


El Traster de Can Ricart és un espai on cada 
segon diumenge de mes, la Taula Eix Pere IV 
organitza una fira de reciclatge i reutilització, 
amb paradetes de venda i intercanvi d’articles 
de segona mà i petites artesanies fetes a casa 
i paradetes d’entitats i projectes d’economia 
social i solidaria.

La Taula Eix Pere IV en poques paraules
La Taula Eix Pere IV és una associació de segon grau integrada per veïns i veïnes, entitats, 
associacions i cooperatives de l’entorn del carrer Pere IV i del Districte de Sant Martí.

L’objectiu és la dinamització i reactivació social i comunitària, cultural, urbanística i econò-
mica de l’Eix Pere IV, amb iniciatives i projectes del barri i amb entitats i cooperatives que 
fomentin l’economia social i solidària, per recuperar i donar nova vida als espais buits, tan 
solars com locals i naus en desús, que tenim per tot l’Eix Pere IV.

Portem més de 3 anys diagnosticant i treballant les problemàtiques que l’estat d’abandona-
ment i degradació de certes parts de l’Eix Pere IV està provocant al barri i als seus habitants.

La Taula Eix Pere IV treballa en xarxa amb moltes entitats i col·lectius del barri per tal de 
canviar aquesta situació i poder crear un nou model de barri i de ciutat que permeti fer les 
coses, on el ciutadà és el principal centre d’atenció.

El Traster de Can Ricart en xifres
– Mes d’ un any fent el traster
– Tots els segons diumenges de mes
– Més de 40 paradetes de segona mà i entitats socials
– Intercanvi de joguines i cromos per als infants
– Activitats infantils i Tallers gratuïts per adults
– Una Paradeta solidària on el veïnat pot portar articles de menjar, higiene, roba i sabates.
– Més de 300 assistents per Traster.
– Un servei de bar i menjar de diferents llocs del món.



L’esperit del Traster
Amb el Traster de Can Ricart volem donar a conèixer la nova placeta que s’ha urbanitzat i la 
problemàtica dels espais en desús i abandonats que tenim a l’Eix Pere IV, i com amb activi-
tats per tothom es poden dinamitzar, i fer que la gent del barri tingui espais diferents on fer 
vida social.

Volen crear una xarxa d’economia social i solidaria, on el veïnat sigui el protagonista i on po-
der gaudir d’un diumenge en família fent activitats i tallers diferents, escoltar bona musica, i 
poder fer el vermut i provar nous menjars del món en un ambient tranquil i agradable.

Amb el Traster de Can Ricart es volen descongestionar les zones habituals i densificades del 
barri tot donant a conèixer nous espais singulars i el patrimoni industrial que tenim i hem de 
preservar, donant-li un valor, que ara no tenen.

Can Ricart, un lloc emblemàtic
Can Ricart és un antic complex industrial darrera del Parc del Centre del Poblenou on fem el 
Traster cada segon diumenge de mes, en una magnifica placeta a l’aire lliure.
 
Amb més de 200 anys d’història, sent un dels motors econòmics de tota Barcelona, fa només 
10 anys es va salvar de l’enderrocament total  que el pla urbanístic 22@ tenia previst gràcies 
a la lluita veïnal, declarant gran part de les naus que no van poder destruir, BCIN, Bé Cultural 
d’Interès Nacional.
 
Ara, 10 anys després de desmantellar els últims tallers i fer fora més de 250 llocs de treball, 
l’estat de les naus és deplorable, únicament amb activitat les naus del centre de creació 
audiovisual Hangar, el casal de joves de Can Ricart i la sala Perequartu, on la Taula Eix Pere 
IV treballa per revertir la situació d’aquest i altres espais de tot l’Eix Pere IV.
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