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Guia Comercial

ARTs GRÀfIQUEs

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

ARQUITECTURA / DIssENY

Args arquitectes
Rbla. del Poblenou, 45 1º3ª
T 93 192 11 57

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

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

FORMACIÓ • ESCOlA

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

INsTAL·LACIONs / MANTENIMENT

Canalejas. Puertas metálicas
Veneçuela, 55    T. 93 307 98 05

Wash & Go
Lope de Vega, 28   T. 697 912 747

EsPORTs

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

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

MOTOR

Covilas caravaning
Llull, 173   T. 93 485 27 27

PAPERERIA / COMICs
COL·LECCIONIsME
Casa Usher
Pujades, 127   T. 93 485 69 90

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

QUEvIUREs

Cansaladeria Balart
Castanys, 8   T 93 225 22 95

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

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

MOBlES • TEXTIl • dECORACIÓ 

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

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

SAluT • FARMÀCIES

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

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

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

Farmàcia Montse Villar
Rbla. Poblenou, 21  T. 93 224 11 23

Òptica Traver
Pujades, 194   T. 93 485 22 42

sI ET vOLs ANUNCIAR, TRUCA AL   619 418 026
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Altre cop la immigració
Darrerament està apareixent en els mitjans de comunicació un debat que en aparença preocupa molt, però que per sort 
no ha  esclatat per ara de manera generalitzada en forma de conflicte al carrer. Ens referim al dret de qualsevol persona 
d’empadronar-se en el registre del seu ajuntament, independentment de la seva situació administrativa. Primer ha estat 
l’Ajuntament de Vic qui ha volgut negar el dret d’empadronar-se als “sense papers”. Després, altres ajuntaments també han 
volgut secundar la iniciativa. Per sort, el Govern Central, la Generalitat, i la majoria de partits i organitzacions socials s’hi ha 
oposat i la mesura ha estat retirada.  

Però una cosa és el que es diu en l’àmbit institucional i una altra el que pensa la gent del carrer. No volem entrar en conside-
racions legals, ni tampoc en interessos electorals, que hi són, sinó en com pot afectar la convivència el fet que hi hagi crisi i 
que els recursos per sortir-ne siguin magres. I també cal plantejar-se com tenim en compte els drets de les persones. Quan 
les coses no van bé gairebé sempre tenim tendència a buscar culpables de la situació. I en molts casos se la carreguen els 
més febles. D’entrada, cal dir que els nous veïns i veïnes, si no tenen papers, no és perquè no els vulguin, sinó perquè no 
els hi donen. I per sobre de tot hi ha el dret de viure, de la sanitat, l’educació, l’habitatge, el treball, i el dret democràtic de 
participar i decidir qui ens ha de representar. 

No compartim l’opinió que aquí no hi cabem tots! Quan hi ha feina la gent ve, i quan no n’hi ha no ve, com s’ha demostrat 
últimament. No és just que només vulguem immigrants per incrementar els fons de la Seguretat Social, i els neguem unes 
condicions de vida dignes. La competència pels recursos escassos -el treball es pot considerar un recurs escàs- genera un 
conflicte que no hem d’amagar. Ara bé, cal acotar bé quins són els problemes i quines són les causes que els provoquen i 
no fer un “totum revolutum” que acabi donant la culpa de tot als ciutadans nouvinguts.  

Cal ajuntar esforços, els d’aquí i els que vénen de fora, per lluitar contra els poders econòmics especulatius que són els 
que generen la marginalitat. Al nostre barri coneixem prou bé les situacions extremes que viuen alguns immigrants. Prop de 
200 persones viuen en assentaments o pisos pastera en condicions molt marginals. No voldríem acabar aquest comentari 
sense mencionar una frase que Esperança García, que va arribar a Catalunya en les migracions interiors dels anys 60, 
diu en el fantàstic documental que va emetre TV3 titulat Barraques ciutat oblidada: “El haver vivido en una barraca, en 
condiciones muy precàrias, me ha servido para darme cuenta de que si otras personas vienen a nuestro pais, se dejan la 
vida muchos en el camino, y vienen buscando mejor vida, pues para compadecerte de ellos, para solidarizarte y pensar 
que si ellos lo han hecho ahora, a nosotros nos tocó hacerlo antes y por los mismos motivos.”

La junta
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Urbanisme

Una gran instal·lació esportiva al centre del barri
La Comissió pro Equipaments del Poblenou, que agrupa diverses entitats del 
barri, ha fet una proposta per traslladar la piscina de Can Felipa, que ha quedat 
petita, a un nou gran equipament esportiu al Camí Antic de València. El nou 
complex tindria a més una pista poliesportiva i equipaments culturals.

Les instal·lacions esportives de Can Felipa, que gestiona el Club 
Natació Poblenou, han quedat petites per a un barri tan gran i que 
no para de créixer. Cal dotar el Poblenou d’una piscina que permeti 
que els escolars no hagin d’anar gaire lluny per practicar natació 
o esports d’aigua a l’escola. També el centre del Poblenou té un 
dèficit d’instal·lacions esportives on es pugui practicar a cobert 
esports com el bàsquet, l’handbol o el futbol sala.

La Comissió pro Equipaments del Poblenou ha fet una proposta 
d’avantprojecte que permetria ubicar un nou equipament esportiu 
i cultural. La proposta s’ubica al Camí Antic de València, 82, can-
tonada amb Espronceda. Ara mateix el solar, que és de propietat 
municipal, l’utilitzen els veïns de la zona com a aparcament (uns 
300 vehicles), fet que és una font de pols, brutícia i conflictes entre 
conductors. 

El Pla d’Equipaments el 2001 preveia per a aquest solar tan sols 
la construcció d’una residència de tercera edat. Però darrerament 
l’Ajuntament ha previst construir-hi durant el 2010 una nova escola 

bressol, a menys de 200m de la que també es construirà a l’escola 
Acàcies. 

La proposta de la Comissió pro Equipaments del Poblenou consis-
teix a traslladar  les instal·lacions esportives dels baixos de Can 
Felipa al nou solar, on es podrien ampliar, i ubicar l’escola bressol 
a l’espai alliberat després d’enderrocar l’actual piscina. L’avantatge 
per a l’escola bressol és que en una mateixa àrea es disposaria 
del cicle educatiu complet, el CEIP Pere IV existent, l’IES en cons-
trucció i la nova escola bressol, amb la consegüent racionalització 
dels recursos administratius, per exemple, amb la unificació dels 
camins escolars, entre altres avantatges. 

La Comissió ha verificat a través del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania que la residència de gent gran és compatible amb el 
nou equipament esportiu proposat. Ha estudiat també la justificació 
urbanística per comprovar-ne la viabilitat amb la futura demanda 
d’usuaris desatesos per radis de població.

A més el projecte proposat fa que no es perdi l’aparcament, que 
seria compartit entre la residència, el nou equipament esportiu i 
els veïns. Crea una nova piscina coberta amb 3.000m2 nets que 
permetria practicar, a més de la natació, un ventall d’activitats 
esportives per a totes les edats. També es crearia el corresponent 

projecte de les noves instal·lacions proposades per substituir les actuals de Can felipa.

El material gràfic i fotogràfic utilitzat en aquest document té caràcter orientatiu i vol mostrar de manera 
realista i tangible el que podria esdevenir una realitat, amb la construcció d’aquest equipament.
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centre de salut amb un gimnàs, fitness, zona de manteniment, 
cardio i activitats dirigides, en un espai no inferior a 1.500m2. Així 
mateix  es podria situar també els corresponents consultoris de 
seguiment de salut i bellesa. 

A la planta baixa hi hauria un poliesportiu de 1.600m2 per a la 
pràctica infantil reglada del bàsquet, l’handbol i el futbol sala. En 
aquesta part esportiva, hi estan interessats en la proposta la Fede-
ració Catalana de Basquetbol i la Federació Catalana d’Handbol.

Atesa la proximitat del CAP, de la futura residència i dels apar-
taments de gent gran, el centre esportiu disposaria d’una línia 
d’especialistes en teràpies de recuperació, rehabilitació i fisioterà-
pia, tant per a gent gran com per als usuaris de les instal·lacions. 

El projecte proposat preveu també una utilització cultural que 
complementaria, amb aules i classes de formació, diverses acti-
vitats per tal que en un mateix centre es pugui disposar d’un hotel 
d’entitats. Es preveu un espai suficient per repensar i reprendre el 
projecte de Ràdio9 Poblenou, també es reserva espai per al pro-
jecte existent de crear el Cineclub Poblenou. Han mostrat interès 
pel projecte veïnal l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
IEFC, l’Escola de Cinema de Barcelona ECIB i l’Escola d’Animació 
cinematogràfica 9Zeros.

La Comissió pro Equipaments del Poblenou ha demanat a 
l’Ajuntament de Barcelona que repensi i reconsideri els futurs usos 
del solar. La grandària i ubicació del solar és ideal per dotar el 
barri d’aquesta gran instal·lació esportiva, i resoldre els problemes 
actuals a Can Felipa. L’Ajuntament, però, insisteix que la solució 
definitiva a la manca d’instal·lacions esportives al Poblenou passa 
per la previsió de realitzar un nou pavelló esportiu sobre el pàrking 
de la Marbella al costat de l’actual poliesportiu. Una instal·lació que 
havia d’estar en marxa el 2009, però que per falta de pressupost ni 
tan sols té data d’inici. 

L’ampliació de les instal·lacions de la Mar Bella, que poden ser 
la futura seu del Club Natació Poblenou, atès que en un mateix 
recinte es podria practicar el rugbi, la natació i el waterpolo en con-
dicions òptimes per a la competició d’alt nivell, no donen resposta 
a la necessitat d’una instal·lació esportiva de proximitat per al nucli 
central del Poblenou. Es justifica, doncs, plenament la proposta 
que té el suport de la major part de les entitats del barri. Esperem 
que des de Ca la Vila s’escolti la veu de la gent del Poblenou i es 
tingui en compte aquesta proposta. 

Dani Roca

solar on es proposa la construcció del poliesportiu. Ara és un solar 
buit on hi aparquen els cotxes, i quan plou s’omple de fang
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Esquerdes a les vivendes del carrer Granada
El mes d’abril del 2008 -aviat farà dos anys- van començar les 
obres de reurbanització dels carrers Ciutat de Granada, Ramon 
Turró i passatge Mas de Roda, que incloïen la instal·lació de la 
recollida pneumàtica d’escombraries, la canalització de la xarxa 
elèctrica, de la xarxa de fibra òptica i de climatització centralitza-
da, a més d’obres de clavegueram, etc. Les obres previstes en el 
Pla d’Infraestructures de 22@ (PEI) tenen per finalitat crear d’un 
entorn d’infraestructures modern per a les noves implantacions 
empresarials d’hotels i  oficines, fet que també beneficiarà -en-
cara que indirectament- els residents de tota la vida. Ara bé, són 
aquests veïns els que han de suportar les molèsties que ocasiona 
una obra d’envergadura majúscula i que manté en la majoria de 
casos el carrer enlaire durant mesos i mesos.

Les obres han tingut un fort impacte en el veïnat per un doble mo-
tiu: primer perquè es van haver d’obrir els carrers en tota la seva 
amplitud, i això ha deixat passos molt reduïts a les voreres, amb 
la molèstia afegida de la pols, la brutícia i la manca d’il·luminació, 
fet que ha dificultat l’accés als domicilis i als negocis a peu de 
carrer. La interrupció tan llarga del trànsit i el segrest de places 
d’aparcament han acabat literalment amb la paciència de molts 
ciutadans. En segon lloc, per evitar esllavissades i esfondraments 
del terreny es van col·locar unes planxes d’acer (que tenen el nom 
tècnic de palplanxes) de més de 8 metres de llarg, que actuaven 
de mur de contenció. La maquinària que colpejava les planxes per 
clavar-les  en la profunditat del terreny feia trontollar l’entorn. 

Aquest és l’origen de les esquerdes en les vivendes i de les tren-
cadisses que els veïns van denunciar des del primer moment i 
per les quals van demanar reunir-se amb el regidor de Districte, 
el Sr. Narváez. Es va presentar un dossier amb fotos dels desper-
fectes ocasionats i posteriorment un informe tècnic, elaborat per 
l’arquitecte tècnic de l’Associació de Veïns i Veïnes, acompanyat 
d’un pressupost per a cada habitatge. Aquest informe tècnic deta-
lla habitatge per habitatge els desperfectes produïts amb un dibuix 

en planta en què se senyalitza les esquerdes, amb un total de 18 
vivendes afectades. 

Des de l’inici dels problemes, la primavera de 2008, fins al nov-
embre de 2009 s’han mantingut reunions amb el Districte, amb 
assistència del regidor, el responsable del 22@, Sr. Luchetti, i 
representants de l’AVPN, així com una representació dels 18 
nuclis familiars que havien començat la demanda per desperfec-
tes.  Aquestes reunions convocades unes vegades a sol·licitud 
dels veïns i d’altres directament pel mateix Districte van servir per 
prendre l’acord que l’empresa  constructora COMSA faria efectiu 
l’import de les reparacions. 

La nostra sorpresa i la dels veïns i veïnes va ser majúscula quan 
al novembre passat se’ns comunica que cap de les dues  asse-
guradores, ni la de l’empresa constructora ni la del 22@, es volen 
fer càrrec del cost de les reparacions perquè no reconeixen que 
les esquerdes produïdes a les vivendes siguin per causa de les 
obres. Amb tot, se’ns diu que es buscaran solucions. Al gener el 
responsable del 22@ ens comunica que no sap què fer, que no 
sap quina fórmula trobar per fer efectives les valoracions, en fi, ens 
demana que li presentem propostes.

Des de l’AVPN ens resulta incomprensible que ni l’Ajuntament ni el 
22@ siguin capaços de posar-se del cantó dels ciutadans davant 
d’un conflicte d’interessos, els d’unes asseguradores que -com és 
ja certa tradició- decideixen que no paguen perquè la cosa no va 
amb ells. Els afectats han fet pública la reclamació a través de 
mitjans de comunicació social indignats per la sorprenent forma 
de desentendre’s del problema per part del regidor del Districte 
de Sant Martí. Les obres van ser ordenades i contractades per 
l’administració municipal, que és qui ha de garantir la reparació 
immediata dels desperfectes ocasionats per les obres efectuades 
pel 22@.  

AVPN

Les obres del Pla d’Infraestructures que consisteixen en soterrar les conduccions de la climatització centralitzada son 
les responsables de les esquerdes aparegudes en múltiples finques al carrer de Granada.
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Associació de veïns

Cooperació i solidaritat amb el poble sahrauí
Tombant l’estiu, la consellera de Cooperació i Solidaritat del Dis-
tricte va convocar les entitats del Poblenou per informar del pro-
grama Els colors de la pau, que agrupa aquelles entitats de Sant 
Martí que treballen en cooperació internacional i que l’any 2009 
encetava el projecte La xarxa de colors.

En el marc d’aquest projecte es volia promoure la col·laboració 
del teixit associatiu del Districte amb les entitats que treballen en 
cooperació internacional i, amb aquest motiu, se’ns va passar in-
formació de les que en formen part i dels objectius del seu treball. 

La junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou va estudiar 
la proposta des de l’anàlisi de les enormes desigualtats d’arreu 
del món, font permanent de conflictes, i la responsabilitat que 
ens pertoca com a ciutadans del primer món. En la reunió del dia 
18/09/2009, es va acordar fer l’aportació d’un 1% del pressupost 
anual a una entitat del nostre barri que portés a terme un projecte 
solidari de cooperació internacional, així com oferir l’espai de la re-
vista per a la difusió puntual dels actes que considerin importants.

Aquest any l’aportació de l’AVPN s’ha destinat a ACAPS (Associa-
ció Catalana d’Amics del Poble Sahrauí – Secció Poblenou).

Fem memòria:

El poble sahrauí fa més de 35 anys que lluita pel dret a la seva 
autodeterminació.

El 16 d’octubre el Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) va dictar 
que: “El territori del Sàhara Occidental no era terra de ningú, en el 
moment de la colonització per l’Estat espanyol …per la qual cosa 
no veu cap motiu jurídic que pugui modificar la posició de l’ONU 
respecte a la descolonització del territori i, en particular, l’aplicació 
del principi d’autodeterminació als seus pobles”. 

Malgrat el dictamen del TIJ, el territori del Sàhara Occidental va 
ser ocupat pel Marroc a finals de 1975, com a conseqüència dels 
Acords de Madrid, i la major part de la població va fugir empesa 
per l’exèrcit marroquí. Trenta-cinc anys després, més de 189.000 
sahrauís viuen encara exiliats en els campaments de Tindouf 
(Algèria) i pendents del referèndum d’autodeterminació que els 
permeti tornar a la seva terra.

Els campaments de refugiats sahrauís estan situats en un lloc del 
desert anomenat Hamada. Aquest indret es caracteritza per l’enorme 
variabilitat tèrmica entre el dia i la nit, amb temperatures que, a l’estiu, 
superen amb facilitat els 50 graus a l’ombra, i que a l’hivern baixen 
per sota dels zero graus a la les nit. Aquesta situació climàtica és 
acompanyada per la manca gairebé absoluta de pluges.

Els nens i les nenes sahrauís són infants estimats per les seves famí-
lies i que no presenten carències emocionals, però, en canvi, sí que 
tenen les seqüeles d’una alimentació pobra en molts nutrients bàsics i 
d’una situació general de moltes carències. En aquest sentit, els nens 
i les nenes sahrauís solen presentar un quadre de problemes de ferro 
i vitamines (anèmies) i problemes oculars, molt per sobre d’allò que és 
habitual. Són els fills de 35 anys de campaments de refugiats.

L’infant sahrauí és molt alegre i està habituat a la llibertat dels 
grans espais.

Actualment hi ha associacions d’amics del poble sahrauí a totes les 
comunitats autònomes de l’estat espanyol, així com en altres països 
europeus. Alguns dels objectius d’aquestes associacions són orga-
nitzar colònies a l’estiu, caravanes amb aliments i materials; oferir 
places d’hospital per atendre els malats, promoure campanyes de 
solidaritat i d’informació i procurar beques per als estudiants. 

La junta

El projecte Vacances en pau 
L’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, secció 
Poblenou, té com a objectiu prioritari la realització del projecte 
Vacances en pau.

Aquest projecte consisteix en l’acolliment temporal (juliol i agost) 
d’infants sahrauís procedents dels campaments de refugiats de 
Tindouf (Algèria).

Els infants són nens i nenes d’edats compreses entre els 7 i els 
12 anys. Parlen un dialecte de l’àrab (hassania) i com a segona 
llengua parlen el castellà; van a l’escola i la seva religió és la 
musulmana.

Els objectius de l’acolliment són treure els infants d’un entorn hos-
til, ja que a l’estiu les temperatures són molt elevades, donar-los 
l’oportunitat de conèixer la vida fora del desert, facilitar l’accés a 
l’atenció mèdica, donar suport al poble sahrauí en la seva justa 
causa per l’autodeterminació i la independència dels camps de 
refugiats.

Els interessats a ser una família acollidora s’han de posar en con-
tacte amb nosaltres durant els mesos de gener i febrer; els mesos 
d’abril i maig es confirma la voluntat d’acollir i es realitzen entrevis-
tes. Els nens i les nenes arriben entre els mesos de juny i juliol.

Les persones que hi estiguin interessades poden dirigir-se al te-
lèfon 689.112.924 o al email acapspoble9@hotmail.com 

ACAPS

WASH & GO
LAVADO MANUAL DE VEHÍCULOS

LAVADO, ASPIRADO, LIMPIEZA PROFUNDA

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 8 A 21 HORAS
Tel. 931 246 728 - 672 590 051 - Javed

C/ Lope de Vega 28 · Pueblo Nuevo

6 5 6  3 2 2  6 9 4      w w w . d a v i d g u t i . c o m

D I S S E N  YGràficweBI l u s t r a c i ó P
R

O
M

O
C

IÓ

p a c k a g i n g



8

Projectant un nou centre urbà 

L’obertura de la Diagonal entre les Glòries i el Fòrum ha definit 
amb nitidesa, en l’encreuament amb Pere IV, el centre geomètric 
de la malla urbana del Poblenou. La centralitat equidista de quatre 
vèrtex amb dimensió i vocació de ciutat: la plaça de les Glòries, el 
Port Olímpic, l’esplanada del Fòrum i l’estació de la Sagrera. Els 
recorreguts lineals de la cosmopolitana Diagonal, amb la històrica 
carretera de França, es troben per situar la vella perifèria industrial 
a la gran Barcelona, recol·locant el pes econòmic i cívic del Poble-
nou més enllà del seu centre tradicional entorn de la Rambla. El 
recentrat del “patern” urbà  del Poblenou pot generar una potent 
polaritat urbana que està cridada a ser un nou centre de gravetat 
de les dinàmiques locals: les de caràcter cívic, econòmic i cultural, 
és a dir, un espai capaç d’atraure i retenir activitat per aconseguir 
aquella massa crítica que fa que  l’espai urbà funcioni com a dina-
mitzador de la vida de la ciutat. 

Malauradament, els d’Urbanisme han anat perduts des del co-
mençament amb el disseny i la concepció del nou espai central del 
Poblenou. No el van percebre com a tal. L’actual  Parc del Centre 
és precisament la demostració de com no s’ha de tractar un es-
pai urbà d’aquestes característiques: més fragmentat que unitari; 
més aïllat (pels tancaments i els vials) i més barrera que no pas 
connector dels teixits urbans diversos que l’envolta; més intimis-
ta que no pas dinamitzador; més horitzontal que no pas vertical 
(mar-muntanya), que és com funcionen les dinàmiques ciutadanes 
en aquest lloc. En definitiva, un espai massa buit que no acon-
segueix omplir la frondosa capa vegetal idea de Jean Nouvelle. 
Probablement, ningú va advertir a l’autor que es tractava d’idear 
alguna cosa més semblant a la plaça de Catalunya que no pas 
als jardinets del Turó Parc. Probablement perquè es va perdre fa 
temps la idea de la gran Barcelona com a suma dels seus barris i 
pobles en pro de la uniformitat i la despersonalització dels espais. I 
també per la inesgotable avidesa d’espais verges per saciar la set 
creadora del divisme arquitectònic d’aquesta ciutat. 

Però encara es pot redreçar aquesta desfeta. Per això serà clau el 
tractament dels equipaments de Can Ricart i d’Oliva Artés, i també 
el tractament urbanístic de Pere IV, del qual es reclama fa temps 
un estudi històric i paisatgístic que permeti recuperar la històrica 
carretera amb el seu rol de sempre: el lloc de pas i d’oportunitat 
que amb la seva formalització esquizofrènica relata tan bé els tràn-
gols i avatars de bona part dels barcelonins.  

Es tracta d’aprofitar els referents urbans que queden com les ve-
lles fàbriques, que ara han esdevingut elements del patrimoni de la 
ciutat, i dotar-les ben aviat de contingut i de projecte. Així mateix, 
les vies històriques com Pere IV o el passatge del Marquès de 
Santa Isabel o el passatge Klein i també el Camí Antic de València, 
i no deixar-los desvirtuar perquè es tracta de traçats cívicament 
rellevants. S’ha de deixar que siguin aquestes activitats i aquests 
referents els que determinin el contorn del Parc del Centre enlloc 
d’uns tristos murs que algun dia a o altre hauran de caure. El Parc 
del Centre del Poblenou serà allò que com espai públic sigui capaç 
d’articular. Es fa estrany que s’hagin gastat tants milions en la fo-
resta i tan pocs en l’equipament.  

Cal pensar també a reequilibrar les densitats per alliberar aquelles 
operacions que carreguen en excés, com el cas dels edificis que 
es construiran a l’entorn de Can Ricart, en benefici d’altres que 
per la seva escassa densitat amenacen amb “l’horror vacuum”. 
Estem a temps de repensar el centre urbà del Poblenou i alliberar 
la Diagonal de la gran muralla de 300 metres lineals del Parc del 
Centre. La prioritat és, però, impulsar les activitats per dinamitzar 
la vida quotidiana com ara el Museu de la Ciutat Industrial (subseu 
del MUHBA) que està previst ubicar a Oliva Artés, i accelerar la 
rehabilitació de Can Ricart per emprendre amb força l’equipament 
de la Casa de les Llengües i els tallers d’artistes de l’Hangar. La 
força de la quotidianitat i l’ús cívic que la gent faci dels espais és el 
que ha de permetre projectar de nou el centre urbà del Poblenou.  

Salvador Clarós

vista del Parc del Centre del Poblenou
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Què passa amb la remodelació dels passatges?
Les obres de millora i urbanització dels passatges del Poblenou

Els passatges són una característica i una singularitat del Pla 
d’Eixample de Cerdà a la zona industrial del Poblenou. Alguns 
tenen el seu origen en camins o traçats preexistents com, per 
exemple, el Camí Antic de València o el passatge Iglésies. I d’altres 
són simplement fruit de l’iniciativa de propietaris i industrials de la 
zona com el cas de Cantí, Saladrigas, Bori, Mas Oliver...

Els passatges ajuden a explicar l’especificitat del teixit urbanístic 
del Poblenou. El Pla del Patrimoni Industrial del Poblenou, que va 
ser aprovat l’any 2006, va parar atenció en aquests elements tan 
característics del nostre barri, i en va fer una petita anàlisi. Entre 
els elements analitzats figuren el passatge del Taulat, el passatge 
Caminal, el de Treball, el passatge de les Moreres i el passatge de 
Mas Oliver. El document aprovat fa poc pel Pla de Centre Històric 
del Poblenou també fa especial menció de la importància dels 
passatges en el context urbà d’aquest barri. Defineix el Poblenou 
com un barri de carrers: “El diàleg de carrers, passatges i vies 
de l’Eixample Cerdà formen el text urbà que avui coneixem del 
Poblenou antic”, diu el document, i afirma també que gran part del 
patrimoni paisatgístic del nucli antic del Poblenou està precisament 
en aquests carrers i passatges. Tot i el reconeixement del paper 
dels passatges en el nostre paisatge urbà, no està recollit en cap 
document normatiu de quina manera cal tractar aquests elements 
per tal de no desvirtuar-los.   

El Districte de Sant Martí ha iniciat la remodelació d’alguns 
d’aquests passatges, tal com informàvem en el núm. de juliol 
passat d’El Poblenou. Però a falta d’unes directrius clares i pre-
cises d’intervenció que donin homogeneïtat i qualitat, el resultat 
és francament lamentable. No hi ha coherència d’actuació en el 
pavimentat, ni en els elements del mobiliari urbà, l’enllumenat, 
l’arbrat, etc. El resultat és que cada passatge remodelat és diferent 
dels altres. Ni tant sols en l’enllumenat hi ha un criteri per col·locar 
el mateixos models de fanals. 

El mateix dia que el regidor Narváez va inaugurar la remodelació 
del carrer Llatzeret, els veïns li van fer notar que el carrer havia 
perdut claror. Es va poder comprovar que els fanals acabats de 
col·locar eren d’un model diferent dels de la resta de carrers 
d’aquest tipus també acabats de remodelar.  El regidor, que no 
va saber explicar per què, va dir que es canviarien. Recentment, 
s’ha canviat els fanals per uns que fan més llum però que són d’un 
model diferent del que han substituït i diferent també de qualsevol 
altre fanal del barri. Encara ningú ha sabut explicar el perquè.  

Comissió d’Urbanisme AVPN

Passatge Cantí: el tendal elèctric continua 
en situació caotica.

Lluminària al carrer Llatzaret. Ha 
estat substituïda recentment, al 
cap d’un més de la inauguració 
del passatge, i el model tampoc 
correspon als emprats a altres 
passatges propers.

Passatge Mas de Roda: les llu-
minàries aquí son de LED i el 
paviment és diferent a la resta de 
passatges.

Un altre model de paviment

lluminaria passatget.   
És diferent a les altres
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La plaça de les Glòries

Assemblea de veïns de Glòries – campanya de denuncia:  
L’Hereu no compleix
El 22 de febrer els veïns i les veïnes de la zona de les Glòries es 
reunien en assemblea a la Farinera del Clot per valorar la decisió 
del govern municipal de no construir aquest any els equipaments 
de barri previstos a les Glòries en el solar situat entre la Gran Via, 
la Diagonal i el carrer Ciutat de Granada. 

La crisi econòmica va ser l’argument esgrimit pel regidor 
d’Urbanisme, Ramon García Bragado, a les AAVV de Poblenou, 
Clot, Sagrada Família i Fort Pienc per retirar la biblioteca, el casal 
de barri i l’auditori del paquet d’obres municipals de 2010. Estava 
previst construir aquests equipaments durant aquesta any a l’edifici 
sòcol de la plaça de les Glòries. Com sempre, les conseqüències 
de la crisi les acabem pagant els que suportem el país amb el nos-
tre treball quotidià, enlloc de les empreses que fins fa poc tenien 
grans beneficis i ara en tenen prou amb expedients de regulació 
d’ocupació per alliberar-se de responsabilitats. 

 En aquest sentit cal destacar que, malgrat la crisi, el govern mu-
nicipal no s’ha descuidat de garantir la continuïtat de les obres 
del fantàstic edifici “grapadora”, que serà la futura seu Museu del 
Disseny, però no ha estat així en el cas dels equipaments més 
relacionats amb la vida quotidiana dels barris com els citats.  

A més d’ajornar la construcció de la biblioteca, l’auditori i el casal 
de barri, es manté l’endarreriment greu de la resta d’equipaments 
que es va aprovar d’incloure en els Compromisos de Glòries fa 
només 3 anys. Entre els més urgents hi ha el Centre d’Assistència 
Primària (CAP) i el Casal d’Avis del carrer Bolívia, que ja figuraven 
en el Pla d’Equipaments del Poblenou aprovat fa 10 anys, i que es-
tava previst iniciar-ne les obres el 2009 per acabar-les a finals del 
2010. I també el centre escolar i l’escola bressol del carrer Consell 
de Cent/Castillejos (CEIP dels Encants), el CAP de Fort Pienc, 
les residències i centres de dia del Clot i de Sagrada Família-Fort 
Pienc, entre d’altres. 

El govern municipal continua entestat a fer una política de ciutat de 
façana i buida del contingut social. No es pot posar la crisi econò-
mica com a excusa i al mateix temps anunciar la candidatura per 
celebrar nous Jocs Olímpics. On són les prioritats i sobretot com 
s’obtenen els diners per al finançament municipal i com es paguen 
els deutes de les aventures com el Fòrum de les Cultures?  

A l’assemblea dels veïns es va acordar iniciar una campanya de 
denúncia de  l’incompliment per part del govern municipal dels 
compromisos assumits davant dels veïns l’any 2007. Es col·locaran 
pancartes als balcons (que estan disponibles a les AAVV), es con-
centraran al pas de la Marató que passa per la Gran Via el 7 de 
març, i altres accions que seran anunciades oportunament. 

Comissió de les Glòries

les Glories
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Reportatge - Notícies

Agbar paga la rehabilitació de la torre de les aigües del Besòs
El grup empresarial Aigües de Barcelona (AGBAR) 
destinarà 3,2 milions d’euros a rehabilitar la torre de les 
aigües del Besòs, actualment propietat de l’Ajuntament 
de Barcelona des que el pla urbanístic de Diagonal 
Mar va canviar l’ús industrial de la zona. La torre, junt 
amb algunes parcel·les, va ser cedida a l’Ajuntament, 
que la va incloure al catàleg de patrimoni de la ciutat, 
moment a partir del qual l’edifici va quedar tancat i 
abandonat a l’espera d’una promesa rehabilitació.

La torre d’aigües, que originàriament s’havia construït 
per proveir les fàbriques del Poblenou d’aigua del 
Besòs, es va incorporar al recinte industrial de Macosa 
quan aquesta fàbrica es va estendre des del Camp de 
la Bota fins a la barriada del Taulat. Va passar a mans 
de l’Ajuntament, els anys 90, amb la reparcel·lació 
del pla del Front Marítim. El 2000, es va incloure al 
catàleg de patrimoni del districte de Sant Martí amb la 
qualificació de Bé Cultural d’Interès Local. Però l’estructura interior 
del bell edifici que va construir l’arquitecte Pere Falqués a final del  
segle XIX estava molt danyada pel pas del temps, més d’un segle, 
i la “casa de vàlvules”, l’edificació annexa que un dia  va allotjar la 
maquinària que impulsava l’aigua de l’aqüífer fins als 50 metres 
d’altura on es trobava el dipòsit de la torre, encara ho estava més. 

  Va ser llavors quan els veïns de la plaça Ramón Calsina i les As-
sociacions de Veïns del Poblenou i de Diagonal Mar van sol·licitar 
amb insistència una intervenció que permetés recuperar la torre 
com a mirador. El regidor del Districte, però, donava llargues 
al·legant que el Districte no tenia diners. Esgotada la paciència veï-
nal, va ser la mateixa AVPN qui el 2004 va demanar a AGBAR que 
es fes càrrec del cost de rehabilitació, aprofitant que el periodista 
Josep Maria Huertas així ho havia suggerit en una carta oberta 

a Ricard Fornesa, publicada per La Vanguardia el juliol d’aquell 
any. El llavors director d’Aigües, Àngel Simón, càrrec que encara 
ocupa avui, va accedir a la petició, i el febrer de 2006 l’Ajuntament 
i Aigües de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per 
restaurar-la. 

 Gairebé tres anys després, i amb el projecte de l’arquitecte es-
pecialista en patrimoni industrial Antoni Vilanova, Aigües de Bar-
celona s’ha tornat a comprometre, a través de la signatura  d’un 
nou conveni, amb l’Ajuntament a assumir el cost de les obres de 
rehabilitació, que pugen a 3,2 milions d’euros i que començaran 
ben aviat. L’alcalde i el regidor del Districte, presents el 8 de gener 
passat al mateix peu de la Torre, van agrair la generositat i el com-
promís d’AGBAR amb la ciutat pel fet d’assumir una despesa que 
correspondria a l’Ajuntament.  

Redacció

L’Agrupació de Barcelona d’Amnistia Internacional ha visitat la 
Rambla del Poblenou, a la rodona de Pallars, per parlar-nos d’una 
altra de les violacions dels Drets Humans que pateix el poble pa-
lestí: la falta d’aigua.

L’Organització Mundial de la Salut considera que el mínim impres-
cindible que una persona necessita al dia per beure, cuinar, fer-se 
la higiene, fer la bugada, etc. és de 100 litres. Però mentre cada 
palestí només disposa de 70 litres, i en algunes zones tan sols de 
20 litres per persona i dia, els colons israelians, que viuen en as-
sentaments declarats il·legals, disposen de 300 litres per persona i 
dia, i no s’estan d’omplir les piscines, regar la gespa i els conreus 
de raïm... i això es perllonga des de fa molt de temps.

Amnistia Internacional ha comprovat que Israel es dedica a des-
truir cisternes excavades a terra que havien estat finançades per 
la Unió Europea, així com els dipòsits dels terrats que els palestins 
utilitzen per recollir l’aigua de pluja. 

A Gaza hi ha només un aqüífer que està en zona palestina, però el 
controla i el sobreexplota Israel, i a més l’utilitza d’abocador, amb 
la qual cosa el contamina.

Actualment, a l’empara d’una pretesa llei, els israelians destrueixen 
les instal·lacions hídriques i els dipòsits que els palestins han 
construït; és una manera astuta de forçar-los a marxar i el més dur 
és que ho estan aconseguint perquè sense aigua no es pot viure.

Israel, com a potència ocupant, ha de complir les obligacions que 
s’emeten des de Nacions Unides, però la voluntat de l’Estat d’Israel 
és foragitar els palestins. Ens trobem davant d’una neteja ètnica.

Redacció

Àngel simón, director general d’Aigües de Barcelona, anuncia que aquesta empresa pa-
garà la rehabilitació de la Torre d’Aigües del Besòs. Hereu i Narváez contents i satisfets, 
tot això que s’estalvien tenint en compte que la Torre és de propietat municipal. 

Amnistia Internacional va muntar “una paradeta” a la rodona de Pallars de 
la Rambla per denunciar la injustícia que pateix el poble palestí.  

Amnistia Internacional denuncia al Poblenou abusos al poble palestí
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Josep Maria Queraltó
Una col·lecció que no s’hauria de perdre
Josep Maria Queraltó, veí del Poblenou, ha dedicat tota la seva vida 
al món de la cinematografia des del vessant de la tecnologia. Ope-
rador primer i empresari després, Queraltó no ha deixat mai d’estar 
en contacte amb la tècnica del cinema, i ha recopilat una gran 
col·lecció de màquines que va des de l’època d’Edison i Lumière 
fins l’actualitat. Probablement la més gran col·lecció de l’Estat, que 
aplega unes 15.000 peces entre les que hi ha tota mena d’aparells 
relacionats amb la tècnica fotogràfica i cinematogràfica. 

Només des d’una immensa passió es pot arribar a consagrar la 
vida unint afició i negoci i coneixement. Ara, Queraltó acumula un 
llegat que vol traspassar a aquelles generacions que han nascut ja 
a l’era digital i no han conegut l’enginy que ha portat a la humanitat 
a inventar tota classe de màquines per reproduir la imatge i el mo-
viment, i generar la màgia i la ficció del cinema.

Hi ha una idea que plana des de fa alguns anys sobre els caps 
dels amants del cinema i del món audiovisual en general. Es trac-
ta de fer un gran museu que reculli de forma interdisciplinària la 
tècnica de l’audiovisual. Un equipament que encaixa perfectament 
en el 22@ perquè connecta passat present i futur de la tecnolo-
gia audiovisual que està canviant des de fa dècades la forma de 
relacionar-nos, d’aprendre, de comunicar i de fer els negocis. En 
aquest museu hi hauria de tenir un lloc destacat la col·lecció de 
Josep Maria Queraltó. 

L’Associació de Veïns del Poblenou veu amb molts bons ulls un 
museu del cinema i de l’audiovisual al Poblenou, que permeti alho-
ra recuperar i reutilitzar algun antic edifici fabril avui en desús. Per 
fer-ho realitat cal ajuntar voluntats i recursos. Ben segur que tant 
l’ICUB com el departament de Cultura de la Generalitat, coneixe-
dors del llegat Queraltó, també hi estan interessats. Ara bé, caldria 
prendre decisions i no ajornar-les indefinidament.

Redacció
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Medi ambient

Les escombraries

Què està passant amb els Punts Verds al Poblenou?

Sembla mentida que una societat tan dependent de tota classe 
de consums: aigua, energia, materials diversos... tingui alhora un 
desconeixement tant gran dels processos que implica aquest con-
sum. El que crida més l’atenció és la falta d’informació i l’aparent 
despreocupació d’allò que és tant bàsic per a la nostra vida quo-
tidiana. Les escombraries conviuen amb nosaltres però no ens 
hem preocupat gaire per saber que és el que es fa amb elles fins 
que hem omplert a vessar els abocadors propers i també ens hem 
adonat que cremar-les pot tenir un cost per a la salut. 

Esgotades les vies fàcils per desfer-nos de les empipadores es-
combraries, ara queda   explorar el terreny no tant fàcil. I això té un 
cost no només econòmic sinó en la col·laboració de tots. No n’hi ha 
prou amb reduir el consum, que per descomptat és la primera i més 
important mesura. Cal recuperar els materials, en alguns casos 
per tornar-los a utilitzar després de processar-los. En altres casos 
per a valoritzar-los energèticament obtenint calor i electricitat, o 
convertir-los en productes útils com adobs, ciments, paviments, 
etc. Tot allò que no es pugui recuperar d’una forma o altre esdevé 
un problema i en conseqüència té un gran cost mediambiental i de 
tota mena. Allò que llencem al contenidor gris, el de rebuig, és el 
que renunciem a recuperar, i per tant acabarà després de costo-
sos processos de separació ocasionant un impacte o altre al medi 
ambient, a la salut, etc.  La bossa doncs del rebuig hauria de ser la 
fracció més petita de les nostres escombraries i no la més gran.

Al Poblenou ha arribat finalment la recollida per separat de la 
brossa orgànica, el contenidor marró. Ha trigat molt! En la major 
part de pobles i ciutats de Catalunya ja es recull des de fa anys, 
però la ciutat de Barcelona, que és on es generen més residus 
de tot el territori català, ha trigat més. Ara falta que els ciutadans 
fem servir aquest contenidor correctament. Pensem que aquesta 
fracció és l’única que es recupera pràcticament en la seva totalitat 
sense deixar impactes en el medi.

Redacció

Primer va ser el tancament del Punt Verd de la Vila Olímpica i, 
fa pocs mesos, ha seguit el tancament del Punt Verd de la zona 
del Fòrum. Ara els veïns i veïnes del barri ja no disposen de cap 
emplaçament fixa on portar residus o trastos vells per reciclar. Per 
contra, l’Ajuntament potencia els punts verds mòbils. Els dimarts 
a la tarda hi ha un camió Taulat amb Provençals i un altre a la 
Rambla amb Sancho d’Àvila; el divendres per la tarda el camió és 
a Perú amb Espronceda, i el dissabte al matí a Bilbao amb Ramon 
Turró.  

Tot i el servei de proximitat de les deixalleries mòbils, cal dir que els 
espais fixos tenen algun avantatge respecte als camions: Accep-
ten un ventall molt més ampli i també un major volum de residus 
i objectes vells per reciclar. Són centres estables que poden des-
envolupar una labor educativa d’acord amb l’Agenda XXI. Tenen 

un horari de servei permanent de dilluns a dissabte que facilita 
la pràctica del reciclatge. Les ubicacions fixes son més fàcils de 
recordar.  

La Comissió Pro-Equipaments del Poblenou, i l’Associació de 
Veïns en concret creu quer no s’han de suprimir els punts verds 
fixes perquè la cultura del reciclatge i la recuperació està encara 
molt tendre entre la ciutadania. Cal doncs reforçar tot el que estigui 
relacionat amb un comportament i un consum més sostenible. Cal 
doncs fer el màxim i no el mínim en matèria de recuperació i reci-
clatge. No entenem llavors perquè s’està reculant en la implantació 
de punts verds. A Barcelona hi ha 11 Punts verds de barri fixos, i 8 
punts verds de Zona. Ara cap d’ells es troba al Poblenou. 

redacció 
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Vida de barri

La biblioteca ja ha quedat petita
Per més que l’AVPN va advertir que la biblioteca Manel Arranz, 
inaugurada encara no fa un any a Can Saladrigas havia quedat  
petita abans inclús de començar, fonts de l’ajuntament van negar 
aquest extrem. Més encara, al cap d’unes setmanes de la posada 
en marxa va ser el mateix ajuntament qui va advertir que el nivell 
d’ocupació dels espais es trobava per sota del que és l’afluència 
mitjana a les biblioteques de la ciutat. No han passat ni 12 mesos, 
segurament aquell temps just i suficient per refredar la cosa, que 
fonts del Districte de Sant Martí reconeixen ja que caldrà ampliar 
les instal·lacions a la segona planta per poder donar el servei que 
demanda el barri. Una cosa és no tenir ull clínic per endevinar el 
que era evident per a tothom menys per l’ajuntament, i una altra 
és negar l’evidencia amb la mala fe d’aquell que no vol baixar del 
burro tot i sabent que s’ha equivocat en la previsió. 

Redacció

Educadors de carrer
Els educadors de carrer tornen després que Ca la Vila rectifiqui la 
decisió de  prescindir dels dos que hi havia treballant al barri.

En l’anterior número de la revista Poblenou denunciàvem que 
l’Ajuntament prescindia de dos educadors de carrer al barri. Avui 
podem dir que s’ha restablert aquest servei. Un dels educadors  
continuarà amb el projecte i l’altre, per qüestions personals, serà 
substituït per una altra persona.  Això ha posat en evidència la man-
ca de coordinació entre departaments, ja que mentre uns deien, el 
Districte, que no tenien diners, l’Ajuntament central vol potenciar 
aquest servei. Ens consta que la mediació del tinent d’alcalde 

d’Acció Social i Ciutadania, Ricard Gomà, ha estat decisiva. Mal-
grat tot, aquest enrenou ha suposat tornar a engegar projectes 
que ja s’havien paralitzat, amb el consegüent treball addicional que 
això representa. Des de l’Associació de Veïns valorem positivament 
aquesta rectificació, però seguim reclamant  un increment de les 
persones dedicades a aquesta tasca. La normativa estableix  un 
educador de carrer per cada 20.000 habitats, i el Poblenou, amb 
prop de 70.000 habitants, només en té dos.

AVPN

Un nou centre de barri al Poblenou
El 16 de gener passat el Centre de Barri Bac de Roda - Poble-
nou va obrir les portes al carrer Antic de València, 96-106. Aquest 
centre, gestionat per l’entitat CER Bac de Roda, es defineix com 
un centre de proximitat, orientat a promoure la participació del 
veïnat i a fomentar el teixit associatiu del barri, i on els veïns i les 
veïnes es poden trobar, utilitzar la petita biblioteca, o bé involucrar-
se activament en el projecte del centre.

Com sabeu, almenys les persones que ja fa molt de temps que sou 
al barri i que coneixeu l’Associació, fa molts anys que aquesta en-
titat va sol·licitar a l’Ajuntament un equipament municipal a la zona 
del barri del Poblenou més propera a Bac de Roda, i posteriorment 
va presentar un projecte que, després de molts estira-i-arronsa, ha 
permès al CER Bac de Roda portar la gestió del Centre.

En els seus 489 m2 d’instal·lacions es faran cursos i tallers, con-
ferències i exposicions d’interès social. La voluntat de l’entitat que 
ho gestiona és ajustar l’oferta de tallers a la demanda del veïnat, 
i és així com s’ha elaborat la programació actual dels cursets: per 
mitjà d’un sondeig, i avaluant les inquietuds del veïnat. I és així 
com es pretén continuar fent-ho. Per tant, si teniu alguna proposta, 
feu-la arribar perquè en puguem  considerar la viabilitat i fer-la 
cabre en la programació estable de tallers.

Com a novetat, aquest centre de barri incorpora un petit teatre amb 
intenció de fomentar la cultura escènica, mitjançant una programa-
ció estable d’espectacles els caps de setmana (teatre, actuacions 
musicals, circ, cinema, màgia...). A més, ofereix el teatre com un 
espai més del Festival de Tardor Escena de Poblenou.

CER Bac de Roda

Local del nou Centre de Barri de Bac de Roda al Camí Antic de valència. 
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L’Institut de Cultura de Barcelona ICUB i el Districte de Sant Martí deixen sense finança-
ment el Centre Cultural de la Ciutat Industrial. 

Aquest equipament que està previst ubicar als vells tallers Oliva 
Artés, al Parc del Centre, ha quedat fora de les obres per finançar 
amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat que ha con-
vocat el Ministeri de Política Territorial per aquest any 2010. Això 
significa que s’ha perdut una vegada més l’oportunitat de guanyar 
un equipament cultural pel Poblenou, aprofitant finançament de 
l’Estat. És a dir, que a l’ajuntament no li hauria costat ni un duro. 

Els diners però de l’anomenat Pla Zapatero per a reanimar 
l’economia a través d’inversions fetes pels ajuntaments no s’han 
perdut per a tothom. L’ICUB si que ha aprovat finançament per va-
lor de 5,6 milions d’euros per rehabilitació, equipament i museu a  
la Fabra i Coats al districte de Sant Andreu. I gairebé un milió més 
per al centre cultural de Can Fabra. També es destinen 2,8 milions 
d’euros per reformar i fer millores al centre cultural de l’antiga fà-
brica Philips, al passeig de la zona franca. Alguna cosa deuen tenir 
les regidores Gemma Mumbrú i  Imma Moraleda, dels districtes 
de Sant Andreu i de Sants Montjuïc, respectivament, que no té el 
regidor Narváez de Sant Martí. Probablement el fet diferencial és 
l’interès per la cultura i pels seus. 

Mentre les fàbriques per a la creació a Sant Andreu i a Sants Mon-
tjuïc tiraran endavant, la tercera seu del museu d’Història MUHBA 
després de la plaça del Rei i el Born, ens referim a Oliva Artés 
al Poblenou, quedarà penjada sense finançament. Tal com aler-
tàvem en l’anterior número de El Poblenou l’edifici que ha d’acollir 
el museu de la ciutat industrial està molt malmès i no resistirà el 
pas del temps i les pluges d’aquesta primavera si no hi ha una 
intervenció urgent que eviti que l’aigua i els agents meteorològics 
acabin col·lapsant l’estructura de ferro de la vella fàbrica.

En què es gasta el fons estatal el Districte de Sant Martí?

Si bé el Districte de Sant Martí no aposta per l’equipament cultural 
a Oliva Artés, sí en canvi ho fa pel Museu Disseny Hub Barcelona 
DHUB. L’edifici que el consistori està construint a les Glòries, obra 
de l’estudi d’arquitectes Bohigues Martorell & Mackay, conegut 
també per Centre del Disseny, i que la voluntat popular ha bate-
jat com edifici grapadora perquè té una forma que recorda una 
grapadora d’oficina, rebrà pràcticament un milió i mig d’euros del 
fons estatal. Els diners es destinaran a infraestructures d’aigua 
i de climatització de l’edifici.  Cal dir que aquest equipament ha 
sigut imposat d’alguna manera per l’ajuntament ja que cap dels 
col·lectius ciutadans de la zona l’ha reivindicat com a prioritari, i 
menys encara amb el disseny que en el seu dia, quan es va pen-
sar, es justificava per l’existència de l’anella viaria elevada, que 
posteriorment va ser descartada.

L’obra però que s’emporta la inversió més important del fons es-
tatal és la rehabilitació del Museu de Ciències Naturals, amb cinc 

milions, sis-cents vint mil euros. Fa uns mesos l’alcalde Hereu va 
anunciar que el Museu de ciències naturals, actualment al castell 
dels tres dragons de la ciutadella, és projectarà en un nou Museu 
Nacional de Ciències Naturals de Catalunya amb seu a l’edifici 
Fòrum d’Herzog & de Meuron. L’edifici que va caure en desús 
acabat el Fòrum Universal de les Cultures, i que patia problemes 
estructurals des del seu mateix inici, motiu pel qual es va buidar 
la piscina de la coberta, sembla que ha trobat definitivament un 
ús. La broma costarà 11 milions d’euros, segons va anunciar Jordi 
Martí, gerent de l’ICUB. Els 5,6 milions del fons estatal ben segur 
que formen part de les obres d’adequació d’aquest museu que vol 
obrir portes el 2011.  

El cas és que en matèria d’equipaments culturals el Poblenou veu 
passar de llarg els diners del fons estatal. No s’invertiran on dema-
nen els ciutadans sinó on s’encaparra l’alcalde, és a dir, en els dos 
pols extraradials: a Glòries i al Fòrum, enlloc de fer-ho al centre 
del barri que és on viu la gent i on hi ha la necessitat. Es clar que 
això de la necessitat depèn de com es miri. Vist des de la finestra 
de l’alcaldia a la plaça de Sant Jaume, la necessitat és poder pre-
sentar l’expedient amb grans realitzacions que elevin la ciutat a 
un èxtasi que només aprecien els turistes. Ara, pels ciutadans del 
Poblenou la necessitat és arreglar el més aviat millor el desgavell 
urbanístic que regna entorn de la Diagonal i el Parc del Centre, i 
dotar el barri d’equipaments culturals com si d’un barri cèntric es 
tractés. Des de Ca la Vila sembla que l’interès està en fer el que 
manin els de Sant Jaume més que no pas els del Poblenou. 

S. Clarós

Edifici fòrum
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