessitat 
d’elaborar un pla d’equipaments del Po-
blenou que tingui el màxim consens entre 
entitats i Districte i que serveixi de full de 
ruta per als anys vinents. Un document 
que lògicament ha de ser viu. Perquè les 
necessitats del barri canvien, perquè cal 
aprofitar les oportunitats que puguin sor-
gir, perquè uns i altres tenim el dret a pro-
posar canvis. Però si bé hem d’entendre 
la flexibilitat com una eina necessària a 
l’hora de planificar els equipaments, això 
no vol dir que el Districte pugui anar can-
viant de forma unilateral els acords.

I a més, és fonamental debatre-ho a 
partir de la Taula d’Equipaments perquè 
no té sentit analitzar els temes de forma 
sectorial. Perquè és a tot el barri que ens 
afecta si necessitem una biblioteca, una 
escola, una piscina, un CAP, una residèn-
cia..., i és a tot el barri que ens afecta on 
s’ha de construir.

La lluita pels equipaments no és una 
cursa per tenir-ne més i més. L’objectiu 
ha de ser tenir un pla d’equipaments que 
reculli les necessitats reals, que prioritzi 
aquestes necessitats, que estableixi termi-
nis i pressupostos i que ho faci de forma 
compartida entre el Districte i el barri.

La Junta de l’AVVP

Equipaments

Editorial

http://www.elpoblenou.cat 
mailto:elpoblenou%40elpoblenou.cat?subject=
http://www.elpoblenou.cat 
http://twitter.com/PoblenouAVV 
https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-de-Ve%C3%AFns-i-Ve%C3%AFnes-del-Poblenou-268566899921909/
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En portada

Equipaments 
i autoritarisme

Des de l’aprovació final del Pla 
d’Equipaments del Poblenou el juliol 
de 2001, el govern municipal i les enti-
tats del barri aplegades en la Comissió 
d’Equipaments, ara Taula d’Equipaments 
del Poblenou, s’han coordinat per fer 
seguiment i avaluació sobre la mar-
xa de les necessitats presents i futures 
d’equipaments en el territori ampli del 
gran Poblenou.

La perspectiva àmplia, que comprèn 
tot el vell Poblenou, ajuda a cohesionar 
un territori que, si bé està format per 
barriades amb especificitats pròpies, 
comparteix estratègies urbanístiques de 
desenvolupament de la ciutat com el pla 
22@, el front litoral o la Diagonal, les 
superilles i el transport públic, etc. La 
dotació d’equipaments escolars, sanita-
ris, esportius o fins i tot les estratègies 

de mobilitat o habitatge no es limiten a 
dinàmiques locals de petit abast sinó a 
àmbits territorials més amplis que cal 
coordinar i sobre els quals cal desple-
gar infraestructures i equipaments, més 
encara quan la població no ha parat de 
créixer i encara ho farà més amb els nous 
habitatges previstos en la recent aprova-
da modificació del PGM22@.

Aquesta lògica d’anar compartint i 
coordinant entre govern municipal i ciu-
tadania s’ha trencat en l’actual mandat. 
L’equip de govern que presideix el regi-
dor David Escudé va trencar el diàleg 
des del començament del mandat, pre-
nent decisions sense compartir amb la 
Taula d’Equipaments. La desinformació 
i les decisions unilaterals com la de con-
vertir l’actual centre cívic Can Felipa en 
un CEM han anat tensant la corda fins 

que finalment el Districte va acceptar 
el març passat un procés participatiu 
de revisió del Pla d’Equipaments, però 
donant per fet algunes decisions sobre 
equipaments que no admeten discussió. 
A hores d’ara i havent desconvocat els 
calendaris de participació en diverses 
ocasions, difícilment s’arribarà a res 
abans d’acabar el mandat.

En matèria d’equipaments escolars, 
el Poblenou s’ha trobat en els darrers 
dos decennis amb dificultat per satis-
fer la demanda de places escolars a les 
diferents àrees de creixement. La de-
manda de places escolars s’ha traslla-
dat en els darrers anys a l’ensenyament 
secundari. La manca d’instituts va 
propiciar una planificació que ha anat 
canviant sobre la marxa per la urgèn-
cia de disposar de sòl públic en primer 

terme per ubicar-los provisionalment i 
en segon terme per construir els edifi-
cis i instal·lacions. En el passat mandat 
municipal es va acordar construir un 
institut d’ensenyament secundari i un 
poliesportiu i piscina municipal al solar 
dels carrers Llacuna i Sancho de Ávila. 
La urgència va fer que s'adeqüessin les 

plantes superiors de Can Saladrigas per 
a l’institut Joncar de forma provisional, 
ja que el destí d’aquestes plantes estava 
reservat a una ampliació de la biblio-
teca Manel Arranz. En aquest mandat 
i sense participació prèvia de la Taula 
d’Equipaments, el Districte va decidir 
consolidar l’institut Joncar a Can Sa-
ladrigas, i traslladar l’equipament es-
portiu municipal a Can Felipa, enlloc 
d’on estava previst a Sancho de Ávila. 
L’escola Flor de Maig, provisionalment 
al solar de Llacuna, continua en aquell 
solar enlloc de buscar ubicació defini-
tiva. Aquestes decisions, segons el re-
gidor Escudé, són fermes i no admeten 
discussió. La destinació del centre cívic 
no queda clara i el regidor parla de di-
versos espais que, sense dimensió sufi-
cient ni projecte, acabarien disseminant 

les funcions actuals del Centre Cívic 
per locals inadequats.

En matèria d’equipaments socials 
i culturals, en el passat mandat es va 
planificar els usos de Palo Alto, amb 
una important cessió d’espais per a ús 
de les entitats del Poblenou, trencant 
així el caràcter semiprivat i tancat que 

ha tingut l’equipament des que es va fer 
la primera concessió a la fundació Palo 
Alto. En aquests moments, els plans 
s’han canviat, i el Districte no ha obert 
cap participació per reconfigurar el futur 
equipament. Can Ricart continua sense 
projecte executiu, i només és vigent, se-
gons el Districte, la intenció de la UB 
de fer el Campus de les Arts. L’equip de 
govern del Districte de Sant Martí ha 
oblidat els elements patrimonials i els 
seus futurs usos. Tan sols n’ha disposat 
a voluntat i sense acord previ de la Taula 
d’Equipaments com és el cas per exem-
ple de les naus baixes del carrer Tànger. 
Sobre la rehabilitació de La Escocesa, 
les obres continuen endarrerides i sense 
més informació a la Taula d’Equipaments 
del que es pot contemplar a simple vista. 
Ja no parlem d’equipaments previstos fa 

anys com l’escola de música o la cessió 
d’un espai a l’ACR de Comissions de 
Festes de Carrers del Poblenou per als 
treballs de guarniment de la festa major, 
carrosses de la Cavalcada de Reis, o la 
ja esmentada ampliació de la biblioteca 
Manel Arranz, o la construcció del po-
liesportiu.

Sembla, doncs, que l’Ajuntament 
dona per liquidat l’acord que va per-
metre ja fa vint anys pensar i repen-
sar conjuntament amb la ciutadania la 
construcció del Poblenou més social, 
les infraestructures del qual, és a dir els 
equipaments, es convertien en l’oli que 
engreixa la màquina de la convivència 
en plena transformació urbanística que 
no ha parat en aquest temps malgrat la 
desacceleració que va patir arran de la 
crisi de 2008. Això és més greu encara 
en uns moments en què l’aprovació d’un 
nou impuls al 22@ amb més habitatge, 
que vol dir més població, augura nous 
temps de mancances i de conflictes en la 
insuficiència ja ancestral en la provisió 
d’equipaments als barris.

S. Clarós

El regidor del Districte ha trencat l’acord històric sobre 
equipaments amb les entitats

La lluita pels equipaments ve de lluny
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Tirar-se a la piscina
Quan l’AV Poblenou va reivindicar 

“Càtex, per al barri” era difícil de con-
cebre una piscina dins l’antiga fàbrica 
tèxtil de Can Felipa. Es reivindicava 
una piscina que substituís l’obsoleta de 
la plaça del Doctor Trueta, inaugurada 
el 1961 com a la primera piscina muni-
cipal coberta de Barcelona, però també 
s’hi reclamava un centre cívic i espais 
per a les entitats. De fet, l’esplai Movi i 
els Diables ja van fer ús provisional de 
la fàbrica de Can Felipa abans i tot que 
l’arquitecte Josep Lluís Mateo la rehabi-
lités. Eren els primers anys 80 del segle 
XX, la democràcia municipal era molt 
jove, la vitalitat associativa i la capaci-
tat de pressió veïnal eren molt fortes, les 
necessitats d’equipaments eren moltes i 
els recursos públics eren limitats. Més o 
menys com ara. Amb la diferència que, 
ben entrat el segle XXI, el barri ha cres-
cut i canviat molt, a l’Ajuntament se li 
pressuposa una experiència, visió estra-
tègica i praxi democràtica que no sem-
pre demostra i, a les entitats se’ls hauria 
de demanar una memòria, una força i 
una mirada global que, malauradament, 
no sempre tenen.

Inaugurada el 1989, fa molts anys 
que la piscina de Càtex ha quedat peti-
ta i obsoleta. I en fa més, pràcticament 
des de la seva inauguració el 1991, que 
el centre cívic de Can Felipa A , a di-
ferència de tants d’altres en molts barris, 
viu condicionat pel fet de no tenir con-
tacte directe amb el carrer ni un bar amb 
condicions d’exercir de seu social i po-
pular. La piscina ocupa la planta baixa; 
el gimnàs, el primer pis; i les oficines 
municipals, la segona planta. La sala 
d’exposicions i les de tallers i reunions 
del tercer pis, així com la sala de con-
ferències i el fantàstic teatre de la quarta 
planta no ho tenen fàcil per, en lloc de 
dur una vida esllanguida, aspirar a di-
namitzar com a veritable centre cívic el 
punt neuràlgic del barri que és la plaça 
de Josep Maria Huertas Claveria.

Sempre s’havia dit que, quan la 
piscina quedés petita i amortitzada, se 
li buscaria un emplaçament més gran 
i, de pas, es remodelaria Can Felipa  

com a gran centre cívic. De fet, el pla 
d’equipaments del 2001 va reservar el 
solar de darrere del CAP Poblenou, al 
Camí Antic de València B , per a fer un 
Centre Esportiu Municipal (CEM) com 
Déu mana: amb poliesportiu i piscina. Si 
no existeix des de fa anys és, només, per 
manca de pressupost i per altres prioritats 
polítiques. Després de la loteria olímpica 
caiguda al Poblenou, el regidor socialista 
Francesc Narváez sempre va prioritzar 
els equipaments esportius d’altres barris. 
I al final del mandat de l’alcalde Xavier 
Trias i del regidor de CiU Eduard Freixe-
des, davant la manca de places escolars 
que no fossin en barracons i gràcies a la 
pressió de la Plataforma per l’Educació 
Pública del Poblenou, l’AV Poblenou i la 
Comissió Pro-Equipaments van accep-

tar cedir el solar destinat a piscina per 
fer-hi l’encara més urgent institut Maria 
Espinalt..., pactant un emplaçament al-
ternatiu per a l’igualment urgent i neces-
sari nou CEM.

Aquell pacte polític d’època Trias, 
refermat i ampliat el 2015 pel govern de 
Barcelona en Comú i el regidor Josep 
Maria Montaner, explicitava que el nou 
CEM amb piscina que havia d’alliberar 
Can Felipa es faria al solar de Llacuna 
amb Sancho de Ávila, aleshores un pàr-
quing de BSM en plena superilla  C, i 
que a l’espai hi hauria també un nou ins-
titut de secundària. Mentrestant, al solar 
s’hi van instal·lar barracons successiva-
ment utilitzats pel Maria Espinalt (fins 
que es va inaugurar l’edifici d’Antic de 
València), per l’escola Flor de Maig i per 

l’escola Mar Bella en obres. En paral·lel, 
el govern dels Comuns al Districte va 
cedir al Consorci d’Educació les dues 
plantes superiors de la biblioteca de Can 
Saladrigas D  per poder crear i ubicar 
provisionalment l’institut pendent (pri-
mer anomenat 22@ i després rebatejat 
Joncar) fins que la Generalitat no cons-
truís l’edifici que havia de compartir 
solar amb la nova piscina. Aquell pacte 
incloïa també reubicar en una nau del 
carrer Tànger E  i a Palo Alto F  els es-
pais que la Coordinadora d’Entitats i la 
Comissió de Carrers tenien provisionals 
a les plantes superiors de Can Saladri-
gas     .

Quan, després de les eleccions mu-
nicipals del 2019, el regidor Montaner 
va fer el traspàs del Districte al socia-
lista David Escudé, aquest full de ruta 
va quedar ben explícit. De fet, el 2019 
l’Ajuntament tenia ja un avantprojecte 
del nou CEM a la superilla (la Genera-
litat, paralitzada políticament, no tenia 
avantprojecte d’institut) amb la idea 
de poder enllestir el projecte definitiu 
i planificar les obres durant el mandat 
que ara està a punt d’acabar. Planifica-
ció i obres que, com un efecte dòmino, 
requerien coordinar no només la substi-
tució de la vella piscina de Can Felipa  A  
per la nova de Llacuna-Sancho de Ávila 
C  , sinó també les obres del nou institut 
adjacent (per alliberar al més aviat pos-
sible Can Saladrigas G  per a una futura 
ampliació de la biblioteca, també molt 
necessària) i la de l’edifici de l’escola 
Flor de Maig (fins ara en barracons a la 
superilla) en un solar del 22@ ja dispo-
nible al carrer Llull    . I prou gran per 
instal·lar-hi, si així ho decidia el Consor-
ci d’Educació, un institut escola.

Tota aquesta planificació és la que, 
des de fa més de tres anys, l’actual go-
vern del Districte ha abandonat. I això 
quan no l’ha capgirada del tot, com és 
el cas d’acabar cedint la nau rehabilita-
da de Tànger a la Guàrdia Urbana i no 
a entitats o artistes o bé resituar a Palo 
Alto un hub econòmic per davant dels 
usos culturals públics i de barri pro-
mesos el 2019. Essent ja greu el que es 

pot qualificar de deixadesa de funcions 
del Districte envers els equipaments del 
Poblenou i l’incompliment de promeses 
per part d’un govern amb els mateixos 
components que el que les va acordar 
(Comuns i PSC, però ara sota el lide-
ratge del regidor socialista Escudé), és 
encara més greu que l’Ajuntament tren-
qui unilateralment un pacte molt antic 
amb les entitats i el barri sobre la nova 
piscina. I sense cap mena de partici-
pació ni explicacions convincents. És 
clientelisme o, si més no, mala política 
jugar a acontentar interessos de part 
per confrontar-los amb (o, simplement, 
oblidar) l’interès general de tot el barri. 
Interessos, legítims però de part, són els 
del Club Natació Poblenou per quedar-se 
a Can Felipa, reforçats amb una recollida 
de signatures que no ha explicat a la gent 
tot el context ni tampoc que una reforma 
de la piscina allí requereix d’una modifi-
cació de planejament que retalli la zona 
verda de la plaça Huertas. Són interessos 
particulars i temporals els de les famí-
lies de l’escola Flor de Maig (entre elles, 
el propi regidor) que volen quedar-se a 

la superilla (en barracons?) bloquejant la 
construcció de la piscina i l’institut pre-
cisos. Interessos de part són també els de 
les famílies de l’institut Joncar a Can Sa-
ladrigas..., i els del Consorci d’Educació 
i la Generalitat, que volen convertir una 
provisionalitat en definitiva per estal-
viar-se construir un institut i un institut 
escola necessaris. I són interessos sobre-
vinguts o de pur complement especula-
tiu els del nou veïnat i dels promotors 
del 22@ a la zona de Meridiana-Sancho 
de Ávila, on el regidor del Districte (que 
també ho és d’Esports de tota la ciutat) 
sí que prioritza la construcció d’un nou 
CEM previst a tocar de la Meridiana pel 
Compromís de Glòries però que el go-
vern anterior havia relegat per prioritzar 
el trasllat de la piscina de Can Felipa.

Només un pla d’equipaments actualit-
zat i realment participat pot reordenar tot 
aquest galimaties. No s’hi val que qualse-
vol canvi de correlació de forces polítiques 
o, encara pitjor, decisions purament geren-
cials trenquin amplis consensos de barri 
treballats durant anys. Les entitats i el veï-
nat també n’han de ser conscients i actuar 
amb mirada llarga més enllà d’interessos 
particulars o conjunturals.

Amb la remodelació pública de Can 
Ricart empantanegada, la recuperació 
de Palo Alto hipotecada i el centre cívic 
i el CEM de Can Felipa condemnats a no 
poder créixer cap dels dos si segueixen 
compartint espai, el Poblenou seguirà 
mancat d’una piscina com cal i d’un gran 
gran centre cultural públic de referència 
de barri: l’Aliança i el Centre Moral són 
privats, la Sala Beckett juga en una altra 
lliga i la xarxa de petits casals de barri és 
important però no supleix el que podria 
representar Can Felipa a imatge i sem-
blança de la Fabra i Coats a Sant Andreu 
o de Cotxeres o Can Batlló a Sants. Això 
és el que està en joc amb el futur de Can 
Felipa, la nova piscina, les noves escoles 
i instituts i els equipaments culturals i per 
a entitats que Poblenou necessita. I tot va 
lligat. Tirar-se de cap a la piscina sense 
calibrar-ne la fondària és temerari.
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Gent amb veu pròpia

Els equipaments
com a eines

per a la vertebració

8

 � És moment de repensar el model 
d’equipament de barri?

 � Continent front a contingut
 � Eines de cohesió i generació de co-
munitat com a base dels equipaments

 � L'ús alternatiu de l’espai públic; equi-
paments sense continent?

 
És evident que les transformacions 

que en les darreres dècades s'estan pro-
duint en la nostra societat, les modifica-
cions urbanes, els canvis respecte a com 
entenem la convivència i el fet comunita-
ri i els canvis en la col·lectivitat, han pro-
duït desajustos amb dinàmiques negati-
ves respecte a la segregació i l’exclusió 
social. Dinàmiques que ens han de re-
portar l’anàlisi i repensar els reptes que 
això ens suposa en la generació de polí-
tiques públiques que assegurin un bon 
nivell de convivència i de cohesió en els 
nostres barris, que cada vegada són més 
diversos i on és fàcil trobar mancances 
i dificultats per part de molts col·lectius 
que experimenten la crueltat del creixe-
ment en les desigualtats.

La base d’aquesta reflexió és fer-la 
en connivència i amb el protagonisme 
de la ciutadania, l’acció i l’organització 
comunitària, i en aquest sentit es fa im-
prescindible reflexionar sobre el paper 
que han jugat i que poden jugar els ser-
veis i equipaments públics més propers 
a aquesta ciutadania; escoles, casals de 
barri, centres de serveis socials, CAP, 
centres cívics, biblioteques, centres es-
portius o, per què no, els nous espais 
guanyats per a l’espai públic, poden 
ser l’eix vertebrador d’aquesta necessi-
tat.

Una nova realitat social que reque-
reix que els espais on la ciutadania es 
mou s’adaptin als canvis que en ella es 
produeixen i es transformin en peces 
imprescindibles a l’hora de treballar els 

objectius d’inclusió i cohesió.
Així doncs, és en el moment en 

què plantegem una revisió del pla 
d’equipaments d’un barri, quan cal in-
troduir en la reflexió qüestions neces-
sàries perquè aquest nou planejament no 
sigui en va:

Com i quin ha de ser el paper de la 
nova estructura urbana en aquesta lluita 
per la cohesió i l’enfortiment comunita-
ri?

Com fem i quin ha de ser el disseny 
d’aquests equipaments de proximitat? 
Quina la seva funcionalitat? Com pen-
sem les seves dinàmiques?

On i com els col·loquem sobre el 
mapa d’un barri? Com els relacionem 
amb la nova concepció de l’espai públic 
d’una ciutat? I, sobretot, com assegu-
rem la seva accessibilitat a tots i cada 
un dels membres de la col·lectivitat i els 
seus diferents grups socials que la con-
formen?

Som capaços de pensar 
en models de gestió 
d’aquests equi-
paments 

de proximitat que assegurin, més enllà 
de la seva viabilitat econòmica, una di-
namització pròxima i autogestionada per 
aquesta col·lectivitat?

És evident que estem davant d’un 
repte majúscul, que no té fórmules 
exactes, ni pentagrames escrits, i que 
ens obligarà a ser audaços, imaginatius, 
a arriscar en les formes i en les seves 
concepcions, a acceptar possibles errors 
i a treballar basant-nos en les evidències 
que els canvis socials ens posen sobre la 
taula, la qual cosa ens obliga a tothom, 
administracions, societat civil organit-
zada i ciutadania en general, a tenir vo-
luntat d’entesa i a marcar molt clarament 
quines prioritats i objectius busquem i 
de quines eines ens valem.

Toni Coll Tort

Noves promocions de la 
cooperativa  d'habitatges Fem Ciutat

Gardunya

Fòrum Litoral

El Turó

www.femciutat.cat      info@femciutat.cat

En portada
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La metxa encesa 
fa trenta anys

10

Enguany s'han celebrat els trenta 
anys dels Jocs Olímpics de Barcelona. 
Com acostuma a passar amb algunes 
efemèrides s'idealitza de tal manera el 
passat que sembla que tota la ciutadania 
vagi donar suport de manera entusiasta 
i unànime a aquella fita. I això no va ser 
així, o per ser més precisos, no va ser 
del tot així.

Al Poblenou hi va haver un senti-
ment ambivalent. La decisió de fer la 
Vila Olímpica al barri va col·locar el Po-
blenou en el centre de l'atenció, fet que 
va impactar en la consciència col·lectiva 
del veïnat, acostumat a l’interès nul i al 
desconeixement que tenien la resta dels 
barcelonins per un barri que considera-
ven gris, contaminat i deixat de la mà 
de Déu. Aquest canvi en la idiosincràsia 
popular del barri va tenir la seva cirereta 
quan es va emetre, un any i mig després 
dels Jocs, la primera sèrie televisiva de 
TV3, Poblenou. La imatge del barri ha-
via canviat per sempre.

Malgrat això, en aquells anys al Po-
blenou hi havia preocupació. Era recent 
en la memòria col·lectiva el projecte de 
«Copacabana», com es coneixia popu-
larment el Pla de la Ribera, que els anys 
60-70 l'Ajuntament franquista havia pro-
mogut i que pretenia destruir la façana 
litoral del barri. A través de la desaparegu-
da Associació de Veïns del Taulat es van 
recollir 8.000 al·legacions contra el pla, 
una xifra extremadament significativa en 
plena dictadura. Aquest va ser l'únic pla 
urbanístic de Porcioles que la pressió po-
pular va contribuir a desar-lo al calaix.

Que vint anys després la «Copaca-
bana» es disfressés de Vila Olímpica 

era motiu de sospita. Segons la Comis-
sió Icària, col·lectiu de joves que es va 
crear al barri per analitzar i denunciar 
les vicissituds olímpiques, les dades ho 
corroboraven. Els mateixos grans pro-
pietaris del sòl industrial (Catalana de 
Gas, Motor Ibèrica, Crèdit & Docks, To-
rras Herrería...) que impulsaven el Pla de 
la Ribera ara en els trobàvem integrats 
a l'Associació Empresarial Barcelona 92 
amb l'esperança que per fi podrien re-
convertir el seu sòl fabril en un preuat 
sòl residencial. L'exdirector de Renfe, 
Ramon Boixadors, que havia estat també 
membre de Ribera, SA, va ser nomenat 
Conseller Delegat de la Vila Olímpica i 
aconseguí a l'ombra del narcòtic olímpic 
la privatització de desenes d'hectàrees 
públiques que formaven part del tramat 
ferrocarril marítim del Poblenou. Altres 
noms entusiastes dels Jocs i més cone-
guts com Narcís Serra o Miquel Roca 
Junyent, havien treballat al seu dia a Ri-
bera, SA, aquest darrer com a gerent. I 
per acabar-ho d'adobar el president del 
Comité Olímpico Español, Carles Ferrer 
Salat, tenia els seus Laboratoris Ferrer 
on ara hi ha la Vila Olímpica. Fins i tot el 
conegut lema «Per fi Barcelona donarà 
la cara al mar» el va citar dues dècades 
abans Pere Duran Farell, president de 
Catalana de Gas en la presentació del 
Pla de la Ribera.

Amb la sordina dels mitjans provo-
cada per l'entusiasme institucional pels 
Jocs Olímpics, les crítiques veïnals van 
intentar trencar la suposada unanimitat 
olímpica. El 1987 nou entitats del barri 
i societats científiques d'arqueologia van 
treure un manifest alertant de l'enderroc 

indiscriminat del patrimoni històric 
de la zona. Les resistències al procés 
d'expropiació es va donar bàsicament 
en l'àmbit laboral, donat que a la zona 
hi havia poc habitatge, tret de les barra-
ques de darrere el cementiri que com-
portà un llarg procés assembleari de dos 
anys, impulsat per l'AV del Poblenou, 
per aconseguir una reubicació digna dels 
afectats.

El que sí que va viure el veïnat 
amb estupor va ser assabentar-se per la 
premsa que es projectava el Cinturó del 
Litoral, que implicaria una nova barre-
ra per accedir al mar un cop que, per fi, 
s'havien eliminat les vies del tren. L'AV 
del Poblenou, en constatar la nul·la vo-
luntat de diàleg de l'Ajuntament, un tret, 
cal dir-ho, característic de totes les obres 
olímpiques, va instar la Coordinadora 
d'Entitats a convocar una assemblea per 
al 29 d'octubre del 87 a l'Aliança. Es van 
editar deu mil octavetes amb el lema 
«Volem ser consultats» i en paral·lel es va 
enviar una carta al consistori amenaçant 
que si no tenien una resposta sortirien 
del teatre en manifestació. El teatre es va 
omplir de gom a gom i l'Ajuntament es 
va veure obligat a rectificar. Pocs mesos 
després presentava el projecte del Parc 
del Poblenou que ara coneixem al final 
de la Rambla. Seria bo que, quan anem 
a la platja, fóssim conscients que aquest 
parc el tenim gràcies a la mobilització 
del barri.

Que el projecte olímpic fos una 
pantalla d'interessos inconfessables va 
quedar palès amb la construcció del nou 
barri, que, ironies de la història, va ser 
blanquejat amb el nom de Nova Icària. 

Que els dos gratacels que van canviar per sempre l’skyline de la 
ciutat es fessin sobre sòl públic i que els allotjaments dels atletes 
posteriorment passessin al mercat immobiliari, va causar molta 
indignació entre l'activisme veïnal. Aquesta privatització del sòl 
era inacceptable per a la FAVB que, conjuntament amb altres 
col·lectius antiolímpics de la ciutat, va convocar una concentració 
a la plaça Sant Jaume el 28 de juny de 1990 per reclamar que el 
40% dels nous pisos fossin públics, donada que aquesta era la 
proporció de la participació de les administracions públiques en 
l'empresa constructora VOSA (Vila Olímpica, SA).

El 1992, mentre se celebraven els jocs, entre les entitats 
socials del barri ja hi havia la percepció que l'especulació no 
s'acabaria a la Vila Olímpica i que «s'estendrà per tot el barri com 
taca d’oli», com va profetitzar l'AV uns anys abans. Aquell any ja 
estava en marxa el Pla del Front Marítim i es parlava de l'obertura 
de la Diagonal. Llavors vint entitats van editar un tríptic amb el 
premonitori títol «Volem seguir vivint al Poblenou», que avui, 
trenta anys després, malauradament és del tot vigent.

Val la pena reproduir l'editorial del butlletí de l'AV del Poble-
nou del novembre del 89, en què denunciava amb un fatídic encert 
com seria el futur del nostre barri, es titulava «L'especulació: la 
metxa encesa»: 

Mentre se'ns presenta amb un excel·lent optimisme les mi-
llores substancials que per a la nostra qualitat de vida represen-
taran les obres olímpiques i la reforma de la façana marítima, 
nosaltres hem expressat repetides vegades la nostra preocupació 
pels efectes que pot comportar aquest procés i que, en síntesi, 
podem esmentar com:

 � Marxa dels veïns, especialment dels més joves, a causa de 
l'especulació i de l'augment dels lloguers.

 � Deteriorament dels habitatges, perquè els propietaris esperen 
que els llogaters marxin aviat per a vendre els terrenys i així 
no hi inverteixen diners en la rehabilitació.

 � Desarrelament dels habitants actuals, pèrdua de la idiosin-
cràsia del barri degut a les transformacions profundes urba-
nístiques que canvien l'entorn que ha estat la base de la vida 
associativa. Desaparició o transformació profunda dels llocs 
habituals de trobada de la gent.

 � Augment dels preus, encariment desmesurat de béns bàsics, 
inclòs l'habitatge, a causa de la revalorització del sòl i a 
l'alt poder adquisitiu de la gent nouvinguda, que incentivarà 
l'augment dels preus.

En aquells anys tothom era conscient de la necessitat de fer 
grans reformes en un barri que estava molt degradat especialment 
en els espais industrials abandonats. L'AV reclamava un Pla Glo-
bal del Poblenou elaborat a partir de l'anàlisi de les deficiències 
i necessitats existents i amb participació del veïnat. Però, con-
tràriament, l'Ajuntament va posar en marxa multituds de plans 
urbanístics que sospitosament coincidien amb els perímetres dels 
grans propietaris. Davant d’aquest panorama, La Flor de Maig, la 
Comissió Icària, l'Arxiu Històric i l'AV del Poblenou van muntar 
un cicle de debats amb el nom de «Poblenou, on vas?». És evident 
que en el balanç no tot va ser negatiu, la construcció, per exemple, 
del nou col·lector d’aigües va acabar amb les endèmiques inunda-
cions que patia el barri. Però el que nosaltres volíem era millorar 
el barri i no pas canviar-lo, però no vam aconseguir arreplegar 
prou massa crítica per variar el curs dels esdeveniments.

Tristament, els mals auguris de l'AV s'han complert: la metxa 
de l'especulació que es va encendre a la Vila Olímpica ha calat 
foc per tot el barri. Segurament era la mateixa flama que en la 
inauguració dels jocs, encenia el peveter olímpic posant en marxa 
el conegut Model Barcelona.

Joan Maria Soler
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Amigues i amics de les entitats 
del Poblenou, veïns i veïnes, com 
ja deveu saber, enguany l’AVV del 
Poblenou celebrem el nostre 

50è aniversari
El Poblenou és un barri molt actiu i 
sovint hem sabut crear complicitats 
que ens han permès millorar la vida 
del barri. Ens queda molta feina per 
fer, però ara que arribem als nostres 
primers 50 anys, també volem des-
tacar tot allò que hem aconseguit al 
costat de tanta gent; fer xarxa ha es-
tat un dels nostres objectius al llarg 
d’aquests anys.
És per això que hi ha tres de les 
activitats que farem amb motiu 
d’aquest aniversari que ens agra-
daria compartir amb vosaltres, 
veïns i veïnes, entitats, associacions, 
col·lectius diversos que fem conjun-
tament BARRI. 

D’una banda, el dissabte 5 de no-
vembre a les 21 h celebrarem el 
sopar d’aniversari de 
l’AVV del Poblenou a l’espai espor-
tiu on hi havia Sant Bernat i que, a 
part de ser un equipament espor-
tiu de l’escola Mar Bella, també ha 
d’esdevenir un espai per a tot el 
barri. Posarem les taules i cadires, 
tindrem l’animació musical de DJ 
Favaritx i convidarem a una copa 
de cava. Cadascú s’haurà de portar 
el sopar i ja farem per compartir. El 

sopar és obert a tothom que hi vul-
gui participar però cal inscripció 
prèvia a elpoblenou@elpoblenou.
cat Per tant ens agradaria comptar 
amb l’assistència de tota la gent 
del BARRI que vulgueu acompa-
nyar-nos.

Per continuar amb la celebració i el 
reconeixement de tants i tantes veïns 
i veïnes que des de l’anonimat van 
lluitar i lluiten per la millora i la dig-
nificació dels nostres barris, tindrem 
la Companyia La voz ahogada, que 
ens presenta l’obra de teatre 
En Bangkok también hay ratas el 
dijous 10 de novembre al teatre de 
l’Aliança del Poblenou, a les 20 h. 
S'organitza conjuntament amb la 
Fundació Cipriano García i la Favb, 
que també fa 50 anys. L'entrada és 
gratuïta. No us la perdeu!

D’altra banda, el dimecres 23 de 
novembre a les 18.30 h a la sala 
d’actes de Can Saladrigas farem un 

debat sobre la transformació 
social del barri del Poblenou amb 
la participació de Claire Court, José 
Mansilla, Marc Andreu i moderat 
per Marià Favà. Segur que serà un 
debat molt interessant.
Esperem trobar-nos en aquestes 
tres cites i moltes altres coses que 
passen al Poblenou.

Junta AVV Poblenou

Espai violeta

Les desigualtats de gènere
en la salut també són a la feina

En la lluita per la igualtat de gènere, 
les condicions en què s'aborden la salut 
i la seguretat a l’àmbit laboral juguen un 
paper determinant.

La divisió sexual del treball com-
porta una sèrie de riscos i malalties di-
ferenciades, perquè homes i dones fan 
diferents treballs i tenen diferents papers 
socials, però les malalties que afecten les 
dones no sempre estan reconegudes, ni 
en l’àmbit laboral ni en el mèdic.

Fruit de les reivindicacions de les 
dones, i també dels homes i de la vo-
luntat política, el Govern va aprovar 
l'avantprojecte de reforma de Llei Or-
gànica 2/2010, de 3 de març, de salut 
sexual i reproductiva i d’interrupció vo-
luntària de l’embaràs, incorporant-hi un 
aspecte molt important com és el dret de 
les treballadores a demanar una baixa 
específica de tres dies per menstruació 
dolorosa, sempre que aquesta malaltia 
estigui diagnosticada mèdicament.

S'estima que més de la meitat de les 
dones pateixen molèsties i dolors mens-
truals en algun moment de la vida fèrtil, 
i que al voltant d'un 15% pateix de ma-
nera recurrent dolors intensos que van 
acompanyats d’altres xacres físiques i 
alteracions conductuals que afecten les 
seves relacions socials. Entre les xacres 
que pateixen, hi ha irritabilitat, ansietat, 
agitació, neguit, insomni, dificultat per a 

concentrar-se, letargia, depressió, cansa-
ment extrem, retenció de líquids, augment 
transitori de pes, dolors mamaris, pesa-
desa o pressió a la pelvis, mal d'esquena, 
cefalees, vertigen, parestèsia (un trastorn 
de la sensibilitat) a les extremitats, sínco-
pe, palpitacions, restrenyiment, nàusees, 
vòmits, acne, neurodermatitis...

Molts d'aquests trastorns obeeixen a 
diferents patologies, com poden ser mio-
mes, quists ovàrics, endometriosi...

L'Organització Mundial de la Salut 
(OMS), en el seu Catàleg Internacional 
de Malalties del 2019, que actualitza ver-
sions anteriors, reconeix la menstruació 
dolorosa amb el nom de trastorn disfòric 
premenstrual. Es calcula que aproxima-
dament un 75% de dones han patit amb 
diferents intensitats aquestes malalties 
físiques i alteracions conductuals que 
afecten les seves relacions socials i la-
borals.

Aplicar la perspectiva de gènere a la 
salut, i també a la salut laboral, és re-
conèixer la diferent constitució d'homes 
i dones i les seves diferents necessitats. 
En aquest sentit, hi haurà qui tracti de 
manipular, però no es tracta que totes les 
dones treballadores tinguin una baixa 
mensual si menstruen, sinó de reconèi-
xer aquest dret a qui pateix dolors inca-
pacitants i que fins ara havia d'aguantar 
al seu lloc de feina. Ningú no ha d'anar 

a treballar amb dolor. I, per descomptat, 
les dones tampoc. Que la llei reconegui 
aquest fet és, sens dubte, un gran avenç i 
una conquesta de les dones, ja que aques-
ta mesura dona resposta a les necessitats 
de moltes dones que, per diferents mo-
tius, pateixen regles doloroses; de fet, 
es visibilitza i reconeix un problema de 
salut fins ara ignorat i que afecta de ma-
nera específica algunes dones. A més, es 
tracta d'una clara demanda social.

La polèmica suscitada per la propos-
ta que les dones afectades per menstrua-
cions doloroses o incapacitants tinguin 
dret a la baixa mèdica retribuïda des del 
primer dia, quan hi hagi un diagnòstic, 
torna a situar al centre del debat un pro-
blema ancestral, la invisibilitat, fins i tot 
ocultació, de la salut de les dones, espe-
cialment als entorns laborals. 

Si es continua ignorant la perspec-
tiva de gènere es continuaran ocultant 
les diferències, subestimant la magni-
tud dels riscos que afecten les dones i, 
per tant, obviant les solucions preven-
tives més adequades. Si es treballa per 
la igualtat en salut laboral incorporant 
les diferències per raó de sexe s’estarà 
contribuint a crear societats més justes 
i equitatives, més democràtiques i salu-
dables. 

Estrella Pineda

www.interdomicilio.com

INTERDOMICILIO BARCELONA MAR

Passatge de Mas de Roda, 
6 - 14, 08005 Barcelona

699 96 05 28
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Contacte: 629 046 004

Coral de dones de

Canvis en l’estructura social 
del Poblenou i els seus efectes

Ho analitzarem amb:

- Claire Court, doctora en geografia 
i llic. en ciences econòmiques

-  José Mansilla, Antropòleg i veï

- Marc Andreu, periodista

Modera: Maria Favà, periodista

Dimecres 23/11/2022 a les 18.30 h 
a la sala d’actes de Can Saladrigas
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És evident que
els DRETS HUMANS

NO ho són per a tothom!

Rambla Poblenou, 66

Vida de barri
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Unitat Contra el Feixisme i el Racis-
me (UCFR) ens va informar que s’havia 
constituït un equip de suport per denun-
ciar la iniciació del procediment admi-
nistratiu d’expulsió de Mohamed Said 
Badaoui, acusat de ser un perill per a la 
seguretat nacional. Entre els actes orga-
nitzats hi ha una campanya de recollida 
de signatures i una roda de premsa, a la 
qual l’AVV va estar present com a entitat 
signant del manifest de suport.

En Mohamed fa trenta anys que viu 
a Catalunya, és casat, pare de tres fills, 
amb feina estable i perfectament integrat 
a la població de Reus, on resideix. És de 
religió musulmana i ha estat i és un im-
portant col·laborador amb el municipi i 
les entitats per facilitar la bona harmonia 
i convivència entre la comunitat reusen-
ca d’origen i les persones d’altres proce-
dències.

És el president d’Adedcom, associa-
ció de què formen part professionals del 
món de l’advocacia i la psicologia, entre 

altres, i que es dedica a la defensa i pro-
moció dels drets de les persones musul-
manes a Tarragona. Aquesta associació 
va connectar amb la DGAIA (Direcció 
General d’Atenció a la Infància) per 
oferir la seva col·laboració en el procés 
d’integració dels menors atesos.

Sembla que l’ordre d’expulsió s’ha 
iniciat de resultes del recurs que va pre-
sentar quan li van denegar la nacionali-
tat. El suposat perill que representa en 

Mohamed està relacionat amb l’exercici 
del dret a la llibertat d’expressió, opi-
nió i participació, així com amb el dret 
d’associació que recull la normativa es-
tatal. És evident que es busca castigar 
aquelles persones que lluiten pels seus 
drets i els dels altres.

El llistat d’acusacions ens fa pensar 
en els muntatges de la policía patriótica, 
que tan bé coneixem, perquè punt a punt 
es desmunten totes. El problema és que 
l’expulsió d’en Mohamed està pendent 
d’una firma que es pot efectuar de ma-

nera immediata i es pot trobar al Marroc 
sense que ni el seu advocat en tingui co-
neixement. Demana el dret a un judici 
en què pugui defensar-se de les falses 
acusacions però aquest dret se li nega 
i, si no aconseguim aturar-ho, en qual-
sevol moment la policia el pot detenir i 
expulsar.

Ell ja no dorm a casa i ens parla de 
l’angoixa i de la dificultat que té per ex-
plicar als seus fills que està passant.

L’equip de suport a en Mohamed 
que encapçala la lluita pels seus drets i 
el va acompanyar a la roda de premsa, 
estava format, entre altres, d’un regidor 
de l’ajuntament de Reus i d’una diputada 
a les Corts Espanyoles que ens va ex-
plicar que vint-i-sis diputats i diputades 
de diferents partits, han escrit una carta 
al ministre Grande-Marlaska reclamant 
una solució a aquest fet. També han re-
but el suport d’Oxfam Intermon, Amnis-
tia Internacional, Metges del Món, dife-
rents personalitats europees i més de mil 
signatures individuals i d’entitats.

Malauradament, com explica el re-
presentant d’UCFR, el que passa a en 
Mohamed no és un fet aïllat i cal agrair-
li la valentia de lluitar pels seus drets i 
donar-ho a conèixer a l’opinió pública. 
Això pot fer evident tants i tants casos 
que ens són desconeguts. No podem 
permetre que injustícies com aquesta 
segueixin passant.

Volem drets humans per a tothom 
sense distinció de races, procedències ni 
religions! Montse Milà

El 17 de setembre passat, coincidint 
amb el 150è aniversari de la festa major 
del barri, vam celebrar el primer de la 
llibreria La Insòlita, i vam poder fer-ho 
rodejades de persones estimades, famí-
lia i amigues i també de moltes persones 
que hem anat coneixent i amb aquelles 
amb qui hem pogut compartir lectures, 
reflexions i bellesa al llarg de tot aquest 
primer any.

Hem tingut la sort d'haver estat més 
que ben rebudes per la gent del Poble-
nou, veïns i veïnes del voltant de la lli-
breria han fet possible que La Insòlita 
tingui, cada cop més, un lloc en aquest 
barri.

I aquest ha estat, des de la concep-
ció del projecte, un dels nostres objec-
tius, fer-nos un lloc en aquesta zona del 
Poblenou on ens trobem, més coneguda 
com el 22@, una zona apartada del cen-
tre neuràlgic del barri però igualment 
important i necessària. Així doncs, com 
sempre hem dit, La Insòlita ha vin-
gut amb la voluntat de contribuir a fer 
d'aquesta zona una zona habitable per 
als veïns i veïnes, una zona on també hi 
tingui lloc el petit comerç i la vida de 
barri.

Un altre dels objectius amb què va 
néixer la llibreria és ser un espai on po-
der trobar narratives insòlites. El nom de 
la llibreria no enganya. I per insòlit en-
tenem un generós ventall d’aspectes que 
el que tenen en comú és que els trobem 
als marges, fora de norma. Als marges 

del sistema literari i cultural hegemònic, 
si parlem de les narratives fantàstiques: 
ciència-ficció, terror, fantasia... Sovint a 
aquestes narratives se les ha titllat de cul-
tura popular, evasives o de pur entreteni-
ment, entenent totes aquestes caracterís-
tiques com a intrínsecament negatives i 
oposades a l'alta cultura, a la literatura 
de reflexió i d’alt nivell intel·lectual, la 
literatura seriosa.

Davant d’aquests prejudicis nosaltres 
hem volgut construir un imaginari més 
just al voltant de tots aquests gèneres i 
per això hem dedicat bona part de la nos-
tra feina a especialitzar-nos-hi, no sola-
ment oferint un catàleg escollit al detall, 
sinó també a través de taules rodones, 
activitats i presentacions que hem tingut 
la sort de poder organitzar per generar 
espais de reflexió i, clarament, també de 
diversió, al voltant d'aquests temes, per-
què com diu Neil Gaiman que deia C. S. 
Lewis, de l’evasió només en malparlen els 
carceraris i el gust per la lectura ho pot 
ser tot excepte una presó.

A més a més, un altre punt impor-
tant en la nostra curta trajectòria ha estat 
l’especialització en aquest tipus de narra-
tives escrites per autores, entenent aquí 
també l’autoria com un ampli ventall 
d’identitats diverses, altra vegada fora de 
norma, i per tant totes aquelles que se 
situen als marges de la idea d'Autor per 
excel·lència: home, heterosexual, blanc i 
“capaç”, física i mentalment.

Ens han interessat totes aquelles 

veus que parlen, o pel cas escriuen, des 
de l’alteritat i que, des d'aquí, teixeixen 
noves narratives i per tant noves maneres 
de crear mons. Perquè com diu Ursula K 
Le Guin, és una llàstima, i no me'n puc 
estar de citar-la: Creo que es una lásti-
ma que hayan pasado más de cincuenta 
años –ella escriu l’article el 1988, però 
segueix plenament vigent– y que las 
convenciones, aunque sean totalment 
distintas, todavía sirvan de escudo a los 
hombres y no los dejen sorprenderse y 
que sigan aceptando únicamente la ex-
periència masculina del cuerpo femeni-
no, de sus pasiones y experiencias (...) 
“Escribir el cuerpo”, como pedía Woolf 
y pide Hélène Cixous, solo es el princi-
pio. Tenemos que rescribir el mundo.

I és sobretot en això en el que ens 
volem fer expertes a La Insòlita, en nar-
ratives que reescriguin el món des de la 
diversitat i l’alegria de saber-nos dife-
rents i poder construir des d'aquí. Això 
no vol dir que no tinguem obres d'autors, 
com en alguna ocasió s’ha pogut mal-
entendre, ni que no valorem tota l’obra 
escrita per aquests, sinó que volem oferir 
el nostre petit racó a totes aquestes altres 
veus que sovint han passat desapercebu-
des i que tantes hem necessitat llegir al 
llarg de la nostra vida.

Us esperem al carrer de la Ciutat de 
Granada, 76, al costat del metro Llacu-
na,. fins aviat!

Carlota Gelonch

Un any insòlit
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Memòria i patrimoni

El projecte de memòria històrica 
a l’Institut Quatre Cantons

Quina és la millor manera d'estudiar 
història? Bé, n’hi ha moltes, a través de 
llibres, documents de l'època, o parlant 
directament amb la gent que la va viure 
en primera persona. No crec que sigui 
senzill estudiar els dinosaures entre-
vistant un velociraptor, però quan és el 
franquisme del que parlem tenim el pri-
vilegi de comptar amb un munt de per-
sones properes a nosaltres per a les quals 
aquesta va ser la seva realitat durant una 
part considerable de la seva vida.

Els Blocs de Recerca, Creació i Ser-
veis, més coneguts com a BRCS, són 
una iniciativa de l'Institut Quatre Can-
tons que busca que nosaltres, els alum-
nes, aprenguem d'una manera nova i 
beneficiosa. No ens centrem només en 
el contingut teòric d'un projecte, ens 
centrem en la planificació d'aquest, en 
la seva execució, en aprendre a treba-

llar. L'important no és només el produc-
te final, sinó tot el trajecte que fem per 
arribar-hi. Un d'aquests BRCS ens va 
portar a alguns companys meus i a mi a 
estudiar els anys del franquisme i de la 
transició a partir de testimonis, posant el 
focus principalment en les lluites veïnals 
i les dones.

Però no ens avancem. Abans de 
res, cal remarcar dues associacions 
que ens van ajudar molt. La primera 
és l'Associació d'Expresos Polítics del 
Franquisme. Gràcies a elles i ells vam 
tenir el privilegi d'escoltar les històries 
de persones que van lluitar pels seus 
drets, i els nostres, en un temps en el 
qual fer-ho era molt més perillós que no 
pas ara. La segona va ser La Voz Aho-
gada, un projecte escènic que es dedica 
a fer teatre de memòria històrica a partir 
de diferents testimonis, i que van venir 

a classe per ensenyar-nos el seu procedi-
ment i aconsellar-nos. Gràcies a tots dos 
grups vam poder tirar endavant el nos-
tre treball. Vam escollir testimonis que 
van sortir tant de l'Associació com dels 
nostres propis familiars i els vam entre-
vistar. A partir d'aquestes entrevistes 
vam crear escenes que ara ens serveixen 
per aclarir el que realment passava en el 
franquisme.

Com ja he mencionat abans els ví-
deos de les escenes, el nostre projecte 
final, és el menys rellevant. L'important 
és tot el que hem après pel camí, tota 
l'experiència. Hem escoltat històries de 
persones que de joves, com ara ho som 
nosaltres, van decidir sortir al carrer i 
tirar fulletons demanant drets humans, 
fins i tot si això els costava la llibertat. 
De dones que van demostrar que tenen 
coses a dir i que pas a pas van construir 

A final del curs escolar passat, 2021-2022, la Comissió Pedagògica 
de l’ACEPF (Associació Catalana Expresos Polítics del Franquisme) 
conjuntament amb la companyia de teatre documental La Voz Aho-
gada vam realitzar una experiència de recuperació de memòria his-
tòrica a diversos instituts de secundària del barri, entre ells l’Institut 
Quatre Cantons.
Es tractava que nois i noies coneguessin la lluita de les dones al final 
del franquisme i a la transició, la repressió que això va suposar moltes 
vegades, la seva fortalesa i decisió per reivindicar serveis i drets que 
avui ja tenim conquerits i que ens semblen obvis i potser no valorem 
prou, però que en molts casos van suposar  lluites dures i llargues.
El contacte entre les dues generacions va ser molt interessant i en-
grescador, el jovent descobria un món desconegut i anava prenent 
consciència del que va significar el nostre passat, com s’havia de 
defensar els drets adquirits evitant de totes passades tornar a la si-
tuació anterior.
Un exemple de l’interès i entusiasme que aquest treball va signifi-
car per a l’alumnat és aquest escrit que Julia Baeza de 4t d’ESO va 
escriure valorant aquesta forma d’aprenentatge. Felicitats, Julia, i 
felicitats, Ioseba, el professor de Quatre Cantons que ho ha facilitat.

Carlota Falgueras

el barri que avui dia tots coneixem i estimem, el Poble-
nou. De treballadors i treballadores que es van negar a 
ser explotats, d'empresonaments, de misèria, de tortu-
res...

Cal recalcar el paper crucial que van tenir les do-
nes en les lluites veïnals. Queda clar que fins i tot en un 
ambient altament sexista les dones continuen movent-se, 
formant part del que passa. Al principi del BRCS vam 
estudiar l'opinió del règim franquista sobre les dones, el 
manual de la bona esposa i aquestes coses. Això va fer 
un interessant contrast a l'hora de conèixer dones invo-
lucrades en moviment veïnals, que van demanar esco-
les, autobusos, aigua, llum i recursos en general a través 
d'organitzar accions de protesta constantment, com ara 
robar autobusos o tancar-se a esglésies.

Gràcies a tot això, avui som joves una mica més 
conscients; entre totes les coses que hem après destaca el 
fet de saber que el futur, el que volem que sigui la nostra 
llar, depèn de nosaltres.

Julia Baeza
   

Que no caigui en l’oblit!
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-2 plátanos muy maduros (casi negritos)*
-300 gramos de queso para fundir (mozzarella, emmental...)

- 8 bocadillos pequeños (dulce de guayaba)*
- 50 g de mantequilla 

  *Se consiguen en cualquier supermercado paquistaní o latino.

1.   Precalentar el horno a 180 grados

2.   Hacer una abertura transversal a la piel del plátano      
  como si lo fuéramos a pelar pero sin retirar la piel.

3.   En una bandeja colocar los plátanos y dejarlos en   
el  horno unos 25 minutos.

4.   A los 20 minutos, que ya estarán cocinados, retira-
mos    la piel y hacemos un corte transversal al pláta-

no como si fuera una canoa, sin cortar hasta el final.

5.    En medio colocamos el bocadillo cortado en lami-
nas delgadas y encima el queso para que se gratine.

6.    Volvemos a dejar los plátanos en la bandeja con un 
poco de mantequilla, y esperamos unos 15 minutos 
a que se comience a fundir el queso y el plátano se 
dore por completo. 

De Colombia para Barcelona

Maduro con queso y “bocadillo”
Postre colombiano típico, delicioso y fácil de hacer

Ingredientes

Elaboración

La recepta colombiana de la 

La Lina Marcela Torres Téllez, de 
trenta-tres anys, és nadiua de Bogotà 
(Colòmbia), els seus pares estan jubilats, 
té un germà més petit i una tia amb qui 
sempre ha conviscut i li és com una se-
gona mare.

Fa set anys va venir a Espanya de 
turisme i va visitar Toledo, Madrid, 
València, Granada i Barcelona. Ma-
drid li feia pensar en Bogotà que és 
una ciutat molt gran i bonica però en 
certs aspectes caòtica. És va enamo-
rar de Barcelona perquè és més petita 
i li va semblar més bohèmia, artística i 
que encaixava més amb la seva perso-
nalitat i trajectòria. Va estudiar engi-

nyeria industrial i quan fa quatre anys 
va escollir el lloc on fer el màster no 
va dubtar que havia de ser Barcelona. 
«Fa dos anys vaig venir al Poblenou 
perquè volia viure prop de la feina. És 
un barri molt divers, tecnològic, ar-
tístic, familiar, amb una vida com de 
poble, amb moviment associatiu. Amb 
la meva parella ens coneixíem des de 
l’adolescència. Ell treballava a Bilbao 
i ens vam retrobar en un viatge a Co-
lòmbia; quan vaig venir, es va traslla-
dar a Barcelona. Compartim pis amb 
una noia francesa.»

Va estar un temps amb visat 
d’estudiant, va fer pràctiques a Media-

TIC i va aconseguir un contracte interna-
cional i més endavant un de pràctiques. 
Recentment, per arrelament laboral i 
després de molts retards administratius, 
ja disposa de permís de treball. Durant 
aquest temps ha fet cangurs, neteges... 
Aviat marxarà a veure els pares, a qui 
no ha vist des que va arribar, i quan torni 
buscarà feina relacionada amb la tecno-
logia i l’emprenedoria social.

Respecte del canvi polític de Co-
lòmbia opina: «Estic molt esperançada 
tot i que a casa els grans no pensen 
igual. L’ambient al país està molt mi-
llor i el futur pinta bé; si més endavant 
milloren les coses és possible que hi 

Receptes del món

torni, però ara tinc la vida aquí i no 
m’ho plantejo. Colòmbia és un país 
preciós, la gent, que és la matèria bà-
sica, és amable i encantadora. Jo vinc 
d’una família que no hem tingut pro-
blemes econòmics, però tenim a prop 
amics i gent amb moltes dificultats, 
i a la mateixa ciutat podem veure les 
diferències socials. Això m’ha motivat 
a implicar-me en temes que hi estan 
relacionats.»

Parlant de l’educació ens diu: «La 
primària pública és de qualitat però no 
hi ha prou places (jo vaig anar a una es-
cola privada i el meu germà a la públi-
ca). També falten  places a la universitat 

pública, i la privada és molt cara. Jo la 
vaig poder pagar perquè treballava i es-
tudiava, però molta gent no pot accedir-
hi.»

La Lina Marcela col·labora amb la 
Xarxa d’Aliments i ens explica com hi 
va connectar. «Durant la pandèmia, ca-
minava per la Rambla, totalment buida, 
i vaig veure un home amb un carret amb 
aliments. Vaig parlar amb ell, em va po-
sar al corrent de la Xarxa i em va deixar 
les dades. Quan em vaig quedar sense 
feina hi vaig començar a col·laborar. 
La Xarxa té un impacte important en 
les famílies que hi participen, però cal 
donar-li un enfocament més dirigit a la 

socialització i al suport mutu. Quan es 
comparteixen activitats la gent està més 
animada.»

I acabem parlant de les seves afi-
cions. «M’agrada la natura, cantar, fer 
ciclisme, els animals i tenir el meu 
espai on poder meditar. A Colòmbia 
feia treball de grup per connectar 
amb la part espiritual. Ara ho faig jo 
sola.»

Montse Milà

Si teniu una recepta amb història que us 
agradaria compartir, envieu-la a 

elpoblenou@elpoblenou.cat

Lina Marcela
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Som una de les cooperatives de con-
sum alimentari que hi ha al barri. Hi som 
des del 2008, quan un grup de veïnes i 
veïns que cercàvem fruita i verdura eco-
lògiques i de proximitat vàrem decidir 
organitzar-nos en cooperativa per fer-ho 
possible, ja que altres cooperatives del 
barri no tenien espai per a més socis.

Enfront del model alimentari que 
se’ns pretén imposar, que menysté el 
petit productor i no té cura del medi am-
bient (ús de pesticides i altres productes 
nocius per al medi, agricultura intensi-
va que empobreix la terra...), Mespilus 
aposta per un model col·laboratiu que 
ens permet disposar de forma habitual, 
cada setmana, de productes ecològics de 
qualitat, de temporada i de proximitat. 
Tractem directament amb els productors 
per aconseguir un tracte basat en la con-
fiança i uns preus justos dels productes. 
Cada soci tria en la comanda setmanal 
(on line) els productes que necessita de 
l’oferta dels productors; hi ha productes 
que se serveixen setmanalment (ver-
dura, fruita, pa...), i d’altres, de forma 
quinzenal o mensual (carn, formatges, 
productes d’higiene i cosmètica, de co-
merç just, etc.). Tenim també un petit 
estoc de productes diversos (conserves, 
neteja...).

Fem visites als camps i als obra-
dors dels productors, fet que ens permet 
millorar la relació amb ells i entendre 
de primera mà les particularitats de 
l’agricultura ecològica i les dificultats 
amb què es troben davant del model 
hegemònic. El canvi climàtic en què 
estem immersos ens fa més evident la 
necessitat de reforçar aquest model al-
ternatiu.

El model d’autogestió de Mespilus 
requereix una implicació activa dels so-
cis en el funcionament de la cooperati-
va, participant en la presa de decisions 
de forma horitzontal en les reunions 
mensuals i en les assemblees, formant 
part de les diferents comissions (ciste-
lles, compres, administració, factura-
ció...), que ens ha permès anar ampliant 
la xarxa de proveïdors i dels productes 
disponibles a un preu més econòmic que 
a les botigues eco: fruita, verdura, pa i 
farines, ous, iogurts, formatges,  fruita 
seca, llegums, arròs, pollastre, vedella, 
carn de porc, oli, panela, pasta, liquats, 
melmelades i altres conserves, te, cafè, 
xocolata..., productes de dietètica i tam-
bé no alimentaris (xampú, sabó, deter-
gent, cosmètica...).

Tot i així, no tot és bufar i fer ampo-
lles, i les circumstàncies econòmiques, 
entre altres, ens van fer replantejar com 
donar continuïtat a la nostra activitat. 
Les alternatives eren compartir local 
amb altres cooperatives de consum del 
barri, ajuntar-nos amb alguna altra coo-
perativa, anar a un local amb un lloguer 

més assequible... Al final vam optar pel 
canvi de local. Per això ens hem tras-
lladat, del passatge Venero on érem, al 
carrer Espronceda, 131, en un local aco-
llidor de la planta baixa de l’edifici coo-
peratiu la Balma.

Hem estat presents en activitats del 
barri, amb la Coordinadora de Coope-
ratives de Consum del Poblenou, en 
l’organització d’un mercat de pagès tem-
poral per donar a conèixer els productors 
de les cooperatives del barri. També hem 
organitzat xerrades sobre consum ecolò-
gic i responsable, i en diverses ocasions 
hem fet dinars al carrer per les festes del 
barri.

Des del nou local volem continuar 
perseverant a demostrar que, si volem, 
associant-nos, podem gaudir d’una altra 
manera de consumir més saludable, de 
proximitat i de temporada, més respec-
tuosa amb el medi i més justa amb els 
proveïdors.

El dimecres a la tarda és el dia que 
repartim els productes frescos a les cis-
telles. Així que, si ens voleu conèixer i 
veure la fruita, verdura i hortalisses que 
ens han arribat, aquest dia és un bon mo-
ment per passar pel nostre local.

Ens faria molta il·lusió compartir 
aquest projecte amb més veïns i veïnes 
del barri! Us esperem a Espronceda 131! 
Benvinguts a Mespilus!

Jaume Badenes

www.mespilus.org
info@mespilus.org
https://instagram.
com/mespilus_

Apropem-nos / Pla comunitari

Cooperativa Mespilus 

Celebrant les llengües
del Poblenou 

Pel Sant Jordi passat vam gaudir 
d’una acollidora trobada literària al Po-
blenou anomenada “Per Sant Jordi par-
lem llengües..., i els altres dies també” 
gràcies a les ganes de posar la seva veu 
d’un grapat de veïnes i veïns del barri 
de totes les edats i procedències que ens 
vam aplegar a la biblioteca del Poble-
nou el 27 d’abril responent a la crida 
d’aportar textos propis o d’altres autors 
per crear col·lectivament un recital mul-
tilingüe. Un esdeveniment emmarcat en 
el 20è aniversari d’Apropem-nos que, si 
bé sorgia dels cursos de llengües vin-
culant l’alumnat de cultures diverses, 
va obrir-se a persones de col·lectius, 
entitats i veïnat en general aconseguint 
un ressò representatiu de la diversitat 
humana del barri. I atenent a aquesta 
participació la trobada es va organitzar 
en quatre blocs: “Joana Raspall en ca-
talà i en més llengües”, amb l’alumnat 
de català; “grans persones-persones 
grans”, amb dues poetesses del Casal 
de Gent Gran Taulat; “veïnes i veïns 
d’arreu del món”, acollint llengües 
llunyanes que són presents al barri; i 
el bloc “d’associacions i iniciatives”, 
amb persones vinculades a la Cuina 
de Ca l’Isidret, la Xarxa de Suport als 
Assentaments del Poblenou, la Xarxa 
d’Aliments i la Cuina que Canta.

Crònica del recital de protagonistes 
multilingües

 El poema matriu del recital va ser 
Si el món fos..., de Joana Raspall, que va 
marcar el to d’aquesta trobada poètica. 
Teresa, professora de català i membre 
de l’AVV Poblenou, va obrir la vetllada 
seguida per la seva alumna Wangjiahui 
que el va recitar en mandarí. El bloc 
de “grans persones-persones grans” va 
ser protagonitzat per Anna i Rosa que 
amb els seus escrits van encoratjar-nos a 
afrontar les dificultats de la vida donant 
un amor immens des de la seva exten-
sa experiència vital. El bloc de “veïnes 
i veïns del món” va aportar llum i foscor 
com la vida mateixa. Amb els versos 
d’amor de Neruda presents a dues ban-
des, per part de Jorge, de Veneçuela, i de 
Mohamed; un fil amorós que va seguir 
Yisel, de Cuba. I Belén, des d’Argentina, 
va compartir el seu món interior amb un 
escrit propi; però el to més amarg de vio-
lència i exili va arribar en l’anglès de Vi-
neeta, originària de l'Índia, amb versos 
de la poeta somali Warsan Shire, seguida 
per Jiayi amb un poema anònim en man-
darí sobre l’alè mutu. I el darrer bloc, des 
del teixit associatiu, va entrellaçar fils 
tan variats com el del surrealisme poètic 
de Bobin, recitat en francès per Alex, 
als versos de denúncia del poeta sirià-

palestí Raed Wahesh des del tàndem de 
veus de Zohra en àrab i Josep Maria en 
català; passant pels consells d’un poruc 
ecologístic en la veu d’Antoni, professor 
de castellà, i de l’escrit de Josep esperant 
un món en pau com aquell a què es refe-
ria Joana Raspall. Definitivament, amb 
tota aquesta riquesa humana, podem res-
pondre al poema de l’inici Si el món fos... 
afirmant sense dubtes que aquest món ja 
existeix al nostre barri i a tots els barris 
del món perquè persones com les que ens 
vam aplegar aquell dia, i altres que no van 
poder ser-hi, el fem realitat amb el nostre 
suport mutu, voluntariat, feina d’acollida, 
aprenentatges i la resta d’ingredients ne-
cessaris del món nou on volem viure ple-
gades. I com no podia faltar, la trobada 
va tancar amb l’alegria i, alhora, el record 
pel poeta i cantant que ens ha deixat fa 
poc, Pau Riba, i la seva Dansardana en 
la veu de Doris Boira, que és qui us ha 
fet aquesta crònica al so de “la flauta i el 
tamborí, que la lluna ja és aquí”.

Doris Boira

Podeu accedir al 
llibret de mà que recull 
els textos del recital amb 
aquest QR:

Entitats

Participants del recital. Agraïment a Regina pel seu suport en l’organització.

http://www.mespilus.org
https://instagram.com/mespilus_
https://instagram.com/mespilus_
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Tauler de notícies i denúncies

El divendres 16 de setembre vam visitar la sala Beckett com a 

AVV en el marc de la celebració del nostre 50è aniversari. La 

idea és trobar un espai agradable per conèixer un equipament 

cultural del nostre barri. Igualment també hem fet acords amb 

Can Framis, Ideal i l’espai Subirachs.

    La primera part de l’activitat va consistir en una visita per 

diferents espais d’aquest teatre que ocupa el que havia estat la 

seu de la històrica cooperativa Pau i Justícia, vam veure espais 

de treball de la Beckett i fins i tot com s’estava assajant una de 

les obres que aviat estarà en cartell. Aina Tur, la responsable de 

programació i relació amb les companyies de la sala Beckett, 

ens va presentar la temporada d’espectacles per a aquest curs.

    En acabat, tota la gent que va voler va gaudir de l’espectacle 

Absències, del coreògraf i ballarí Andrés Corchero, un delicat 

espectacle de dansa sobre l’enyorança davant la pèrdua dels 

éssers estimats.
    La visita va ser molt interessant i ja hem parlat que farem 

alguna nova col·laboració en el futur entre la gent de l’AVV del 

Poblenou i la Sala Beckett. Sens dubte és molt positiu per al 

barri gaudir d’un equipament cultural que ofereix una progra-

mació de molta qualitat.

De celebració amb la Beckett
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   Al barri aquest estiu s'ha tret l'amiant de la fàbrica La Granota del costat de l'escola Llacuna després de molts anys d'insistència per part de l'AFA del centre. I també es traurà de la teulada de l'edifici de la Segu-retat Social del carrer Espronceda abans d'acabar l'any segons fonts dels mateixos treballadors; això és una notícia excel·lent per als alumnes de l'institut Maria Es-pinalt que juguen al pati que hi ha al costat. No estem tan contents per la situació de l'escola Fluvià; els pro-pietaris de les naus sense ús de l’entorn de l’escola, en comptes de treure l'amiant de les naus, s'han limitat a encapsular-lo.
    Els ajuntaments estan obligats per la Llei de Residus aprovada recentment pel parlament estatal a elaborar el cens dels edificis públics que tenen amiant abans del mes de maig vinent. Però no tenim encara una llei ca-talana que obligui a retirar l'amiant dels espais privats malgrat que no discuteix ningú que és un cancerigen de primer grau. Per pressionar en aquesta direcció el dia 26 de novembre, la Federació d'Associacions Veï-nals de Barcelona (FAVB) i el Col·lectiu de Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l'Amiant organitzen a l'auditori de Sant Martí la Convenció "Per un país lliure d'amiant". Us convidem a participar-hi.

La lluita contra l’amiant continua

    El Pla Comunitari, Apropem-nos, continua col·laborant amb la cooperativa Clara ser Gran, l’associació Hospi-ce i la Taula Eix Pere IV, en el projecte «Cuida, Cuida’t, Cuidem-nos», amb l’objectiu de treballar per la trans-formació del model d’atenció a les persones grans i anar caminant cap a un model de barris integradors que facilitin la permanència i la participació de la gent gran en la seva comunitat.   Aquest octubre hem iniciat la segona edició d’un curs de cures per a persones cuidadores de gent gran amb dependència. Un cop més la demanda ha supe-rat l’oferta que, majoritàriament, és femenina. Sabem que una millor formació de les persones cuidadores reverteix tant en les persones receptores com en les que proporcionen les cures. Aquests cinc dissabtes pretenen proporcionar eines però també compartir i construir des del coneixement de cadascuna de les participants.

Formació per a la transformació

   El millor moment per fer una foto de tardor 

és a primera hora del matí o a última de la tar-

da, la llum resplendeix i ajuda a compondre 

imatges úniques. Aquest mes de novembre, 

el Fotoclub Poblenou vol crear una imatge de 

tardor molt especial, la del FotoFest, el primer 

Festival de Fotografia del Poblenou que tindrà 

lloc del 4 al 20 de novembre.

La nostra associació desitja contribuir amb es-

perit integrador a la vida cultural d’un barri en 

constant ebullició. El festival és possible grà-

cies a l’estimulant col·laboració de la nostra 

associació amb moltes entitats cíviques i cul-

turals del barri, així com a la valuosa aportació 

d’artistes amb alguna mena de lligam amb el 

Poblenou. És per aquest motiu que el FotoFest 

pot oferir una varietat de propostes atractives 

i de qualitat.
Les exposicions en espais emblemàtics del 

barri són l’eix destacat del Festival. Podrem 

gaudir d’obres d’artistes destacats com Pepe 

Encinas, reporter gràfic i fidel cronista del Po-

blenou, que exposarà a Palo Alto. També de 

Pierre Radisic, l’interessant caçador fotògraf, 

que també exposarà en aquest espai cultural. 

I per últim una selecció d’imatges del dia a dia 

del barri de la Ribera als anys 60. El seu autor 

és Jordi Reinoso i la mostra es podrà veure al 

Casal de Barri de Bac de Roda. Un altre plat fort 

del festival és l’espectacular mostra de foto-

grafia i equipament en 3D a Can Felipa. També 

ens satisfà molt rebre obres d’altres grups fo-

togràfics, com el Photoclub Prada-Conflent de 

la Catalunya Nord, que es podrà visitar al Casal 

de la rambla del Poblenou, i el Càmera Club de 

Sabadell, que exposarà a la Biblioteca.

Per últim, es podran contemplar boniques 

exposicions del Fotoclub Poblenou mateix a 

l’Aliança, al Centre Moral i Cultural, al Casal de 

Poblenou i a les botigues de l’Eix Comercial. 

Però això no és tot, també hi haurà activitats 

perquè tothom hi pugui participar, com un 

ral·li fotogràfic pel barri; tallers pràctics sobre 

la foto de carrer o del firmament nocturn, o la 

fotografia amb flaix o amb mòbil; així com xer-

rades i col·loquis per compartir i intercanviar 

experiències.
Esperem que el projecte que hem compartit 

amb vosaltres us encoratgi a participar-hi. No 

us el perdeu!

Tota la informació al web 

del festival:
https://fotofest.cat/ 

Fotoclub Poblenou

El primer Festival de Fotografia 

de tot Poblenou

Fotografia de Klaudia Mandl, guanyadora del concurs social SORTIDA/POSTA DE SOL de setembre 2022

    Després de vint edicions, un any més al bar-

ri tornem a organitzar el Mercat Solidari pels 

Drets Humans. Per 1 € us podeu emportar 

excel·lents peces de roba de segona mà. Tota 

la recaptació va íntegrament a Amnistia Inter-

nacional. Enguany serà el 22 i 23 d'octubre al 

Casal de Barri del Poblenou. A veure si ens hi 

trobem!

Mercat solidari

https://fotofest.cat/
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