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Per fi la biblioteca!

• Àrea verda d’aparcament
• La Diagonal fa 10 anys
• Les obres del pla Zapatero 
• El pla de centre històric
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Guia Comercial

SI ET VOLS ANUNCIAR, TRUCA AL  619 418 026

FORMACIÓ • ESCOLA
Urban School
Llull, 187 pral.   T. 93 485 51 88

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

ARTESANIA
Guarque Carpinteria
Amistat, 25   T. 93 225 36 65

ARTS GRÀfIqUES
Aleu Gràfiques
Zamora, 45-47  1º1ª
T. 93 300 10 07

BANC · ASSESSORIA • GABINET 
Carol Riba Biendicho
Ptge. Aymà, 7-9 baixos 2a
T. 93 221 17 42

Marimon Estrany
Llull, 219   T 93 300 32 93

CAFETERIA • GELATERIA
El Tio Ché
Rbla. Poblenou, 44-46
T. 93 309 18 72

ENTITATS • FuNdACIONS
Prohabitat 2000
Avinyó, 32

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

IMATGE/SO
Call&Play
Avda. Icària, 205 1º3º
T. 93 221 37 88

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

Kore Joyas
Rbla. Poblenou, 44
T. 93 309 18 86

Villarroya Sabaters
Rbla. Poblenou, 45   T. 93 485 27 90

Xagrí
Rbla. Poblenou, 81   T. 93 309 00 80

MOTOR
Covilas caravaning
Llull, 173   T. 93 485 27 27

PAPERERIA
Copiràpit
Lope de vega, 45   T. 93 300 35 07

PuBLICITAT • dISSENY GRÀFIC
Guti’s Diseño
Rbla. del Poblenou, 50  ent.1ª
T 93 300 5105

PUERICULTURA
Mainada
Amistat, 22   T. 93 221 32 98

qUEVIURES
Cansaladeria Balart
Castanys, 8   T 93 225 22 95

Carnisseries Trinxant
Amistat, 22  T. 93 225 43 43

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

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

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

MOBLES • TEXTIL • dECORACIÓ 
Joncar Novetats
Joncar, 27
T. 93 485 53 98

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

Trinquet Restaurante
Ramón Turró, 180
T. 93 225 00 05

SALUT / fARMÀCIES
Centre Dental Aguiló
Marià Aguiló, 127   T. 93 221 67 66

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

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

Òptica Traver
Pujades, 194   T. 93 485 22 42

Viu Salut
Amistat, 9  T. 93 225 27 72

VETERINARIA
Clínica veterinaria El Poblenou
Camí antic de València, 18
T 93 300 87 26
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El 26 d’abril, la biblioteca de Can Saladrigas. Ja era hora!
Per fi, el dia 26 d’abril, està prevista la inauguració de la biblioteca de Can Saladrigas amb una gran festa. Ara bé, després de tants anys 
d’espera, la gent ja no està per celebracions, sinó que vol que aquest equipament es posi a funcionar sense més demora. Aconsellaríem 
que ningú de l’Administració tingui la temptació de posar-se cap medalla, perquè a hores d’ara, les de la biblioteca, ja es deuen haver 
rovellat.

I és que la reivindicació de la biblioteca de barri es perd al llarg del temps... Ja fa més de 20 anys, Ca la Vila va desestimar la proposta de 
l’Associació de Veïns per ubicar-la a Can Felipa perquè uns informes tècnics aconsellaven no carregar amb el pes dels llibres l’estructura 
de l’edifici. Des de llavors ha plogut molt: ha vingut molta nova gent al Front Marítim, a la Diagonal i a la Rambla nova, s’han aixecat grans 
gratacels però, en canvi, hem hagut esperar fins al 2009 per tenir un equipament cultural tan bàsic. Mentrestant, el veïnat del Poblenou 
va anar passant amb la petita biblioteca casolana de la Rambla fins que, pocs mesos abans d’acabar el mil·lenni, la Caixa, que n’era la 
propietària, la va tancar. Cal recordar el malestar i les mobilitzacions que això va provocar, gràcies a les quals tenim l’actual CiberAula.

En aquell moment, el Pla de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ja preveia la biblioteca del Poblenou. Estava previst  que entraria 
en funcionament entre el 2004 i el 2007. Era però massa anys sense biblioteca i la urgència aconsellava que fos més aviat el 2004, 
any del Fòrum de les Cultures, perquè  amb tants diners com es van arribar a abocar ens semblava inconcebible que el barri encara no 
tingués un equipament cultural tan essencial. La Comissió proEquipaments, formada per les entitats socials i culturals del barri, va anar 
mantenint viva la reivindicació, però l’únic que vam aconseguir va ser la promesa del llavors regidor de cultura de l’Ajuntament, Ferran 
Mascarell, el qual va assegurar que pel 2007 ja estaria feta. El regidor Narváez, molest per un article, publicat en aquesta revista, en 
què se li retreia el retard, ens va enviar una carta dient que tenia el pressupost per acabar-la l’any 2007, tot pontificant que: “és la meva 
obligació informar els veïns de la veritat de les coses” (El Poblenou núm.42). 

De vegades les coses s’acceleren o s’encallen, no depenen dels pressupostos, sinó de la sensibilitat dels que les gestionen. A Ca la 
Vila, en qüestió de cultura hi ha el que hi ha, i la cosa no dóna més de si. I no volem ni imaginar-nos com estaríem sense la mobilització 
popular que l’any 1999 va forçar un canvi del planejament urbanístic per evitar l’enderroc de l’edifici de Can Saladrigas. El que és ara 
una valuosa peça del patrimoni fabril del Poblenou, que acollirà la biblioteca de barri, es va salvar “pels pèls” quan les excavadores ja 
tenien els motors calents perquè ni el regidor ni l’alcalde creien que valgués la pena conservar la vella fàbrica podent-hi fer pisos que 
no eren ni tant sols de protecció oficial. 

Tot i que la biblioteca ocuparà la primera planta de l’edifici, el Casal d’avis la planta baixa i el nou Centre d’Imatgeria Festiva, també a peu 
de carrer, fet que posa fi a la precària situació que patia fins ara la Colla del Drac i el Geganters del barri, quedaran encara per omplir les 
dues plantes superiors de l’edifici.  No és perquè no hi hagi necessitat d’equipaments per ubicar! La seva destinació ha de ser de mutu 
acord amb les entitats socials de la coordinadora proEquipaments del Poblenou.

Ara, del que tenim veritables ganes, no és tant de festejar la cosa el diumenge 26 d’abril ,sinó que l’endemà els nens i les nenes del barri 
que ho desitgin puguin començar a utilitzar aquest servei i aprofitar encara la recta final de present curs escolar. 

La junta
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Vols que al Poblenou hi hagi Àrea Verda d’aparcament?

Mobilitat

teixits-llar
Joncar, 27  Tel./Fax 93 485 53 98

08005 Barcelona
CORTINES - RIELLS - LLENÇOLS - NORDICS
EDREDONS - COBRELLITS - TOVALLOLES

JOCS DE TAULA
PTGE. AYMÀ, 7-9 BAIXOS 2A · 08005 BARCELONA
TELÈFON/FAX 93 221 17 42 · carolriba@icab.cat

SEPARACIONS -  D IVORCIS -  PARELLES DE FET

CAROL RIBA BIENDICHO
ADVOCADA FAMILIA

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

Poblenou és un dels darrers barris de la ciutat sense Àrea Verda

El 14 d’octubre de l’any passat es van iniciar les obres per esten-
dre i ampliar l’Àrea Verda d’aparcament a diferents districtes de la 
ciutat. El nou límit inclou barris dels districtes de Sants-Montjuïc, 
les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant 
Andreu i Sant Martí, però exclou el barri del Poblenou a excep-
ció de Vila Olímpica. En total s’hauran creat 16.142 places noves 
d’aparcament per a residents en diferents barris de la ciutat. 

L’avantatge de l’Àrea Verda és que els veïns tenen preferència a 
l’hora d’aparcar prop dels seus domicilis, i s’evita així que ciutadans 
d’altres barris o de fora de la ciutat ocupin els llocs disponibles. El 
sistema afavoreix que l’aparcament al carrer, que és escàs, estigui 
sobretot a disposició dels residents, i convida els que no ho són a 
canviar el cotxe o la moto pel transport públic davant la dificultat 
de trobar aparcament en la destinació. A la pràctica, es produeix 
un desplaçament de vehicles forans cap als barris on encara no 
ha sigut implantada l’Àrea Verda. Això és el que passa des de fa 
temps al Poblenou, on ja era difícil trobar aparcament. Ara, però, 
s’ha convertit en el darrer gran aparcament lliure de la ciutat i les 
opcions per als residents cada vegada són menors. 

En realitat, el principal efecte de l’Àrea Verda és que, si s’elimina o 
es dificulta la possibilitat d’aparcar en la destinació, els ciutadans 
acaben canviant el transport privat en favor del transport públic. 
L’experiència en altres barris és que l’Àrea Verda ha fet disminuir 
el 15% del trànsit i, per tant, ha repercutit en una disminució del 
soroll i la contaminació. En contrapartida, per aparcar en l’Àrea 
Verda, els veïns, que abans aparcaven de forma gratuïta, ara han 
de pagar 1 € a la setmana.

Diverses entitats del barri van crear fa pocs mesos la Comissió de 
Mobilitat del Poblenou amb el propòsit d’obrir un debat sobre la con-
veniència de sol·licitar a l’Ajuntament l’Àrea Verda d’aparcament. 
La Comissió es proposa també analitzar en profunditat la mobilitat 
al barri i exigir una posada al dia dels plans de mobilitat a l’àrea 
22@, revisant a fons la xarxa de transport públic. 

Entre els temes que estudia la Comissió de Mobilitat hi ha la 
revisió de la freqüència, el recorregut i les parades d’algunes lí-
nies d’autobús, en concret les línies 6, 40, 42,141 i B25. Un altre 
objectiu és impulsar la construcció del tramvia del litoral, entre el 
Fòrum i Drassanes, previst en el Pla Director d’Infraestructures 
PDI, i crear una línia d’autobús provisional que cobreixi aquest 
recorregut mentre no existeixi el tramvia. Així mateix, la comissió 
vol demanar informació al Districte sobre l’estat d’execució de las 
obres d’accessos a les estacions de la L4 del metro, així com del 
perllongament previst també en el PDI de la L4 fins a la Sagrera.

Què és l’Àrea Verda d’aparcament?
Les places d’aparcament en superfície delimitades per l’Àrea Ver-
da poden ser d’ús exclusiu dels veïns de la zona o bé poden ser 
preferents, cosa que vol dir que hi pot aparcar tothom, però els no 
residents tenen una limitació horària de dues hores com a màxim 
i una tarifa més elevada.

A les places exclusives per a residents només hi poden aparcar 
els ciutadans que disposin del distintiu que acredita que hi estan 
empadronats i que treguin el tiquet corresponent per un preu de 
0,20 euros al dia o d’1 € a la setmana. 

Les persones que resideixen dins dels límits de l’Àrea Verda i 
reuneixen els requisits corresponents, tenen dret al distintiu que 
els autoritza a aparcar. La gestió dels tiquets tant en el cas de 
residents com de no residents es fa a través dels parquímetres 
de la zona i dels vigilants que en tenen cura i sancionen en el cas 
d’incompliment de les normes. 

Redacció

Vols que hi hagi Àrea verda d’aparcament?
ESTAS CONVIDAT A PARTICIPAR AL DEBAT DEL DIA 25 DE MARÇ A LES 19:30h A CAN FELIPA

Campanya de les entitats per promoure un debat sobre l’àrea verda 
d’aparcament.
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La Diagonal... ara fa 10 anys

La Diagonal

El darrer dia de febrer del 1999, ara fa 10 anys, va ser inaugurat oficialment 
l’últim tram de la Diagonal, des de les Glòries fins a la rambla Prim. Des del 
1860, data en la qual es va aprovar El plan de reforma y ensanche d’Ildefons 
Cerdà, el traçat de la Diagonal tenia previst arribar fins a la desembocadura del 
Besòs per convertir-se en la via més llarga i emblemàtica de la ciutat. Ja el Pla 
Comarcal del 1953 va preveure portar l’avinguda, més enllà de l’actual plaça de 
Francesc Macià, fins al districte de les Corts i fins al límit del terme municipal. 
Però Barcelona va haver d’esperar fins als darrers mesos del segle XX per com-
pletar la bisectriu de l’eixample i via principal de la ciutat. 

Amb tot, aquella jornada d’inauguració de febrer del 99, en què 
l’equip de l’alcalde Joan Clos va mobilitzar, quatre mesos abans de 
les eleccions municipals, una enorme gentada almenys encuriosi-
da per l’esdeveniment, només podia mostrar un llarg vial acabat 
d’encimentar a córrer-cuita. Però en aquell moment es feia visible 
la punta emergent d’un dels projectes urbanístics més grans de la 
ciutat, el Pla Especial per a l’Obertura de la Diagonal, que culmina-
va una lenta tramitació amb més d’un miler d’expropiacions, moltes 
de les quals estaven encallades des de feia anys a la sala del 
Tribunal Contenciós Administratiu. L’operació urbanística s’havia 
de completar amb la construcció d’uns 5.000 habitatges, quasi tots 
de renda lliure a excepció d’uns pocs previstos fonamentalment 
per a la reubicació dels afectats. I també alguns equipaments i una 
gran zona verda, que amb el temps, després de diversos assajos 
frustrats, ha acabat prenent la forma de l’actual Parc del Centre, 
obra de l’arquitecte Jean Nouvelle. 

L’obertura de la Diagonal és, sens dubte, un dels planejaments 
que més impacte ha ocasionat al barri del Poblenou. La imatge 

física ha sigut transformada per edificacions de certa alçada que 
contrasten amb el paisatge del vell Poblenou industrial. Un trenca-
ment d’escala certament controvertit, amb detractors però també 
amb fervents defensors perquè el contrast no sempre ha de ser un 
problema. El problema, potser subtil i per això encara poc explicat, 
no és la diferent escala sinó, sobretot, el caràcter introvertit de la 
nova avinguda que, a imitació de la Diagonal més burgesa de la 
malla central de la ciutat, es replega entre les seves dues façanes 

ignorant allò que l’envolta. La disposició atrinxerada dels seus 
edificis, poc orientada cap a les vies que la travessen, fa que la 
Diagonal no dialogui amb el barri. Valgui com a exemple les faça-
nes de 300 metres ininterromputs de llargada que contraposen a 
l’avinguda el centre comercial de les Glòries i el de Diagonal Mar, 
així com també els murs coberts de vegetació del Parc del Centre. 
No descobrirem res si diem que la vida es troba més enllà de la 
Diagonal, i que aquesta via l’ha d’atraure enlloc de defensar-se’n. 

Ara que es posa en dubte la futura conformació de la Diagonal, 
amb el pretext d’unir els tramvies del Besòs i del Llobregat, és un 
bon moment per repensar el paper de l’avinguda més emblemàtica 
de la ciutat. Sembla que els ciutadans tindran la possibilitat d’opinar 
per decidir si volen una Diagonal a l’antiga usança, sortida dels 
criteris noucentistes que la van fundar, jerarquitzant-la fins al punt 
de segrestar-li l’ús social per acabar convertida gairebé en una ca-
rretera per als cotxes, o bé una avinguda per a les persones, amb 
un paper rellevant del transport públic, i integrada als barris que 
travessa. Almenys estaria bé que el debat sobre la Diagonal tingui 
en compte qüestions de criteri i no es limiti a aspectes formals com 
acaba passant gairebé sempre que es demana l’opinió a la gent.  

Redacció

Recordant els fets:    
28 de febrer del 1999
L’alcalde Joan Clos i el seguici municipal van fer cap al Poblenou 
per tallar la cinta inaugural del darrer tram de la Diagonal que 
s’acabava d’obrir i de pavimentar entre les Glòries i el Besòs. El 
fet era històric per a la ciutat perquè la finalització de l’avinguda 
s’esperava des de feia més d’un segle. Per als veïns de la zona, 
més encuriosits per l’enrenou que no pas amb sentiment de trans-
cendalitat, aquell era el començament d’una colonització esperada 
i temuda. Primer va ser la Vila Olímpica, i ara la ciutat mossegava 
novament per obrir-se pas cap a llevant. Aquella obra de civilitat 
era com un regal enverinat, un cavall de troia que quan obrís el 
seu ventre escamparia un exèrcit immobiliari per conquerir nous 
barris per a la ciutat. Tants anys d’oblit costava esborrar-los de 
la memòria d’aquells que hi havien viscut sempre, a la Diagonal, 
encara que no ho semblés per l’aspecte més de descampat que 
d’avinguda. També els de l’Ajuntament es van oblidar de convidar-
los, tot i haver anunciat des de Sants a Nou Barris la paròdia d’un 
casament fictici, el de la Diagonal amb el mar, per atraure la gent i 

L’anell viari elevat de les Glòries desapareixerà per donar continuïtat a 
l’avinguda i facilitar el pas del tramvia i bus.  

Des de les glòries fins el fòrum , els diumenges el  passeig central 
s’omple de vianants.
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fer multitud. El recel era mutu i per aquesta raó el representant de 
l’Associació de Veïns, que sí que va ser convidat a l’estrada junt 
amb les autoritats, va engegar un discurs que era una petició però 
que l’alcalde va escoltar en clau de retret:

“Bon dia veïns i autoritats! Gràcies regidor per cedir-me la paraula. 
No es reparteixin aquest barri com si fos el joc del monopoli. Que 
els interessos forans i particulars no manin per sobre del que és 
l’interès dels ciutadans. Avui s’inaugura un carrer, però falta tota la 
resta: no hi ha cap guarderia, ni local per a joves, ni tampoc per 
a la gent gran. El Poblenou necessita vivenda assequible i també 
vol conservar el seu patrimoni històric i els seus signes d’identitat. 
Al Poblenou volem mantenir la indústria i aquesta fórmula de barri 
mixt, amb qualitat de vida, que és la idiosincràsia del Poblenou. 
Senyor alcalde, nosaltres volem que la seva “ciutat del coneixe-
ment” sigui sobretot una ciutat per a les persones...”. Llavors, una 
gran pancarta reivindicativa es va desplegar davant de Joan Clos 
per reblar el clau, i el regidor Narváez va replicar: “Si hem fet la 
Diagonal, és evident que farem escoles bressol o un casal de jo-
ves a Can Saladrigas”. L’edició de La Vanguardia de l’endemà feia 
crònica de l’acte dient que el representant veïnal “tuvo una agria 
intervención cuando subio al escenario en el que Clos y el resto de 
concejales realizaron sus parlamentos”. La història jutjarà si aquell 
alcalde va escoltar els ciutadans. Tot i així han passat 10 anys des 
d’aquell matí plujós i fred del mes de febrer encara del segle XX, 
que permeten la perspectiva històrica suficient com per constatar 
la duresa d’oïda d’aquell consistori barceloní, i aconsellen recordar 
al regidor Narváez, únic supervivent polític d’aquell acte, que al 
Poblenou encara hi falta un casal de joves i que a Can Saladrigas 
encara no hi ha biblioteca, i tantes altres coses...I sobretot que 
només nosaltres sabem les dures batalles que ens ha tocat lliurar 
per preservar el patrimoni, pels equipaments i l’habitatge...i tota 
la resta. 

S. Clarós

El Parc del Centre o    
“el encorsetamiento de lo vivo”
El Parc del Centre del Poblenou és una gran zona verda obtinguda 
per les cessions obligatòries i gratuïtes a l’Ajuntament per a espais 
lliures derivades del Pla Especial d’Obertura de La Diagonal. El 
parc ha sigut polèmic perquè ha trigat: va ser presentat als mitjans 
de comunicació per primer cop el mes de març del 1999. I també, 
perquè té una excessiva façana a la Diagonal, interfereix en el 
carrer Pere IV i es troba completament desencaixat respecte de 
l’espai urbà que l’envolta. A aquestes i altres crítiques provinents 
d’entitats com l’AVPN i de destacats urbanistes de la ciutat com el 
catedràtic d’arquitectura de l’ETSAB, Josep Maria Muntaner, o el 
director del màster de polítiques i projectes urbans de la universitat 
de Barcelona, Jordi Borja, cal afegir ara la crítica de jardiners de 
la ciutat, que consideren que la tècnica emprada en l’arquitectura 
vegetal del parc contradiu de ple el manual de jardineria més 
elemental. 

Segons ha explicat Natalia Alberca, en aquest parc hi ha una ma-
nipulació agosarada de l’element vegetal fins al punt d’utilitzar les 
plantes com a simple matèria prima al servei d’un esculturisme 
que no té en compte les normes de la jardineria més elementals. 
L’obra està plena d’errors, començant per la tria de les espècies, 
per exemple l’abús del desmai, arbre de ribera, poc apte en un 
espai que no té la humitat necessària, o la barreja d’espècies 
d’enfiladisses que comporten una competència entre si difícil de 
dominar. I també hi ha una saturació obstinada de l’espai vital de 
les plantes, que provocarà, ara ja passa, una ferotge competència 

entre elles limitant el seu futur desenvolupament. El disseny de 
la jardineria alhora és car de mantenir i irracional en la materia-
lització i disposició dels seus elements, en el qual cal destacar 
l’absurd apinyament d’arbres entre si que engoleixen fanals i altres 
elements del mobiliari. Tot repercutirà en un deficient creixement 
de moltes espècies perquè s’ofegaran les unes a les altres. Se-
gurament, conclou l’estudi, l’ànsia pel producte acabat és el motiu 
dels abusos comesos, que, per altra banda, no aconsellaria cap 
manual elemental de jardineria. 

Amb la presentació d’aquest estudi, promogut per la secció sin-
dical de la CGT de Parcs i Jardins, i exposat en taula rodona el 
mes de febrer, amb intervencions també de l’arquitecte Josep 
Maria Montaner i de Joan Maria Soler, de l’Associació de Veïns del 
Poblenou, el Parc del Centre del Poblenou, un dels de més recent 
inauguració de la ciutat, va acumulant crítiques des de diferents 
angles d’opinió. Hi ha qui adverteix ja ara que, tal com està conce-
but, el parc té els dies comptats i que l’Ajuntament faria bé de no 
trigar gaire a rectificar el cúmul d’errors per no malbaratar encara 
més els recursos públics. 

Redacció 

La Diagonal

Els arbres estan massa junts i envolten un fanal que 
acabarà completament engolit per les copes. Sembla que 
els que els han plantat desconeixen les més elementals 
tècniques de jardineria.
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Hereu i Pons Pilat
Fa la impressió que la proposta de consulta sobre la remodelació 
de la Diagonal, en comptes de ser un acte a favor de la implicació 
amb la ciutadania, és un acte que amaga la pròpia debilitat del 
Consistori. 

L’Ajuntament ha estat fins ara incapaç de tenir una posició clara a 
favor de connectar els dos tramvies a través de la Diagonal, fugint 
així de la responsabilitat que té de convertir aquesta important via 
en un eix cívic, on el transport privat no sigui, com ho ha estat fins 
ara, el principal protagonista.

Des del Poblenou, i com a usuaris del Trambesòs, des de fa més 
de 8 anys ens hem unit a altres veus de la ciutat per reclamar la 
unió amb el Trambaix a través de la Diagonal. L’Ajuntament sempre 
ha fugit d’estudi o bé ha contraatacat amb propostes alternatives 
del tot surrealistes o inviables, com la de fer donar la volta al tram-
via fins al Port i el Paral·lel, o soterrar-lo pel subsòl de la Diagonal 
com si fos un metro.

La incapacitat de l’alcalde Hereu de tenir les idees clares el porta a 
emular Pons Pilat. Creu que es podrà rentar-se  mans amb aquest 
compromís de referèndum i, així, dissimular la seva por escènica 
de reconèixer que amb la qüestió del Tramvia s’havia equivocat. 
Una por, altrament absurda, que ens trasllueix l’allunyament d’una 
ciutadania que, lluny de les histèries partidistes dels nostres diri-
gents, encara valora la dita centenària que “rectificar és de savis”.

Nosaltres tenim intenció de participar activament en aquesta 
consulta. Ho farem per dos motius. Un, perquè davant la tebiesa 
municipal tenim la responsabilitat de potenciar els valors d’una 
nova cultura ambiental responsable, on la via pública sigui un re-
flex d’una millor qualitat de vida dels veïns i veïnes. I dos, perquè 
pot ser una gran experiència que marqui un precedent per a altres 
referèndums en què s’instauri l’essència de la participació, entesa 
no com la instrumentalització d’una sortida conjuntural, sinó com 
una veritable vocació.

Joan Maria Soler

Quan surti aquesta notícia, ja s’haurà celebrat l’assemblea in-
formativa al teatre Condal per donar compte de sis promocions 
d’habitatge, quatre al Poblenou, una altre a Sants, i una última a 
Ciutat Vella, promogudes per cooperatives veïnals i amb un total 
de 146 habitatges. Els adjudicataris d’aquestes vivendes són els 
pre-inscrits de la llista Favb, amb rigorós ordre de sorteig que es va 
celebrar davant notari. Les del Poblenou corresponen a habitatges 
protegits del 22@ i en els següents emplaçaments:

Carrer Pamplona, 112,
15 habitatges tots ells de tres habitacions

Carrer Bolívia, 202-204,
10 habitatges tots ells de tres habitacions

Carrer Fluvià, 122,
17 habitatges tots ells de tres habitacions

Carrer Almogàvers, 215, 61 habitatges,

14 de tres habitacions i 47 de dos habitacions.

La gestora Sogeur és qui organitza l’assemblea informativa per do-
nar a conèixer de manera genèrica les característiques de les pro-

mocions i les informacions més bàsiques. Posteriorment, s’avisarà 
als interessats un per un, per a informacions més concretes i per 
conèixer l’interès dels inscrits per l’habitatge.  

És una bona notícia, tot i que insuficient pel que fa a l’oferta. El que 
és important és que en temps de crisi com el que estem vivint no 
s’aturi la promoció d’habitatge protegit. Altra cosa, també fruit del 
temps de crisi és la dificultat per obtenir crèdits bancaris per fer 
front als pagaments corresponents. 

Manel Andreu

Noves promocions d’habitatges protegits al Poblenou promogudes 
per les cooperatives veïnals.
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Centre històric

Entitats i veïns del barri participen en la discussió sobre el 
centre històric del Poblenou
La preservació del centre històric del Poblenou avança de la 
mà d’un estudi preliminar, encarregat per l’àrea d’Urbanisme 
de l’Ajuntament, per fixar els criteris per determinar, d’una ban-
da, què és el centre històric, i, de l’altra, com caldrà intervenir 
en el planejament per protegir-lo. La Comissió de Seguiment 
d’aquest treball, que es va constituir a petició de les entitats, 
es va reunir a Ca la Vila el mes de gener a convocatòria del 
regidor Narváez, fet que va provocar descontentament, ja que 
se li va donar un perfil només informatiu i generalista que no 
permetia la participació efectiva i real. En conseqüència, es 
va demanar un canvi de format cap a un grup més tècnic per 
poder discutir en concret i sobre el plànol. 

Entrant en matèria, el primer que es discuteix per part de les 
entitats que hi participen són els límits del que es considera 
el centre històric del Poblenou. Mentre que l’Ajuntament el 
limita al territori que envolta els carrers Marià Aguiló i Taulat, 
basant-se en criteris de normativa del planejament, per no 
entrar en les àrees que ja tenen planejament propi aprovat 
com el 22@ o la Diagonal, des de les entitats veïnals dema-
nem com a punt de partida un estudi històric i que es consi-
derin les zones històriques del Barri de la Plata i de la zona 
Trullàs-Pere IV.

Per una altra banda, hi ha una discussió oberta sobre com 
s’ha de protegir els fronts tradicionals edificats en carrers com 
Pallars, per exemple, o Pujades, i quin tractament han de tenir 
els passatges que, sense pertànyer al nucli més antic, formen 
en canvi un paisatge del Poblenou tradicional. Aquests i al-
tres aspectes es continuaran debatent en comissió plenària 
de seguiment i en comissió tècnica per arribar als consensos 
necessaris que portin, cap a finals d’any, a una aprovació.

Redacció

A l’espera de les obres de rehabilitació, les naus i els espais de Can Ricart, 
ara Bé Cultural d’Interès Nacional, es van degradant a gran velocitat. Sem-
bla mentida que ni el Districte de Sant Martí ni el Museu d’Història de la 
Ciutat, qui hauria de rehabilitar les instal·lacions del vapor, mantinguin les 
naus en el més complet abandó.   

El pla de centre històric ha de preveure mecanismes que facilitin i promo-
guin la rehabilitació dels fronts d’habitatge tradicionals en els diferents 
nuclis històrics del barri. 
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Per què cal preservar el Centre Històric
Els processos de transformació urbana que tingueren lloc al 
Poblenou d’ençà de l’any 1992 han afectat sobretot alguns 
sectors principalment industrials de la zona d’Icària; de la 
franja litoral i sistema ferroviari; i també al llarg de Pere IV. Pel 
que fa al testimoni industrial, Poblenou ha pogut conservar, 
encara que tard i de manera parcial, un catàleg de fàbriques i 
altres elements mitjançant el Pla de preservació del patrimoni 
industrial del Poblenou (novembre de 2006). Però en els dos 
darrers decennis s’han vist reduïts els vestigis més antics del 
centre històric del Poblenou a causa dels grans buidatges que 
es van fer al construir la Vila Olímpica; a la zona central de 
Pere IV, per obrir l’avinguda Diagonal; i també en el front litoral 
entre el carrer de la Jonquera i la fàbrica de Can Girona.

En les darreres dècades, la forta transformació del paisatge 
urbà de la zona, la desaparició de fàbriques i de referents 
diversos com edificis històrics, carrers i també entitats socials 
tradicionals, però fonamentalment la pèrdua del paisatge més 
emblemàtic al nucli del Taulat, ha contribuït a debilitar una co-
hesió social fortament assentada en la tradició i la transmissió 
intergeneracional dels valors històrics locals.  

L’anàlisi acurada de la conformació històrica del barri del 
Poblenou permetrà entendre quins son els nuclis originaris, 
els principals traçats, i quin és el sentit del seu desenvolu-
pament i de l’estructura parcel·laria, fet que ajudarà també a 
reflexionar sobre els valors de l’estructura física i patrimonial 
que encara resta d’aquest centre històric. La intervenció urba-
nística que tingué lloc al barri des del darrer decenni del s.XX 
malauradament es va portar a terme sense haver articulat 
mecanismes urbanístics de reconeixement dels traçats i de 
la malla urbana històrica, fet pel qual aquesta ha patit una 
constant degradació que s’ha accentuat a partir de 2004 per 
efecte de la forta especulació urbanística. El que ens ha arri-
bat fins avui d’aquest casc antic és el resultat d’una evolució 
que, fruit de l’envelliment del parc immobiliari i també del teixit 
social, l’ha portat a una pèrdua de vitalitat i esllanguiment de 
les dinàmiques socials, del comerç i de la vida associativa.

El pla de centre històric és un instrument imprescindible per 
rellançar la vida social i econòmica a través de la rehabilitació 
d’habitatges, de la normativa de paisatge, de la regulació dels 
usos, de les dinàmiques de mobilitat i de l’impuls comercial, 
etc. La consolidació del teixit urbà singular dels nuclis més 
antics perquè no es perdin amb el temps n’és el primer pas.  

  Redacció

Un dels aspectes importants que ha de preveure el pla de centre històric és 
la protecció d’alguns fronts tradicionals com per exemple el de la fotografia. 
Aquesta seqüència irregular de façanes tradicionals és e4l que caracteritza 
en gran manera els indrets del Poblenou. En aquests cas al carrer Pere IV 
que és un dels més antics del Poblenou. 

front tradicional d’habitatges al carrer PallarsEls quatre cantons
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Apropem-nos

Hem quedat amb en Yordan i la Nedka de fer l’entrevista a Can Felipa. Quan he 
arribat a la 4a planta me’ls he trobat col·laborant en un taller de màscares de 
Carnaval dirigit als vailets del barri. La sala era un formiguer de nens i nenes que 
gaudien creant la seva pròpia màscara per a la rua de dissabte.
A la fotografia els acompanya l’Achraf, un nen del Marroc que ens ensenya la 
seva  màscara i  a qui hem demanat permís per sortir a la revista.

Bulgària és una república de l’est d’Europa, a la Península Balcànica, 
limítrof amb Romania al nord, Sèrbia i Macedònia a l’oest, Grècia i Tur-
quia al sud i la mar Negra a l’est. La seva capital és Sofia, i les ciutats 
principals són Plovdiv, Varna, Burgas i Ruse.

Ha estat un dels països que més problemes econòmics ha tingut a 
deslligar la seva economia de l’antiga URSS l’any 1989. El nivell de 
vida va patir un sotrac fins a baixar un 40%, però cap al juny de 2004 ja 
s’havia recuperat. És  membre de la Unió Europea.

L’any 2007 la seva població era de 7.322.000 habitants, un 98% està 
alfabetitzat i la seva esperança de vida és de 72,5 anys. L’educació és 
obligatòria de set a 16 anys i gratuïta en tots els graus. 

La població està formada per  un 83,9 % de búlgars, un 9,4% de turcs, 
un 4,7% de gitanos i petits grups d’armenis, jueus, russos i karakacha-
nes (ètnia nòmada de parla grega). La religió majoritària és l’ortodoxa 
búlgara, però un 12% de la població és seguidora de l’Islam.

Els seus mitjans de vida es basen en l’agricultura, dues terceres parts 
de les quals estan dedicades als cereals i la indústria.

Poblenou.- Hola Yordan, hola Nedka, us agraeixo la vostra col·laboració 
per a la revista del Poblenou. Ens mou l’interès de conèixer els veïns 
d’orígens diversos que viuen al barri i sou els primers europeus que 
entrevistem. Ens agradaria que ens parléssiu de vosaltres i la vostra 
família, de Bulgària i dels motius que us han portat a emigrar.

Yordan.- Me llamo Yordan Sotirov Trambev. Los nombres en Bulgaria se 
forman con tu nombre, el del padre i el apellido de la familia: así Yordan 
es mi nombre, Sotirof es el de mi padre y Trambev el de la familia. Mi 
esposa lleva el nombre de su padre y el de mi familia Nedka Stefanova 
Trambeva. Las mujeres deciden si quieren llevar el nombre de su familia 
o el del marido.

Tengo 48 años y mi oficio es el de técnico en construcción y arqui-
tectura. Tenemos dos hijos, de 26 y 22 años. El mayor es licenciado 
en económicas y está trabajando en Luxemburgo, el pequeño cursa la 
carrera de música en Alemania y le queda pendiente la parte práctica.

En Bulgaria las familias se esfuerzan mucho para que sus hijos puedan 
estudiar en el extranjero: venden alguna pequeña propiedad que hayan 
heredado, buscan trabajo fuera..., a los dos años si el rendimiento es-
colar es bueno pueden acceder a una beca; algunos no consiguen el 
dinero suficiente y no pueden acabar la carrera.

Mi esposa y yo hacemos muchos esfuerzos para que nuestros hijos 
puedan estudiar. He estado tres años trabajando en Alemania y hemos 
gastado muy poco, a fin de dedicar el dinero a pagar sus estudios; 
hemos venido a España con el mismo propósito.

Llegué a Madrid en abril de 2005 en respuesta a un anuncio en la TV 
y los periódicos búlgaros en el que se ofrecía trabajo en España para 
personal cualificado y con una experiencia mínima de 5 años. Se pre-

sentaron muchos candidatos y después de un examen, eligieron aque-
llos que consideraron mejores. Llegué con permiso de trabajo como 
oficial de 1ª de la construcción y con un contrato de un año, renovable, 

PN.- Què recordes d’aquella primera feina?

Yordan.-  Fue una etapa difícil porqué la organización del trabajo es 
muy distinta que en mi país; allí era yo el que organizaba la faena de 
los hombres que tenia a mi cargo y aquí a menudo yo mismo tenia que 
buscarmela. 

Al principio me mandaban barrer y poco a poco me fueron destinando 
a otros trabajos. Sé lo importante que es obedecer y siempre hacía lo 
que me decía el encargado. Lo más duro fueron los múltiples cambios 
a ciudades distintas; la empresa era gallega y me querían trasladar a 
Canarias; no acepté porqué era muy lejos. Estuve en Madrid, en un 
pueblo cercano, en Galicia y en Baleares. 

Al iniciar este último trabajo informé que el 22 de diciembre tenia que 
trasladarme a Alemania para reunirme con mis hijos: queríamos cele-
brar las fiestas juntos; cuando llegó el momento me negaron el permiso 
y al insistir en que necesitaba marcharme rescindieron el contrato. Me 
dieron a firmar unos papeles que no entendí correctamente por mis 
dificultades con el idioma. No me pagaron las vacaciones y después 
me enteré que había firmado la baja voluntaria y no tenia derecho a 
reclamar.

Un amigo me habló muy bien de Barcelona y en el año 2006, sin cono-
cer a nadie y solo con mi maleta, aquí me vine.

Me fué difícil encontrar empleo pero la construcción estaba en alza y 
me contrataron para hacer el hotel que está en Diagonal/Lope de Vega. 
Vivía en un hostal pero mi encargado me habló de un piso en Pere IV 
en que se alquilaban habitaciones y desde entonces vivo allí. Mi esposa 
y yo ocupamos una habitación por la que pagamos 240 € 

Desde hace tiempo no encuentro trabajo, he finalizado el paro y solo 
cobro el subsidio.

PN.- I la Nedka, que ens explica la seva història i com va decidir venir 
a Barcelona.

Nedka. Tengo 48 años y soy profesora de educación infantil con una 
experiencia de 22 años. Los últimos 4 años he estado como directora 

Yordan i Nedka

Yordan i Nedka
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de una guarderia. Hacía un trabajo que me gusta pero no queria seguir 
viviendo separada de mi marido. Tengo permiso de trabajo pero solo 
he hecho sustituciones durante las vacaciones de mis amigas búlgaras 
y algunos trabajos que ellas no pueden cubrir. Necesito profundizar el 
conocimiento del idioma y convalidar la titulación.

Nos gusta mucho Barcelona y mi ilusión seria poder quedarnos.

PN.- Parleu-nos una mica de Bulgària. Com valoreu la separació de 
l’URSS?

Y.N.- Bulgaria es un buen país, con buena gente y muy trabajadora; 
muchos tienen casa propia y coche pero esto no es suficiente para vivir 
bien. Existe mucha mafia y la corrupción llega hasta el mismo gobierno. 
La Sanidad según la ley es pública y gratuita pero en la práctica, si 
quieres una buena asistencia médica o una buena intervención quirúr-
gica, hay que pagar mucho dinero y la gente no lo tiene. Las personas 
de nuestro nivel no pueden plantearse ninguna mejora si no disponen 
de contactos con gente influyente. El trabajo escasea, los sueldos son 
bajos  y hay mucha emigración. Los jóvenes marchan al extranjero.

Nuestras fiestas y tradiciones son muy parecidas a las de aquí por-
qué muchas tienen su origen en el cristianismo (Navidades, Reyes...) 
también celebramos Sant Jordi, que es el 6 de mayo. Actualmente la 
vida es muy dura y ya no se hacen fiestas en la calle como antes, 
únicamente las religiosas o deportivas. 

Para nosotros es un poco difícil valorar los cambios desde la separa-
ción de la Unión Soviética porqué hay cosas positivas y otras negativas. 
Antes no había libertad para salir al extranjero, desarrollar tus propias 
ideas, poner un negocio... La corrupción y la violencia  siempre han 
existido pero estaban más controladas. Antes la mayoría de los jóvenes 
estudiaban y había muy buena educación: Bulgaria era el país con un 
% más elevado de jóvenes que cursaban estudios de grado superior.

PN.- Com veu conèixer Apropem-nos.

Yordan.- Me lo indicaron desde el Centro Cívico del Besós, donde 
había ido para que me ayudaran a hacer el currículum. Durante un 
curso vinimos a clase y ahora vamos a la escuela de adultos del 
Clot. Colaboramos con Apropem-nos formando parte de la comissión 
d’ENTRESONS.

PN.- Yordan, tu has estat en altres ciutats d’Espanya i ara ets a Catalun-
ya on tenim una llengua diferent. Què en penses?

Yordan i Nedka.- En Bulgaria la lengua oficial es el búlgaro pero se ha-
blan dialectos diferentes; la lengua de los karakachanes es totalmente 
distinta.

PN.- Finalment, ens agradaria que féssiu una valoració de Barcelona i 
ens diguéssiu què és el que us agrada i també allò que canviaríeu.  

Yordan i Nedka.- Nos gusta su cultura, la forma de ser de la gente, 
que es muy abierta, y la manera como tratan a los emigrantes; el clima 
es ideal, en Bulgaria las temperaturas son muy extremas y pueden 
pasar de 27º bajo 0 en invierno a 50º en verano. También nos gusta 
la atención que reciben los discapacitados; en Bulgaria no se les trata 
igual. Otra cosa que nos gusta es la humanidad de las personas que 
adoptan niños de otros países; allí somos muy individualistas y solo nos 
preocupamos de nuestra familia.

Nuestros hijos han venido varias veces a vernos, están entusiasmados 
con Barcelona y les gustaría vivir aquí definitivamente.

PN.- És molt agradable que tingueu tan bon concepte de la gent d’aquí 
però també ens ajuda saber aquelles coses que penseu que poden 
millorar.

Yordan i Nedka.- La limpieza de las calles y que la gente recoja las 
cacas de los perros; está bien que cada noche se limpie pero esta 
limpieza habría que conservarla.

PN.- Yordan i Nedka, us agraïm molt sincerament les vostres paraules 
i el temps que ens heu dedicat i, finalment, voldríem preguntar-vos què 
és allò que us preocupa.

Yordan.- Sobretodo la crisis. No podemos pagar todos los gastos con 
el subsidio que cobro y no encuentro trabajo. Soy un buen profesional y 
vine aquí con una oferta de trabajo; nos preocupa que la gente llegue a 
mirarnos mal porqué somos extranjeros. Si aquí no tenemos posibilida-
des, creo que el gobierno tendría que decírnoslo.

La preocupació d’en Yordan ens convida a una profunda reflexió: som 
les persones una mercaderia que es compra quan es necessita i es 
llença quan no fa servei?

Montse Milà

TALLER DE MÀSCARES DEL MÓN
El dia 20 de febrer Apropem-nos va organitzar un taller de 
màscares del món en ocasió del Carnaval. 

Va ser una activitat oberta a tot el barri i va tenir una participació 
molt diversa, des de petits fins a grans, de veïns i veïnes del Poble-
nou de diferent procedències. 

Tothom hi va participar de manera molt creativa i es van confeccio-
nar multitud de màscares a partir de material de reciclatge. El taller 
va ser possible gràcies a la col·laboració de nombroses persones 
que donen suport al projecte Apropem-nos, que, amb aquest tipus 
d’activitats, promouen fer del dia a dia dels poblenovins una mostra 
de bona pràctica vers la convivència i d’enriquiment mutu a partir 
de la diversitat. 
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Vida de barri

c. Llull, 173  08005 Barcelona
tel. 93 485 27 27 - fax 93 485 37 16
lunes a viernes 9,30-14  16,30-20
sábado 9,30-14
PARKING GRATUITO EN C.LLULL, 200

La grua de la foto pertany a l’obra d’un 
edifici en construcció al carrer de Bilbao 
núm. 60, abandonada des de fa dos anys 
per fallida de l’empresa promotora Lovipro. 
La comunitat de l’immoble veí ha informat 
dues vegades, des de fa un any i mitjançant 
instàncies, el districte de Sant Martí de la 
situació d’aquesta obra, que representa un 
perill per als immobles de l’entorn. El Distric-
te no va respondre a cap de les instàncies. 
Amb motiu de la forta ventada del 24 de ge-
ner passat, en observar les oscil·lacions de 
la grua abandonada, la comunitat de Bilbao 
58 va sol·licitar al districte de Sant Martí la 
intervenció dels bombers perquè fessin una 
inspecció amb l’objectiu de prevenir la cai-
guda d’aquesta grua. Els bombers finalment 
van realitzar una inspecció i van emetre un 
informe en el qual conclouen que, si bé no 
aprecien un perill imminent, aconsellen al districte de Sant Martí 
que faci les gestions necessàries per desmuntar la grua i evitar 
que la falta de manteniment d’aquesta instal·lació acabi per oca-

sionar el despreniment d’algun dels seus 
components.  

Des de la revista El Poblenou no ens can-
sarem d’advertir dels innombrables riscos 
derivats de l’estat d’algunes obres que 
es fan al barri, així com de l’aparent falta 
d’exigència de l’autoritat municipal cap a 
propietaris i promotors d’obres, de solars 
abandonats i d’immobles tancats, que po-
den representar un risc per als ciutadans. 
Per desgràcia, al Poblenou hi ha hagut en 
els darrers anys massa accidents amb con-
seqüències tràgiques, i també massa danys 
a tercers ocasionats per obres al carrer o 
en immobles en construcció, com perquè el 
districte de Sant Martí necessiti tres instàn-
cies en un any per mobilitzar-se i fer alguna 
cosa quan uns ciutadans adverteixen d’un 
risc. Demanen a qui té les competències en 

la vigilància de la seguretat que actuï. 
Redacció

La plaça Trueta s’està quedant sense arbres. La falta de manteniment i l’abandó 
ha fet que, en els darrers anys, la que va ser l’única zona enjardinada del Poble-
nou durant dècades hagi anat perdent els arbres i mostri ara mateix una imatge 
desoladora que demana una actuació urgent de l’Ajuntament.

Les ventades del mes  de gener van passar factura una vegada 
més a l’arbrat, ja molt deteriorat de la plaça Trueta. La força del vent 
va fer caure directament un pi i un desmai, i en els dies posteriors 
la brigada de parcs i jardins hi ha talat 4 arbres més pel risc que 
presentaven de caiguda. Aquesta plaça, que és un dels pocs espais 
públics arbrats pròxim a la gent, s’ha anat deteriorant, sobretot pel 
que fa a l’arbrat, fet que demana una actuació global urgent.  

Els problemes de la plaça són diversos. Pel que fa a la vegetació, 
cal reposar les espècies arbòries que han desaparegut en els da-
rrers anys. Però segurament que cal començar per descompactar 
un sòl que no deixa créixer les arrels dels arbres, motiu pel qual 
acaben caient per falta de sustentació. També cal replantejar la 
zona de gespa que en realitat només serveix perquè s’hi passegin 
els gossos, i potser caldria pensar a introduir-hi també espècies 
arbustives que havien existit en el passat i van ser eliminades en 
l’última remodelació.   

Redacció

Grua abandonada al carrer Bilbao

Plaça Trueta: remodelació urgent!

Durant les ventades del passat mes de gener van caure 6 arbres a la plaça 
Trueta i uns quants més a la plaça Gandi
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La diada del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ens ha 
arribat fruit de diferents orígens que a dia d’avui ja s’han aclarit.

La tradició espanyola ens deia que el 8 de març del 1908 un incen-
di a la fàbrica Cotton de Nova York, provocat pel mateix empresari 
com a represàlia, havia causat la mort de moltes dones que hi 
feien vaga.

La tradició dels Estats Units ens parlava del fet que el 8 de març del 
1857 (segons uns) o del 1908 (segons uns altres) hi havia hagut, 
també a Nova York, una manifestació de treballadores tèxtils.

Un estudi en profunditat aclareix que no va ser a la Cotton, sinó 
a la Triangle Shirtwaist Company, on el 25 de març del 1911, un 
incendi va provocar la mort d’uns 140 treballadors i treballadores, 
la majoria noies immigrades. No feien vaga ni l’incendi va ser pro-
vocat; van morir perquè l’empresari va tancar les portes per evitar, 
probablement, que les noies més joves s’escapessin a jugar al 
carrer en hores de feina.

També és cert que el 27 de setembre del 1909 les treballadores del 
tèxtil van fer una manifestació que va ser el començament d’una 
llarga vaga que va durar 13 setmanes, però, si ens ajustem a la 
història, ens adonem que cap d’aquests dos importants successos 
són l’origen de la diada. 

La celebració del 8 de Març no és fruit d’un sol fet, sinó de tot un 
procés en què les dones van començar a fer sentir la seva veu 
en la lluita per aconseguir els drets cívics i socials. Aquesta data, 
però, va quedar definitivament establerta amb l’amotinament de 
les dones russes per la falta d’aliments, el 23 de febrer (8 de març 
del calendari occidental) del 1917, un dels fets que va empènyer la 
Revolució Russa de febrer.

Podem dir, doncs, que la festa té l’origen en les lluites de les dones 
nord-americanes, primer, i europees, després, pel dret al vot, prin-
cipalment, i que la data actual queda fixada, sobretot, per una gran 
mobilització de les dones russes.

Ja ha passat gairebé un segle des que les dones van començar a 
fer sentir la seva veu reclamant uns drets que ara ens semblen evi-
dents, però que segueix sent minoria la població mundial que els 
ha assolit. Les persones de la meva generació encara recordem 
quan, al nostre país, la majoria d’edat era diferent per als homes i 
per a les dones i necessitàvem l’autorització del marit per sortir a 
l’estranger o demanar un crèdit... 

La realitat és que les dones cada vegada estan més presents 
en el món laboral, però els homes no han fet encara els passos 
necessaris per corresponsabilitzar-se de les feines de la llar, ni 

la societat ha organitzat d’una manera diferent els horaris de les 
feines ni els usos del temps a fi i efecte de fer més compatibles 
totes les activitats de la vida.

L’economia de mercat no considera que el treball de cura i aten-
ció, tradicionalment desenvolupat per les dones i que s’inclou en 
l’anomenat treball domèstic, cobreix les mancances de l’estat del 
benestar i és imprescindible per dur a terme el treball productiu 
remunerat.

A Catalunya, les dades sobre el volum de treball global dels homes 
i les dones del país fan evident que les dones tenen una càrrega 
total superior a la que desenvolupen els homes fora de l’àmbit 
laboral; aquesta discriminació social limita les possibilitats laborals 
de les dones, dificulta el seu accés al temps de lleure i en perjudica 
la salut i la qualitat de vida.

Cal avançar cap a una societat que tingui en compte les diferències 
entre les condicions, les situacions i les necessitats respectives 
dels homes i les dones, receptiva a incorporar la manera d’entendre 
el món des del reconeixement i el respecte a la diversitat, i a la 
igualtat d’oportunitats des de la diferència. 

Aconseguir un major repartiment del treball domèstic i de cura en-
tre homes i dones, evitarà la discriminació de les dones, n’afavorirà 
la promoció i propiciarà un funcionament harmònic de la societat. 

Montse Milà

(Informació extreta de: La lluita pels drets de les dones: el 8 de Març, de Carme 
López, publicat en la revista “Treballadora”, de la Secretaria de la Dona de CCOO 
de Catalunya i Pla de polítiques de dones del govern de la Generalitat de Catalunya 
2008-2011)

El 8 de març: un dia per reflexionar

Associació de veïns
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Tallers Iracheta  - Memòria industrial a Can Ricart

El passat dia 31 de gener va morir, havent patit una greu malaltia, 
l’amic i conciutadà Vicenç Sánchez, propietari dels tallers Iracheta 
a Can Ricart. La seva memòria va lligada per a molts de nosaltres 
als darrers mesos d’existència del complex industrial de Can Ri-
cart. En Vicenç va jugar un paper molt actiu en la defensa de les 
petites empreses en el moment dels desnonaments sota l’afectació 
del pla urbanístic de la UA1 del PMU de Parc Central.  Junt a la 
seva filla Belén, en Vicenç va treballar generosament en favor del 
patrimoni de Can Ricart, l’espai on hi treballà durant més de 30 
anys en l’empresa familiar metal·lúrgica dedicada a mecanitzats 
de precisió. L’associació de Veïns i Veïnes del Poblenou vol retre 
homenatge, amb aquestes senzilles paraules, a l’amic Vicenç i 
agrair a la seva família l’esforç generós en favor del ja avui patri-
moni nacional de Can Ricart.  

El 23 de gener va morir al nostre barri una veïna quan li va caure al damunt el 
mur que encerclava un solar al carrer Llacuna. Amb motiu d’aquest fet, l’AVPN 
juntament amb la Favb vam emetre aquest comunicat que transcrivim:

“L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou i la Favb lamentem profun-
dament el greu accident que divendres va ocórrer al carrer Llacuna amb 
conseqüència mortal per a una veïna del barri. Volem expressar, primer 
de tot, el nostre condol i solidaritat als seus familiars. 
Aquest fet ens preocupa molt, atès que en el període de tres anys, hi ha 
hagut 10 accidents mortals al nostre barri. El juliol de 2006 van morir 
cinc treballadors en una obra del carrer Almogàvers, el gener del 2007 
un altre treballador va morir en una rasa al carrer Llul; igualment, el 
febrer del mateix any dos paquistanesos van morir en una obra que 
estaven fent al carrer Taulat, l’agost del 2008 moria un adolescent en 
un magatzem a cel obert al carrer Llull i, finalment, la mort a què fem 
menció en aquest comunicat.
Cal constar que tots els fets mencionats han estat en l’àmbit del 22@. 
La tanca que ha caigut, a causa de les ventades, sembla que no estava 
ben subjecta, i el que cal esbrinar i exigir són les responsabilitats co-
rresponents, perquè si les coses s’haguessin fet bé, molt probablement 
no hauríem de lamentar aquesta altra mort. 
De tots aquests accidents, només ens consta que s’hagin emprès ac-
cions judicials en el cas de la mort dels cinc treballadors del carrer 
Almogàvers. Esperem que aquest nou cas no quedi en l’oblit, i que 

s’incrementin les mesures per aconseguir més seguretat per a les per-
sones que treballen en aquestes obres i per als vianants.
 Hem tingut l’oportunitat de parlar amb Jaume López, marit de la finada, i 
transmetre-li el nostre condol. En Jaume ens va manifestar la seva indig-
nació pels fets, ja que quan va passar l’accident no feia un vent prou fort 
com per fer caure una part de la tanca si no és que estigués en mal estat 
o en situació insegura. La seva intenció és indagar-ne les causes i exigir 
responsabilitats perquè fets com aquest no tornin a succeir. Nosaltres  
li donem tot el nostre suport.”

Redacció

Un altre accident al Poblenou

Recordant a Vicenç Sánchez “Iracheta”

Solar on va ocórrer l’accident. El mur que es va desplomar ocasionant 
l’accident va ser immediatament enderrocat pels bombers.

CALÇAT
INFANTIL i JUVENIL

Avda. Gaudí, 6
08025 Barcelona
Tel.  93 455 24 26

Rbla. Poblenou, 81
08005 Barcelona
Tel. 93 309 00 80

e-mail: cxagri@gmail.com
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Un programa emès el desembre passat “Visita d’obres” sobre la 
plaça de les Glòries va silenciar l’opinió dels ciutadans. Del total de 
28 minuts de durada del programa parlant del llarg i complex pro-
cés de reforma de la plaça de les Glòries, només 35 segons van 
recollir l’opinió dels representants de les associacions de veïns del 
Clot i del Poblenou, als quals s’havia demanat que participessin en 
el programa per donar l’opinió del món veïnal. L’enorme despropor-
ció entre les explicacions d’uns (el parer de l’Ajuntament) i d’altres 
(el parer de les entitats veïnals) ha motivat una queixa d’aquestes 
entitats, en què es denuncia la subordinació i parcialitat d’aquest 
mitjà de comunicació que hauria d’estar al servei dels ciutadans i 

no al servei de la propaganda municipal. 

El programa en qüestió, presentat per Clara Borrell i pel reporter 
Ricard Alonso, sota la direcció i coordinació de continguts d’Arnau 
Monràs, no es va molestar ni tan sols a citar les entitats entrevis-
tades en la llista de crèdits final. Les 4 associacions de veïns que 
formen part de la comissió de seguiment de la plaça de les Glòries: 
la del Poblenou, el Clot Camp de l’Arpa, Sagrada Família i Fort 
Pienc, van expressar una queixa per carta a la direcció d’aquest 
programa de BTV.

Redacció

Barcelona Televisió, al servei dels ciutadans o de l’alcalde?

Davant de l’exèrcit d’aturats que està 
deixant la crisi econòmica arreu de 
l’Estat, sobretot al sector de la construc-
ció, el govern de José Luís Rodríguez 
Zapatero va decidir el mes de novembre 
passat invertir 8.000 milions per reactivar 
l’obra pública municipal. Amb el Reial De-
cret de subvenció per a obres urgents als 
ajuntaments (fons extraordinari d’inversió 
en l’àmbit local), l’executiu es proposava 
crear 300.000 llocs de treball durant l’any 
2009. Els ajuntaments havien de presen-
tar els projectes, que no podien excedir 
dels 5 milions, abans del mes de gener, i 
executar-los en un termini de 12 mesos. 

El mes de gener, l’Ajuntament de Barce-
lona va veure concedida la subvenció per a una llista de projectes 
per valor de 249.456.833,36€, el 88% de l’import sol·licitat. Els 
projectes aprovats incideixen, segons l’Ajuntament, en la millora 
de l’espai públic, els equipaments i els serveis ciutadans a tots els 
districtes, amb una previsió d’ocupar 4.869 persones. El districte de 
Sant Martí suma 36 projectes aprovats, dels quals 18 corresponen 
al Poblenou, amb la Vila Olímpica inclosa. La inversió per aquests 
projectes representa el 47,6 de la inversió del Districte, però tan 
sols un 5,3% dels diners procedents del fons per a la inversió local 
del Pla Zapatero es destinaran a tota la ciutat, xifra que es troba 
clarament per sota del pes que té aquest barri tant pel territori com 
per la població que representa. 

Les obres del Pla Zapatero, que s’hauran 
d’iniciar el mes d’abril a tot estirar, van 
ser decidides per l’Ajuntament sense 
consultar prèviament amb els ciutadans, 
com hauria sigut d’esperar, ja que es 
tracta d’actuacions relacionades amb 
el Pla d’Actuació Municipal PAM, que 
és un instrument participatiu. En favor 
d’aquesta manera de procedir, cal dir 
que els terminis per presentar els pro-
jectes per rebre subvencions eren molt 
curts i, a més, havien d’incloure obres 
no previstes en el pressupost municipal 
de 2009, d’aquí ve el caràcter d’inversió 
extraordinària; però d’aquesta manera el 
govern municipal del districte ha decidit 

quines són les actuacions urgents quan potser el veïnat veu unes 
altres prioritats. Per exemple, l’arranjament de l’edifici seu del Dis-
tricte, al qual es dediquen 350.000 € és més urgent que les obres 
per evitar la ruïna total de les naus del sistema energètic de Can 
Ricart? O una altra pregunta: l’aparcament i les zones de serveis 
de la plaça Fòrum, que costen 811.500 €, és una inversió més 
urgent que la creació d’una minideixalleria, per exemple, al centre 
del barri, que no n’hi ha cap? Estaria bé que els ciutadans puguin 
participar també a l’hora de decidir on s’inverteixen els pressupos-
tos de la ciutat, ja siguin ordinaris o extraordinaris. 

Redacció

Les obres municipals del Pla Zapatero 

Obres aprovades pel Pla Zapatero al Poblenou

Millora espai públic barri de la Vila Olímpica 222.583,34 €

Millora espai públic barri del Poblenou 201.840,24 €

PMI 6 carrers Sant Martí (sense especificar) 2.448.750,00 €

Espronceda-Pallars. Entorns edificis PMHB 232.443,00 €

Adequació de l’espai interior del tambor de la plaça de
les Glòries per a la circulació d’autobusos  749.073,00 €

Peatonalització passatge Saladrigas  259.362,53 €

Peatonalització passatge Venero  257.752,09 €

Obres edifici Vila Olímpica  739.000,00 €

Arranjament i pintat façanes edifici seu del districte
Sant Martí 21/01/2009  220.000,00 €

Impermeabilització coberta edifici seu del districte 
Sant Martí 22/01/2009  130.000,00 €

Canviar fusteries exteriors centre de barri Montseny   200.000,00 €

Centre de barri al c/Antic de València  1.000.000,00 €

Rehabilitació façanes poliesportiu de la Mar Bella  2.015.000,00 €

Adequació de la Base Nàutica municipal de la Mar Bella
i Centre Municipal de Vela  600.000,00 €

Casal de gent gran al c/ Antic de València  1.000.000,00 €

Impermeabilització coberta biblioteca Xavier Benguerel  200.000,00 €

Millores climatització i pintura biblioteca Xavier Benguerel  220.000,00 €

Col·lector Bac de Roda, Selva de Mar  3.150.000,00 €

Retirada terres precàrrega plataforma litoral - Bessos  2.512.328,00 €

Interconnexió xarxes RSU Gran Via - Central 22@ Llevant  675.000,00 €

Actuacions de millora Front Litoral  710.000,00 €

Adequació aparcament i zones de serveis plaça Fòrum  811.500,00 €
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un projecte 
 de qualitat  
   fet realitat.

Perspectives corresponents a l’avantprojecte guanyador del concurs d’avantprojectes per la redacció del projecte definitiu.

Vols que hi hagi Àrea verda d’aparcament?
ESTAS CONVIDAT A PARTICIPAR AL DEBAT DEL DIA 25 DE MARÇ A LES 19:30h A CAN FELIPA


