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GENER 2016, Dissabte 16, 23 i 30 de gener. 

Comença el Procés Participatiu sobre les necessitats del veïnat en els tres trams del carrer Pere 

IV, on sortim al carrer amb paradeta per fer l' enquesta ciutadana in situ. 

 

Des de la Taula Eix Pere IV es reflexiona sobre la transformació de l' Eix Pere IV, sobre la urbanització 

que en breu es faria al tram central del carrer Pere IV i sobre les necessitats que a cada un dels tres 

trams de l'eix tenen els veïnats per on creua el carrer. Es així com arribem a la conclusió  que s' ha de fer 

una enquesta ciutadana per saber quines necessitats reals tenen els veïns i veïnes, un procés 

participatiu que constarà de cinc fases, la de preguntes, diagnosi, debat, conclusions i retorn, 

prèviament ja havíem fet dos fases, la de preparació i informació. 

L'enquesta la fem en format digital, a través d'un formulari que tenim a la nostra pàgina web 

eixpereiv.org i en format físic, en paper imprès, ja que considerem que un bon gruix de la població 

no fa servir les xarxes socials, i es quan decidim sortir al carrer cada dissabte del mes de gener per 

a poder arribar a aquests col·lectius de població , bàsicament gent gran i joves i alhora escollim 

botigues populars dels barris on es pot omplir l' enquesta in situ.  

 

 



GENER 2016, Dimecres 20 de gener 

 Seguim pintant persianes com a acció de millorar el paisatge urbà dels carrers de l' Eix Pere IV, 

com a acció reivindicativa i de conscienciació sobre la problemàtica i abandonament de aquesta 

part del barri. 

Artista pintant a un veí a la cooperativa Cydonia 

Durant tot el 2015 vam pintar, amb la col·laboració de la plataforma d'art Rebobinart, mes de 40 

persianes als tres trams de l' Eix Pere IV. A Inicis de 2016 seguíem pintant-les, dins l' acció " dóna 

la cara per Pere IV ", on veïns i veïnes dels barris afectats es deixaven retratar i els comerciants 

cedien les seves persianes per a la millora i transformació de tot l' eix. 

Prèviament al dia de la pintada, la Taula Eix Pere IV sortia al carrer amb la seva paradeta mòbil on 

informàvem a la gent sobre l'estat actual del carrer Pere IV , la urbanització pendent que faria l' 

ajuntament i el nostre model de canvi econòmic, social i cultural aprofitant els espais en desús i 

abandonats que envolten i degraden tot l' eix. 

Després feien un Photocall, on el veïnat donava el seu consentiment per fer-se la fotografia i 

accedia a pintar-se en algunes de les moltes persianes que tenim, si així ho creia oportú l' artista, 

que es el que al final decidia quin veï/na acabaria sent pintat. 

 

Veïns al photocall, donant la cara per Pere IV 

 

 



GENER 2016, Dilluns 18 gener al Divendres 12 febrer. 

Estància en el local de la Taula Eix Pere IV,  " Perequarto ", dels estudiants de cinquè curs            

d'arquitectura de la Universitat de Cardiff, dintre del projecte europeu EMUVE, d'investigació 

sobre la regeneració urbana d' espais i edificis abandonats. 

 

Alumnes i professor en un dels tallers d' urbanisme 

Durant 3 setmanes vam poder compartir el local amb els estudiants de cinquè curs d' arquitectura de 

la Universitat de Cardiff, on vam poder ajudar i assessorar, en les tasques dels seus treballs de final de 

carrera. 

Els treballs es dividien en dues parts; per una banda cada estudiant feia una proposta individual sobre el 

recinte fabril de Can Ricart i com dinamitzar-lo des de una perspectiva econòmica, social i cultural, que 

tingués sentit i acord amb el barri i el seu veïnat. 

Per altra banda, dividits en equips, els alumnes feien una proposta general de com revitalitzar tot      l' 

Eix Pere IV, a partir dels estudis de tot un curs dedicat a investigar, i comprendre l' urbanisme dels últims 

20 anys a Barcelona i concretament al barri del Poblenou i les seves lluites veïnals per a conservar el 

patrimoni i defensar els habitatges socials. 

A partir de aquesta teoria, la Emuve Unit, que es com es feien anomenar els 12 alumnes i el professor 

Federico Wulff, van decidir venir in situ i tocar terra, per a comprendre millor la situació que patien els 

nostres barris arrel del pla urbanístic 22@. A mida que els treballs dels alumnes agafaven el punt de 

realitat que l' estància a Can Ricart els hi proporcionava, es van decidir fer Tallers d' urbanisme oberts al 

veïnat, a les entitats i als Tècnics del Districte de Sant Martí, per a poder triangular els resultats. 

Exposició dels treballs en un dels Tallers d' urbanisme 

 

 

 

 



GENER 2016, Durant tot el mes... 

 

Des de la Taula Eix Pere IV acceptem l' encàrrec del Comissionat d'economia social i solidària de 

Barcelona per enfortir el territori amb projectes d'economia social i solidària, amb diferents accions 

durant els mesos de Gener a Abril del 2016. 

 

 
 

Durant tot el mes planifiquem el sistema de treball, les activitats i els tempos a seguir per dur a terme 

les accions pe a complir amb els objectius marcats. 

Aquestes accions consisteixen en; 

 

Fer un informe sobre el mapeig de espais buits amb possibilitats d'ubicar en ells projectes i entitats que 

promoguin l'economia solidària, amb un estudi dels buits i ubicats al plànol. 

 

Fer un estudi dels Nodes de Pere IV on poder dinamitzar espais subceptibles d'albergar economia social, 

aquest nodes principals son els del Passatge Trullàs, el de Can Ricart i el de l' Escocesa. 

 

Dinamització i descripció del Procés participatiu veïnal i definir els actors socials. 

 
Organitzar la jornada de Paisatges Urbans Emergents III- Nodes de Pere IV, al museu d' HIstoria 

contemporànea Oliva Artés, MUHBA. 

 

Organitzar les Jornades Cooperar per fer Ciutat, sobre l' estat del cooperativisme a Barcelona i mes 

concretament a l' Eix Pere IV, a Can Ricart. 

 

Treballar en la gestió interna i en les millores en l' organització de la Taula Eix Pere IV. 

 

Descripció d' activitats culturals, com ara itineraris per a conèixer el territori. 

 

Assessorament i acompanyament als projectes d' economia social, solidària i cooperativa del territori. 

  



FEBRER 2016, dels dies 1 al 12 

 

Tallers d' urbanisme amb la Emuve Unit i rutes guiades per l' Eix Pere IV. 

 

Cartells 

dels Tallers d' urbanisme 

Els quatre Tallers d' urbanisme que es van fer durant l'estància dels estudiants de cinquè curs            

d'arquitectura de la Universitat de Cardiff van ser tot un èxit i un exercici de transparència i treball en 

equip i amb tots els actors implicats en la zona. 

Els mateixos alumnes reconeixien la magnifica oportunitat que van tenir de poder realitzar els seus 

treballs directament en la zona implicada com una formula perfecta per a poder fer el treball de final de 

curs amb garanties reals d' eficiència. Des de la Taula Eix Pere IV els hi vam oferir a fer una sèrie de rutes 

guiades per a conèixer el territori, els treballadors i el veïnat, per a poder completar els seus estudis. 

Rutes 

guiades per tot l' Eix Pere IV 

A mida que feien les rutes guiades per la part de Provençals i el Besòs i la zona de la Llacuna i el Bogatell, 

anaven agafant informació i començaven a entendre la complexitat de diferencies que tenen les 

diferents parts de l'Eix Pere IV. Els hi va cridar molt l'atenció la recollida de ferralla que fan els 

immigrants i molts ciutadans de Barcelona, i de com no s' integren a la societat, o com la societat no 

integra a aquestes persones dignifiquen la feina de reciclatge i reutilització que fan. 

Al final de la seva estada amb nosaltres es van comprometre a editar un llibre amb tota l' experiència 

recollida i els treballs, un per un i per equips per a que quedi constància i poder fer-lo servir els agents 

que ho creguin necessari. El llibre es titula,  " EMUVE BARCELONA, Innovative Design Strategies for 

Resilient Reactivation of Poblenou-Can Ricart ". 

 

 



FEBRER 2016, Durant tot el mes... 

Reunions per conèixer i donar suport amb Entitats d'economia social i solidària, visites a altres espais 

similars a l' Eix Pere IV i col·laboració amb el Centre Cívic de Can Felipa. 

 

Durant tot el mes de Febrer comencem a tenir reunions per conèixer i fer lligams per a que les iniciatives 

que poden interessar al barri d' economia social i solidària i culturals, es puguin instal·lar en tot l'àmbit 

de l' Eix Pere IV, per a cosir com una cremallera, tot el barri amb un model de ciutat diferent, mirant a 

les persones que hi viuen i oferir alternatives reals de canvi al barri. 

Ens trobem amb la cooperativa Alencop, que necessiten tenir un espai en el nucli del districte per a 

poder realitzar la seva tasca de recollida a domicili d' electrodomèstics i ferralla. 

També amb la Fundació Cepaim, d'ajuda als assentaments il·legals de la zona del Besòs. 

Amb la futura cooperativa La Desubicada, que apropa la literatura en forma de Cabaret al veïnat. 

Ens reunim amb el sociòleg i investigador Jean Baptiste Leclercq, de l' universitat de Montreal , al 

Canadà, on ens fa una entrevista per a comparar els processos comunitaris d' economia social i solidària 

entre Barcelona i Montreal. 

Visitem Can Batllò i tenim una reunió amb Ferran Aguiló , que ens posa al dia de com van aconseguir a 

través de la lluita veïnal la nau numero 11 del recinte fabril i com funcionem i s' autogestionen. 

Ens reunim amb Gaspar Coll, rector de l' universitat de ciències socials i humanitats de Barcelona, que 

pròximament s' instal·laran al recinte fabril de Can Ricart, i de com poder col·laborar per a dinamitzar tot 

el complex de can Ricart amb projectes d' economia social i solidària. 

Col·laborem amb el Centre Cívic Can Felipa com a jurat en la convocatoria per escollir el millor artista 

audiovisual dintre de l' acció " El meu veí fa performances ", on el guanyador podrà actuar durant el 

Festival Escena Poblenou. Aquest any es proposa que els treballs han de ser co-produits amb alguna 

entitat social del barri, per a reforçar el territori. 

I nosaltres som aquesta entitat, que ajuda al col·lectiu artístic a co-produir la Performance amb caràcter 

social i  incidim a que la zona escollida sigui la part de l' Escocesa, l' antiga Placeta Kleim i la fabrica Oliva 

Artès, on el treball serà generacional, explicant les diferents visions de la gent gran, els adults i els joves 

de la zona. 

 

 



MARÇ 2016, Dimecres 30 de Març. 

Participem activament en el Cicle d' iniciatives d'acupuntura urbana, dintre d'un projecte de    

l'Ajuntament de Barcelona, tirat endavant per La Fabrica del Sol i dintre del Mapa de Barcelona 

Sostenible. 

 

S' ens demana la col·laboració activa dintre de l'última jornada, la dedicada al barri del Poblenou, 

on confeccionem una ruta per a poder explicar el funcionament de la Taula Eix Pere IV i les seves 

tasques fetes fins ara, amb una mirada posada en les entitats i accions desenvolupades i a 

desenvolupar. 

Iniciem la ruta d' acupuntura urbana donant a conèixer la cooperativa L'Estoc, i de com aquesta 

cooperativa està implicada dintre de la Taula i conscienciem de la necessitat d'activar espais amb 

aquest tipus d' economia, com ara la de reciclatge i reutilització de les fustes per a produir 

mobles. Fem una passejada per veure totes les persianes pintades amb les cares del veïnat, 

dintre de l' acció " dóna la cara per Pere IV, en col·laboració amb la plataforma d' art Rebobinart. 

Ens arribem fins al Passatge Trullàs, i expliquem el projecte que tenim per a dinamitzar aquest 

node i de la necessitat de espais públics per a relacionar-se i de trobada que fan falta en aquesta 

part de Pere IV. Ens apropem fins a la cantonada de Can Picó, on la cooperativa Biciclot ha 

aconseguit aquest espai patrimonial per a ubicar el futur Hub de la bicicleta a Barcelona; allà ens 

expliquem els treballadors com funciona, i en com repercutirà la seva estància en la dinamització 

del barri. 

Després anem a a conèixer uns dels Horts indignats del Poblenou, i veiem Connecthort, dintre del 

pla buits, on expliquem que es i com funciona aquest pla.  

 



MARÇ 2016, Durant tot el mes... 

Comencen dos grups de treballs sorgits dels simpatitzants de la Taula Eix Pere IV i del veïnat, que  

es reuneixen periòdicament per a gestionar espais  per als Horts Urbans comunitaris i un altre 

per aconseguir un espai permanent per al desenvolupaments d' un Mercat social d'intercanvi i de 

segona ma.  

 

Es continua amb el suport i acompanyament d'entitats relacionades amb l' economia social i 

solidària com ara L' estoc, que fa mobles amb fustes reciclades. 

Amb Treball de Processos, entitat dedicada a assessorar i facilitar la gestió en l' organització 

d'entitats i resoldre conflictes interns. 

Amb la Coordinadora de Cooperatives de Consum del Poblenou, s'estableix un lligam i un acord 

per acompanyar-los en la dinamització del seu Mercat de Pagès anual i difondre la seva ètica  vers 

els productes d'alimentació ecològica, amb l' objectiu de que sorgeixin mes cooperatives de 

consum responsable. Amb la cooperativa de Cohousing Senior del barri, per poder ajudar-los a 

aconseguir espai per al seu projecte de vivenda compartida, com alternativa a les residencies 

actuals, amb l' ajuda mútua dels seus socis fins al final de la seva vida. 

Amb el grup de criança el Bosque de las Caracolas, per intentar ubicar-los en alguns del espais  

del Eix Pere IV. Amb el col·lectiu Village Underground, que ja hi son ubicats a Londres i a Portugal, 

per a poder dinamitzar els espais abandonats amb activitats de la ciutadania. I amb la Fotògrafa 

retratista Isabella Antonelli, per mirar de buscar la col·laboració per editar un llibre de fotos de 

gent gran i espais de l'àmbit de Pere IV, per a dignificar l' eix i els seus habitants durant tota la 

seva vida vivint al barri. 

 

 



ABRIL 2016, Dissabte 2 d'abril 

Organitzem juntament amb el MUHBA les jornades Paisatges emergents- nodes de Pere IV, on 

fem una mirada als nodes que estem treballant des de la Taula, convidant a un expert per a cada 

node, per aprofundir en com podem dinamitzar l' Eix a través d' activar-los. 

 

La jornada es tot un èxit de participació ciutadana, on els nodes es presenten com a una 

oportunitat de revertir la situació actual de abandonament i falta de dinamització que pateix tot l' 

eix Pere IV. Joan Roca, director del Muhba parla de l'importància de activar els espais en desús i 

ens fa una breu introducció al barri i el seu passat industrial. 

El Node de Can Ricart-Parc del Centre, el fa l'arquitecte i professor Federico Wulff a través de la 

col·laboració que fa l' equip de EMUVE amb la Taula.                                                                                 

El Node de l'Escocesa l' explica l' arquitecte Sebastià Jornet i Forner.                                                                                           

El Node del Passatge Trullàs l' explica l' arquitecte i membre actiu de la Taula Holguer Haust.                                                

I el Node de ca l' Illa l' explica la professora i arquitecte Maria Rubert. 

Tanca la explicació el conseller tècnic del Districte Marc Andreu, amb una reflexió molt positiva 

del treball de la Taula i de l' important que es activar els espais en desús. Posteriorment i per 

acabar, fem quatre grups de treball per opinar i aportar ideas respecte als nodes exposats, amb 

gran èxit també de participació.  

 

 

 



ABRIL 2016, Divendres 15, dissabte 16 d'abril 

Comencen les Jornades Cooperar per fer Ciutat, amb l'objectiu de fer una diagnosi del estat  

cooperativista, econòmic, social i cultural que tenim actualment, no nomes als nostres barris de 

Sant Martí , sinó a nivell de ciutat.  

 

Configurem la jornada en diverses fases; la primera que comença el divendres a la tarda, amb una 

presentació de les jornades i una breu descripció de la Taula Eix Pere IV i tot seguit amb una taula 

rodona sobre cultura i creació a l'Eix Pere IV, convidant als actors mes representatius que fan, 

creen i produeixen cultura, en totes les seves facetes. 

La segona fase, el dissabte al mati, on fem, exposem i treballem conjuntament amb el veïnat, la 

diagnosi del procés participatiu del carrer Pere IV, amb mes de 1300 enquestes fetes. 

La tercera fase, el dissabte a migdia, on fem una paella popular amb totes les convidades, veïnat i 

amb la presencia de l'alcaldessa de Barcelona. La quarta fase, ja a la tarda del dissabte on 

aprofundim en les experiències similars internacionals, amb els projectes de barri de Barcelona, 

amb l'informe sobre l'economia social i solidària a la ciutat i on plantegem un seguit de preguntes 

de a l'administració de quin es el seu paper. 

 

Acabem la jornada amb un pica- pica popular i amb un gran èxit de participació, tant veïnal, com de 

col·lectius , com municipals. Vam fer servir la Sala Ricson de Hangar, la placeta de can Ricart,i la sala 

Perequarto per fer la jornada. 



ABRIL 2016, Diumenge 17 d'abril 

Acabem les jornades Cooperar per fer ciutat fora de Can Ricart, concretament a la cruïlla del 

carrer Pere IV amb Almogàvers, amb una Ruta Històrica en bus pel carrer Pere IV, i amb un taller 

infantil amb la cooperativa L'Estoc, on els infants poden fer l'Skyline de Pere IV. 

 

La Ruta Històrica la vam organitzar conjuntament amb l'arxiu històric del Poblenou i amb el 

museu d'història contemporànea Oliva Artés, MUHBA. Gracies a la cooperació de totes, fins i tot 

vam poder comptar amb un bus que va fer el recorregut per a que totes les persones puguin fer la 

ruta sense cap problema. Durant la ruta guiada es vam poder visitar els llocs mes emblemàtics 

amb contrast amb els mes oblidats i degradats, on la gent que va assistir van poder veure de 

primera ma les necessitats reals del carrer Pere IV. 

Durant les activitats infantils per fer amb fustes reciclades i pintura l' Skyline del carrer Pere IV 

organitzades per la cooperativa L'Estoc, vam participar mes de 30 families . 

 

 

 

 



ABRIL 2016, Durant tot el mes... 

Els grups de treball veïnal amb els Horts urbans i el mercat d' intercanvi funcionen molt be i 

avancen molt positivament, es decideix fer un projecte d' horts urbans amb equipament 

exteriors i un mercat d'intercanvi i de segona ma un cop al mes a Can Ricart, ara només queda 

esperar la resposta de l'ajuntament per a poder tirar-ho endavant... 

 

Tenim una reunió molt interessant amb l'Ada Vilaró del Festival Escena Poblenou on decidim 

col·laborar amb el Festival estretament, deixant el local i demanant permisos per a poder fer els 

assajos a la placeta de can Ricart. 

També comencem a pensar conjuntament una acció socio-artística a la zona del Passatge Trullàs, 

on també amb el col·lectiu artístic On Air, poder fer alguna cosa plegats a l' octubre. 

Seguim fem reunions amb projectes d' economia social interessats en establir-se a l' Eix Pere IV 

amb l' intenció de dinamitzar-lo, com es el cas de l'associació cultural Els Fumats, interessats en la 

memòria històrica del barri a través de les diverses formes d'expressió, artística, fotogràfica, 

audiovisual , oral i escrita. 

Coneixem a un altre grup de criança, Pedagogia Viva, on ja tenen l'experiència  a un poble del 

Petit Atelier, un aula amb una educació alternativa a la convencional per a infants de no mes de 6 

anys. 

Vam tenir una reunió amb el Carles Nieto, de la Fundació Ires, que intenta formar als jovents amb 

mes dificultats del barri i amb problemes d' adaptació i integració per diferents motius, ells tenen 

un espai al Poblenou però se'ls queda petit, i busquen dintre de l' eix Pere IV un local amb exterior 

on els joves s'ho puguin fer seu. 

Coneixem el projecte de Trinijove, gracies al seu fundador Ignasi Parodi, on també ajuden als 

joves amb problemes d'integració social, en aquest cas a trobar feina o fent reinserció laboral, i 

parlem de com poder ajudari col·laborar,  ja que ara han aconseguit una nau municipal  al carrer 

Pujades, just a la zona del Node de Trullàs. 

 

 

 



MAIG 2016, Diumenge 8 de maig 

Dintre del Treball de final de curs de l' Ayla Pellicer, una estudiant d'Art i Disseny, van programar una 

ruta per 5 solar buits de l' Eix Pere IV. 

L'objectiu en el treball es reflexionar sobre quins són els elements (legislatius, ambientals, d'ús i 

desús, etc.) , analitzant aquest element intangible, la propietat, i els elements que la recolzen i la 

legitimen, observant d'alguna manera què és el que genera aquesta gran força en el nostre 

imaginari a l'hora d'utilitzar o no un espai, pot obrir camins a l'hora d'entendre l'espai abandonat 

i activar desitjos comuns a l'hora de reclamar-los i activar-los.  

 

La jornada al final va tenir molt bona afluència de públic, i vam constatar la bellesa dels espais 

buits, i ens vam preguntar totes plegades, si realment aquell espai estava buit realment, o ja , tal 

qual estava amb la vegetació i el " caos " natural, no feia per si sol un espai amb condicions de ser 

utilitzat... 

 

 

 

 

 



Maig 2016, Dissabte 21 de gener 

Dintre de les festes de Maig del Poblenou, vam organitzar la dinamització del Mercat de Pagès 

que es fa cada any amb els productors ecològics que abasteixen les 5 cooperatives de consum del 

barri, amb la col·laboració de la futura cooperativa artística La Desubicada. 

d  

La futura cooperativa artística La Desubicada va programar una mati ple d' emocions, entrevistes 

als productors, poesia i musica a càrrec de Daniel Higiènico, un fotocol amb una coliflor gegant i 

un seguit d'actuacions artistiques que van donar ambient i a la Fira. 

Vam aconseguir el propòsit de fer parar al veïnat durant una estona i que gaudeixin de la jornada 

i de pas coneguin la realitat del barri i les seves 5 cooperatives de consum agrupades dintre de la 

coordinadora de cooperatives de consum ecològic. 

Els productors ecològics van poder sortir a l'escenari a parlar i donar a conèixer el seu treball i la 

relació que tenen amb les cooperatives de consum. 

La gent es va poder quedar a fer tallers i activitats que feien les diferents paradetes de 

productors, dinamitzades per La Desubicada, que no van parar d' activar a la gent a que participés 

de la dinàmica de la Fira. 

 

 

 

 



Maig 2016, Dimarts 24 de maig 

Vam fer una jornada coorganitzada amb el comissionat d'economia cooperativa social i solidària a 

la biblioteca Manuel Arranz del Poblenou, sobre cóm la economia social i solidària transforma l' 

espai. 

Van assistir mes de quaranta persones, i van poder mostrar i parlar de tot el que s'està fent des 

de la Taula Eix Pere IV i de com estem gestionant les entitats i cooperatives que estant amb 

nosaltres per tal de dinamitzar la zona. 

Es va poder ensenyar els projectes en els que estem treballant i la gent va  poder participar, 

opinar i apuntar per a treballar dintre de la Taula. 

La jornada va tenir molt de sentit i esperem poder fer-ne un altre de aquestes característiques. 

 

 

 

 



MAIG 2016, Durant tot el mes... 

Vam participar a la primera trobada d'economies solidaries a Barcelona, que es va fer el 28 de 

maig al centre cívic de can Felipa. 

 

Vam donar suport i difusió a la jornada que va organitzar l'associació de veïns del Bogatell durant 

les festes de maig al Passatge Trullàs. 

Vam ajudar a confeccionar l'exposició per al concurs que es fa durant les festes de setembre del 

Poblenou al centre cívic de can Felipa, que anava sobre els TOP's ( tallers oberts del Poblenou ) 

amb la participació de diferents col·lectius artístics del barri, com ara P9artiu, l'Escocesa, Hangar, 

El Niu, la Fundició i molts mes. 

Vam començar a pensar quin seria el nostre paper dintre del FADFEST " assaig general " que es 

farà el 11 juny del 2016, on aquest cop anava sobre el malbaratament dels aliments i de la 

sobirania alimentaria al territori, on vam convidar a les cooperatives de consum del Poblenou i a 

Connecthort. 

Vam participar en un projecte documental que va fer Sergi Selvas, estudiant d' audiovisuals, per 

al centre cívic can Felipa, on es qüestionava, al igual que el Film Dotze homes sense pietat, qui ha 

tingut la culpa de que un espai buit porti tant de temps sense ús, l' administració, el propietari o 

la ciutadania?... 

També van continuar coneixent entitats d' economia social com ara Emmelcat, que es dediquen a 

l'emmagatzament d' energies renovables en mòduls, on la poden utilitzar les entitats o 

ajuntament per a les seves instal·lacions. 

 



JUNY 2016, Divendres 3 d juny, 

Des de principis d'any, ja havíem mantingut converses de possibles col·laboracions amb la 

professora de la UPC i arquitecte Maria Rubert, primer oferint-li l' estudi històric del Node de ca 

l'Illa i després ella mateixa ens va oferir els seus 80 estudiants d'arquitectura en l'estudi de l'Eix 

Pere IV. 

Es aquí on es decideix, fer una maqueta sobre l' Eix Pere IV i de com es pot disseccionar el carrer 

per tal de que la resta de carrers tant horitzontals com, sobretot verticals, s'articulin i permetin 

que tot l' eix sigui mes permeable, des de la rambla Prim fins al Parc de la Ciutadella. 

Al final s' ha editat un llibre on es mostra tot el treball de fi de curs dels estudiants de segons curs 

d'arquitectura de la UPC. 

 

 

Els estudiants presentant la maqueta al MUHBA 

  



JUNY 2016, Dissabte 11 de juny 

Vam participar i col·laborar a la Rua que es feia des de la FAD per a denunciar el malbaratament 

dels aliments i reclamar la sobirania alimentaria al Poblenou, per veure en quin punt estàvem. 

 

Vam aconseguir que les cooperatives de consum ecològic del Poblenou hi participessin aportant 

enciams de km 0 , i vam acompanyar la Rua que encapçalava la cooperativa Alencop per 

Poblenou i la cooperativa Biciclot. 

Vam potenciar des de la Taula Eix Pere IV el respecte per medi ambient, la producció agrícola 

local i l' aprofitament del aliments en contra de les grans cadenes de supermercats i els espais 

autogestionats per a horts urbans i difondre la cultura i principis de les cooperatives de consum 

del barri. 

 

 

 



JUNY 2016, 16,17 i 18 de juny 

Durant aquests dies de Juny posem a disposició la diagnosi dels resultats del procés participatiu 

sobre l'enquesta ciutadana del carrer Pere IV, i aprofitem per fer els debats sobre els resultats 

obtinguts a les tres zones de l' Eix. 

 

Tant a la banda del Besòs, com a la part central , com a la banda Llobregat es debaten en grups els 

resultats de l' enquesta ciutadana, sobre les quatre preguntes que feien, " que preservaries del 

carrer ", "que canviaries ", " que prioritzaries als espais buits de la teva zona ", i si " t'agradaria que 

es recuperes el tram de Pere IV dins el Parc del Centre ". 

 

 

 



JUNY 2016, 18 i 19 de juny 

Dintre de les festes majors de Paraguai-Perú, col·laborem en l'organització  de dos esdeveniments, 

un els 86 anys de ca L'Illa, on es fa una conferència i xerrada sobre aquest complex industrial i 

quins han sigut les empreses, usos i personatges que han passat fins a data d'avui. 

També per als 90 aniversari del Sagrat Cor de Jesús, l' església que tenim al carrer Pere IV , es fa 

un toc de campanes popular, reivindicant d'aquesta manera el sentir de la Veu del passat, i de 

com el llenguatge de les campanes pot seguir sent útil en els nostres dies. 

D' aquesta manera aprofundim en dos dels Nodes de Pere IV, per un costat la zona de l' Escocesa, 

amb el pilar patrimonial que significa per al barri la magnifica Església del Sagrat  Cor, i per altre 

banda la zona del Node de Ca l'Illa, just tocant la Rambla Prim i la part del Besòs, amb aquesta 

altre obra patrimonial que es el complex Industrial.  

 

 

 



JUNY 2016, Durant tot el mes... 

Assistim a reunions i estudiem la possibilitat de connectar el Pla de Barris del Besòs i l' Eix Besòs a 

les dinamiques de la Taula Eix Pere IV, ja que coincidim plenament en els seus 4 objectius que son; 

Recuperar i i pulsa  l’a tivitat e o i a i la o upa i  als barris;  Fer front als dèficits 

urbanístics, a la baixa qualitat dels habitatges, a la a a d’e uipa e ts i fomentar la seva 

accessibilitat i centralitat;   Esta li  a io s d’ate ió i millora de les condicions de vida de la 

població;   Apoderar els veïns pe  tal d’o ga itza -se i establir objectius i actuacions de millora de 

la vida col·lectiva al barri.  

Ajudem a la futura cooperativa La Desubicada a organitzar el seu Cabaret Literari a la placeta de 

Can Ricart, deixant-los el local i fer les gestions per obtenir els permisos. 

Tornem a reunir-nos amb Treball de Processos, que ens ofereixen un PDF molt complert de les 

seves activitats per a poder establir-se a l'Eix. 

Ens reunim i coneixem a l'entitat Canya Viva, que ens dona també un PDF de les seves activitats, 

ells fan estructures amb canyes de les riberes dels rius, per tal d'utilitzar-les com a ornaments 

dels espais buits i per fer ombres i cupules. 

Comencem a tenir clar i a negociar amb Districte el futur Mercat d'intercanvi i de segona ma, i 

decidim que es digui El Traster de Can Ricart, que ha de ser una Fira de reciclatge , reutilització i 

mostra d' aliments de consum ecològics. Dintre del Traster de can Ricart, comencem a tenir 

petites reunions amb els projectes d'economia social i solidaria que volem donar a conèixer, i una 

d' elles es La Farfara, que fan cosmètica natural i la ofereixen a les cooperatives de consum del 

Poblenou. 

També contactem per a que posin paradeta informativa a la cooperativa Alencop, al Pla 

comunitari del Poblenou Apropem-nos i comencem a organitzar-lo. 

 

 

 



JULIOL 2016, 3 de Juliol 

Comença la primera edició del Traster de can Ricart, la Fira de reciclatge, reutilització i productes 

de consum ecològics que farem cada primer diumenge de mes a la placeta de can Ricart amb 

articles per intercanviar o vendre de segona ma i artesania feta a casa. 

 

Gracies al grup de treball que es va formar per desenvolupar i gestionar aquesta activitat a 

principis d'any, finalment es possible portar a terme el Traster a can Ricart ja que es van mirar 

altres indrets on fer-ho i altres dinàmiques de com fer-ho. 

El principal objectiu del Traster de can Ricart es donar a conèixer al veïnat el fantàstic complex 

industrial i la placeta que ha quedat, per a poder-li donar ús i vida de barri, i que el veïnat 

prengui consciencia de la necessitat de rehabilitar les naus, ara degradades i oblidades, tant 

municipals com privades, per a usos que beneficiïn al barri. Un altre objectiu es beneficiar també 

al veïnat de Sant Martí creant una petita xarxa d' economia social i solidària al poder posar la 

paradeta per a poder intercanviar o vendre les coses que ja s'utilitzen de la llar i els articles 

d'artesania que puguin fer des de casa. 

Altre objectiu es aconseguir un espai de cohesió social els diumenges al mati, podent passar el dia 

en família, fent un vermut amb musica o que es infants facin activitats i intercanviïn les seves 

joguines. 

Fomentar i donar suport a les entitats, iniciatives i projectes que comencen al districte 

d'economia social i solidària, posant una paradeta informativa, o per poder fer tallers per donar-

se a conèixer es un dels màxims objectius del Traster.També es busca la solidaritat del veïnat amb 

una paradeta solidaria, fent portar a la gent algun article d'alimentació, higiene o roba per als 

col·lectius mes necessitats, si pot ser del Districte. 

 



JULIOL 2016, 4 de Juliol 

A través del col·lectiu Makea tu Vida, amb el qual hem treballat en diverses ocasions al llarg d' 

aquests 3 anys de trajectòria de la Taula Eix Pere IV, coneixem als Arquitectes de Capçalera       ( 

fem un conveni amb ells ), un grup de arquitectes i professors de les diferents universitats 

d'arquitectura de Barcelona que des de fa tres anys fan workshops especialitzats en la millora de 

la qualitat de vida dels veïnats en diferents indrets i espais urbanístics, per les casualístiques que 

siguin. 

 

En aquesta ocasió la zona d'estudi era al Poblenou, concretament amb el conjunt de vuit edificis 

del passeig Calvell, al costat de la platja i final de la Rambla, mes coneguts com els Tupolevs. 

Ens demanen la cessió dels nostre local durant la durada de l'estudi, del 4 al 23 de juliol, per 

utilitzar-lo per a mes de 40 estudiants, ja que es un lloc molt a prop de la zona dels Tupolevs. 

En el conveni, i com a forma de retorn a nosaltres i a l'Eix Pere IV, arribem als següents acords; 

-Es garantirà la confidencialitat de les dades que facilitin els veïns entrevistats. 

-Als veï s se’ls o u i a à ue, e  fu ió dels esultats de l’estudi, la i fo a ió 
obtinguda podria compartir-se a  l’Aju ta e t de Barcelona. 

-Arquitectes de Capçalera facilitarà a la Taula Eix Pere IV una còpia digital o en paper del 

dossier amb la documentació gràfica i els resultats del Workshop. 

-Els membres de la Taula tindran lliure accés als tallers del Workshop per fer un 

seguiment de la metodologia de treball amb la intenció de fer una relatoria del procés i 

perquè aquesta primera col·laboració serveixi per avaluar possibles col·laboracions 

futures entre la Taula Eix Pere IV i Arquitectes de Capçalera. 

-Posteriorment al Workshop, s’estudia a  possi les ol·la o a io s a  la Taula Eix Pere 

IV o  a eto  pe  la essi  de l’espai, a t av s dels Wo kshops d’A uite tes de 
Capçale a del  i  i/o di s del t e all a les aules d’a uite tu a de 5  u s. 
L’e uip do e t es fa à espo sa le de les i stal·la io s i vetlla à pel seu correcte ús i 

manteniment. Així mateix, durant el desenvolupament dels tallers, es responsabilitzarà de 

la neteja dels diferents espais del local. 

I, perquè constin els acords, ambdues parts signen aquest conveni, en el lloc i la data abans 

esmentats. 

 



JULIOL 2016, 11 de Juliol 

Des de la UIC ( universitat internacional de Catalunya ) ens sol·liciten una reunió per a tornar a 

parlar de la Superilla al Poblenou, en aquest cas es el mateix Salvador Rueda, arquitecte i " 

inventor " del concepte de Superilla a Barcelona amb el seu equip de professors i alumnes sorgits 

de la coordinació de la Confederació de Tallers  de Projectes d'Arquitectura, l'Agència d'Ecològia 

Urbana de Barcelona i Barcelna Activa. 

 

De seguida veiem que la superilla no es la mateixa que s'havia parlat i s'havien fet processos 

participatius a finals del 2014 i a principis del 2015, que era la que estava dintre del carrer Bilbao, 

Llacuna, Pallars i Tànger/Diagonal, la qual cosa ens estranya molt, ja que en la nova superilla no hi 

ha volum de veïnat, ni de equipaments ni botigues, i quasi no passen cotxes... 

Veiem al equip molt segur de si mateix amb una estructura de la nova superilla molt avançada i 

diferent de l'anterior, amb les quatre cruïlles de dintre en forma de plaça i amb un ús determinat, 

amb una circulació del transport rodat per dintre que es un bucle que gira i els obliga a sortir. 

Ens a donem de que l'equip motor que està dinamitzant l'idea de la Superilla te preses, ja que es 

vol fer la prova pilot durant la primera setmana de setembre, ja que els estudiants així poden fer 

un workshop participatiu, que no influirà en el desenvolupament del curs universitari. 

Però aquestes preses no contemplen i així els hi diem, que aquestes dates coincideixen amb la 

tornada de les vacances d'agost, amb el començament de les festes del Poblenou, el inici del curs 

escolar, la urbanització del carrer Pere IV i les obres que s'estaven fent a carrer Tànger. 

Vist que si o si es farà en aquestes dates la prova pilot, els hi avisem i recomanem la informació i 

participació del veïnat de com a mínim tota la Superilla, amb cartells a les escales i flyers a les 

bústies, per a que tothom sàpigue dels inicis dels talls i afectacions que pot comportar un canvi 

tant radical. 

Durant tot el mes ajudem a que el impacte i l'execució de la prova pilot no causi molèsties. 

 



JULIOL 2016,  Dijous 28 de juliol 

La associació i fundació cultural La Casa Amarilla dintre del projecte  de salut mental Labor ( 

artterapia i salut mental ) ens van demanar la col·laboració amb la Taula per a poder fer aquest 

esdeveniment cultural, " El sentido de la vida " en ajuda dels malarts metals a can Ricart. 

 

Es tractava de fer una activitat artística a la placeta de can Ricart mitjançant la pintura, durant 24 

hores seguides, on mes de 20 artistes de tot el món dirigits per el artista visual Jaime Vielma 

Moreno, catedrátic, investigador, dissenyador e il·lustrador de la Universitat Autònoma 

Metropolitana de Mèxic DF, es conscienciaven de la necessitat de donar-li " un Sentido a la Vida " 

i després reproduir el sentiment al lienzo. 

La Taula Eix Pere IV va deixar el local durant dos dies, va aportar material, va fer difusió  i va 

participar per donar suport a les persones en risc de exclusió per les malalties de salut mental. 

L' activitat va ser tot un èxit i es va retransmetre en streaming per a tot el món, un cop acabada 

l'activitat es van exposar les obres al centre de creació cultural l'Escocesa. 

 

 

 



JULIOL 2016, Durant tot el mes... 

Com a plataforma veïnal vam participar a la sessió de treball conjunta de la Fase 1 del procés de 
revisió de les Normes Reguladores de Partcipació Ciutadana pel que fa al mòdul de processos 
participatius. 
Es tractava de definir i compartir una visió conjunta respecte a com han de ser els processos 
participatius ala ciutat de Barcelona, i com que nosaltres hem sigut referent durant aquest any 
amb l' enquesta ciutadana sobre l'Eix Pere IV ens interesava molt assistir. 
 
Vam participar a una jornada amb El Comissionat d'ECSS sobre els procediments i processos per 
accedir a licitacions i contractes. També va haver-hi un espai de treball i propostes per millorar 
aquest tipus de procediments i igualar les oportunitats d’a s e t e e titats grans amb més 
recursos i entitats més petites que no disposen de tanta infraestructura i recursos. 

Avancem amb les reunions previstes amb l'associació de veïns i veïnes del Bogatell i el Districte 

per a consensuar com volem que sigui el passatge Trullàs i el projecte que tenim per aquell Node 

com a nova centralitat de barri, amb espais públics i activitats d'ECSS. 

Des de prinicipis d'any van intentar trobar un espai per a la cooperativa Alencop, inclús van 

parlar amb una gestora de residuus ( ferralleria ) sitauda en el carrer Pere IV a l'alçada del 

encreuament amb carrer Pallars i no va donar resultat ( Alencop necesita mes espai i per ells sols ) 

i durant Juliol van estar estudiant altres naus per a poder incorporar-los a l'Eix Pere IV. 

Col·laborem en la difusió per totes les xarxes i a tots els nostres contactes de les activitats que fan, 

en aquest cas el V Festival de Murales La Escocesa, el centre de creació, per a impulsar les 

activitats i fer que el veïnat s'apropi i gaudeixi d'aquest Node que tratem sempre d'activar, 

juntament amb el solar que hi ha al costat i la placeta del Sagrat Cor. 

 

 

 



AGOST 2016, Durant tot el mes... 

El mes de Agost es caracteritza per el conveni que van poder fer possible des de la Taula entre la 

Universitat Politècnica i l'ajuntament de Barcelona, per a la rehabilitació, diagnosi i estudi els 

treballs d'aixecament de com a mínim tres naus municipals abandonades. 

L' estudi el faria l’estudia tat de l’Es ola Polit i a Supe io  d’Edifi a ió de Ba elo a, del DAC de 
Rehabilitació de 4t curs del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i gràcies al equip de 

professors ( especialment a Maribel Rosselló, veïna del Poblenou ) Les tres naus seleccionades 

per a l'estudi, diagnosi, aixecament i possible posterior rehabilitació son les de; 

- Can Tiana, situada al carrer Tànger 81. 

- Nau annexa al casal de joves de Can Ricart. 

- Nau Tallada i Lora, al carrer Bolivia, dintre del complex industrial la Escocesa. 

Es preveu que quan sigui possible, es farà un conveni o s'ampliarà l'actual ( per 2 anys ) a la nau 

de Tintes y Acabados, situada entre els carrers Josep Plà, Puigcerdà, Agricultura i Cristobal de 

Moure. L' actual conveni ens ofereix la possibilitat de fer un seguiment de l' estudi i diagnosi de 

l'estat actual de les nau i d'aquesta manera propiciar un pla d'usos contemplant les necessitats 

que tenen respecte a la zona on estan ubicades. 

 

Nau de Can Tiana, actualment s'està elaborant l'estudi, al carrer Tànger 

 

 



SETEMBRE 2016, Diumenge 4 de setembre 

Fem la segona edició del Traster de can Ricart després de la bona acollida de l'edició passada al 

Juliol. 

En aquesta edició apostem per donar a conèixer el complex industrial i que el mateix veïnat 

prengui consciencia de la necessitat d'actuar en les naus abandonades i sense ús i alhora de 

utilitzar la placeta que ha quedat, per a la convivència. 

Portem mes paradetes amb projectes e iniciatives que es volen ubicar i establir professionalment 

a l'Eix Pere IV amb una visió d'economia social i solidària, com ara ; 

La cooperativa de consum La unió-Datzira, la cooperativa MACUS i el projecte de la ecoxarxa del 

Poblenou, a la ONG Abarsol, a la Familia Osorio que porta cafè directament del Brasil sense 

intermediaris i amb comerç just, a l'associació cultural els Fumats que ens graben un vídeo 

divulgatiu del Traster, altre cop torna Alencop, Apropem-nos, el grup de criança El bosques de las 

caracolas, el Taller de llum, que ens fa les activitats per infants... 

El resultat va  ser molt bo i la gent es quedava a participar de les activitats, de l' intercanvi i del 

bon ambient familiar i de cohesió veïnal que es crea durant el Traster. 

 

 

 

 



SETEMBRE 2016, Dijous 15 i 22 de setembre 

Organitzem juntament amb l'associació cultural Els Fumats un cicle de cinema a la fresca, amb la 

projecció de documentals socials a la placeta de can Ricart.

 

En el moment de plantejar i demanar permisos per a poder fer aquestes dues jornades de cinema 

a la fresca a can Ricart, veiem la necessitat de fer veure al veïnat dels múltiples usos que tenim 

amb la placeta de can Ricart, i alhora de que aquest usos siguin respectuosos amb la gent que hi 

viu a prop i que la temàtica dels documentals sigui social i actual. 

Es per Això que per al primer dia abordem el tema de la Gentrificació com a fenomen que ens 

afecta de ple a tot el barri, amb la projecció de " Permaneced en la Merced ", que es un mercat de 

Mèxic que es va incendiar i com a partir d'aquí treuen als paradistes de tota la vida per a posar de 

nous pagant mes per la parada. 

La segona jornada tractem el tema dels solars abandonats per a fer Horts, en aquest cas Horts 

indignats, com a formula de dignificar un espai amb un ús que agrada i ajuda a fer cohesió social, 

on vam poder escoltar al director del documental, en Pepe Molina i a una parella que tenien 

parcela l'hort. Vam acabar amb el documental de " Temps de CanVies " reflexionant sobre la 

necessitat d'empoderar al veïnat per aconseguir equipaments culturals i de barri. 

 

 



SETEMBRE 2016, Divendres 16 de setembre 

Durant la celebració dels TOP'S ( tallers oberts del Poblenou ) deixem el local durant una setmana 

al col·lectiu artístic P9artiu per a que faci una exposició dels artistes que hi formen part. 

 

Aquest col·lectiu artístic ja ha col·laborat moltes vegades amb nosaltres alhora d'activar espais en 

desús i fent una bossa d'artistes de barri on poder dinamitzar altres activitats. La importància de 

la referència cultural a l'Eix Pere IV no es casual, ja que tenim mes de tres centres de creació 

artístic, com ara el mateix Hangar, La Escocesa, El Niu , i d'altres que es van incorporant i creixent 

encara sense nom. 

 

 

 



SETEMBRE 2016, Dilluns 26 de setembre 

El institut de secundaria Maria Espinalt nou al barri, en barracons, situat provisionalment al 

carrer Sancho de Avila amb Llacuna, just darrera de la cruïlla entre els carrers Pere IV i 

Almogàvers, que després haurà d'ubicar-se al solar del carrer Espronceda amb camí Antic de 

València, ens va demanar organitzar un projecte de territori a les aules. 

 

Al ser un institut per projectes, volien , com agraïment de poder estar al barri i ser nouvinguts, fer un 

projecte de territori conjuntament amb una entitat del barri, i van decidir fer-ho amb nosaltres, ja que 

estaven i coneixien la zona millor que altres. 

Ens vam plantejar moltes possibilitats per a que els joves ( recordem que son de primer d'any d'ESO, uns 13 

anys ) puguin fer, com ara mapejar i fer fotos del patrimoni existent, que participin en el procés 

d'urbanització del passatge Trullàs etc... Però el projecte escollit entre professors, estudiants i la Taula va ser 

dissenyar un espai buit, com ara un solar, en un espai per a oci dels joves compresos entre la edat 

adolescent, la que va dels 12 als 18 anys, ja que creiem que en aquesta franja d'edat no tenen un espai propi 

a les ciutats i es alhora, una edat molt complicada, ja que estan molt vulnerables als perills del carrer. 

Vam fer unes maquetes ( en aquest cas el solar era el que queda a l'interior de la plaça Dolors Piera, però 

serveix per a qualsevol solar ) amb ells i ells van dissenyar l'espai amb una sèrie de propostes que en breu 

publicarem i farem arribar al ajuntament per a que es pugui fer realitat. 

 

 

 



SETEMBRE 2016, Durant tot el mes... 

Comença la prova pilot de la Superilla, on la Taula Eix Pere IV hi participa en els tallers participatius i intenta 

que totes les accions que es facin tinguin un impacte respetuos amb el veïnat i intentem minimitzar les 

intervencions que no tinguin relació amb el barri. 

Tornem a donar suport i difusió a la AAVV Bogatell al programar activitats de la festa major del Poblenou al 

passatge Trullàs. 

 

Participem en les assemblees i en la constitució de la nova Ecoxarxa del Poblenou, on es vol fomentar la 

moneda social com a eina per aconseguir articles i bens sense necessitat de diners, habilitant un rebost en el 

local de la cooperativa MACUS en el complex industrial de ca l'Illa, on poder venir a agafar i portar el que 

necessitis. 

Fem una reunió amb Nancy Neatam, del Quebec, Canadà, activista i propulsora de tot el moviment de 

l'economia social i solidaria en aquell país, gracies al intercanvi que van fer juntament amb el comissionat 

d'ECSS de Barcelona per a compartir experiències. Al seu pas per Barcelona volia conèixer de primera ma el 

projecte de barri de la Taula. 

Acordem de tenir reunions periòdiques amb el pla de desenvolupament comunitari del Poblenou Apropem-

nos per a buscar nous lligams de cooperació i reforçar els nostres treballs per afavorir i apropar a les 

persones els nostres projectes. 

Fem reunions amb nous projectes que es volem establir a l'Eix com ara l'Associació integral cos i associats- 

Arquitectes del cos Humà, entitat que vol apropar l'ortopèdia a la gent mes necessitada i fer cursos per a les 

persones afectades i familiars a preus molt assequibles i una atenció mes personalitzada, mes humana. 

També ens reunim amb Nuant Estels, entitat que vol apropar la costura i el gantxet amb cursos i tallers i 

crear un espai polivalent on poder tenir un magatzem de roba de segona ma on la gent pot deixar els seus 

articles i emportar-se d'altres. 

 

 



OCTUBRE 2016, Dijous 6 d'octubre 

Dintre del procés participatiu sobre l'enquesta del carrer Pere IV, tocava fer una assemblea veïnal 

per a validar les propostes que havien sortit en els anteriors debats que van fer a les tres zones 

de l'eix al Juny. 

Gracies a la nova Sala Beckett de teatre situada a l'antiga cooperativa Pau i Justícia al carrer Pere 

IV, que ens va deixar la sala gran del teatre per a poder fer l'assemblea, el veïnat va poder assistir i 

participar en la validació i alhora poder veure de primera la ma la sala Beckett. 

Vam deliberar i arribar a consensos en moltes de les propostes i la participació i acceptació en 

d'altres va afavorir el bon enteniment que tenen els ciutadans vers l'Eix Pere IV i l'ànim de totes 

plegades de millorar, conjuntament, els nostres barris per a cobrir les necessitats ara existents. 

Al final van sortir 20 propostes fetes pel veïnat, que farem arribar a principis del 2017 a 

l'ajuntament, amb una roda de premsa per a fer-ne difusió. 

 

 

 

 



OCTUBRE 2016, Dies 14,15, i 16 d'octubre 

Dintre de la nostre aposta per a fomentar i donar suport a les cooperatives de consum ecològic 

del Poblenou i d'altres entitats que es basen en unes altres economies mes socials i solidaries i 

amb la intenció de cobrir les necessitats del veïnat, tornem a deixar el nostre local per a un 

seminari en Autonomia en la Salut, organitzat per Cydonia i Llevat mare. 

Es tracta d'afavorir el coneixement d'un mateix per a poder trobar un equilibri de cos i ment i 

d'aquesta manera a través del menjar i les accions cotidianes trobar-se millor i autocurar-se. 

Van ser tres dies on va participar al seminari molta gent d'altres cooperatives i molta gent a títol 

individual del barri. 

 

 

 

 



OCTUBRE 2016, Dijous 20 d'octubre 

De nou deixem l'espai del local de la Taula Eix Pere IV a un projecte que està començant a 

desenvolupar-se al barri i va exclusivament dirigit a la gent que hi viu. 

Es el mètode d'alliberament de cuirasses, del col·lectiu Manzanos Floridos, on el benestar 

personal a través de l'exercici i els moviments corporals suaus s'aprenen a traves d'un taller que 

dura tres mesos, un cop per setmana. 

El taller es desenvolupa molt favorablement creant un espai tranquil al local de Can Ricart, on la 

gent que s'apunta surt molt contenta ja que han pogut relaxar-se i fer front gracies al mètode d'un 

benestar que els ajuda en el seu dia a dia. 

 



OCTUBRE 2016, Dimecres 19 d' octubre 

Gracies a les nostres reivindicacions fetes conjuntament amb la AAVV Bogatell i la del veïnat dels 

voltants del Passatge Trullàs i la bona voluntat del Ajuntament i del Districte de Sant Martí, que es 

decideix intervenir en el passatge amb la primera de les dos Jornades participatives que es 

programen per a urbanitzar-lo amb les necessitats de totes. 

 

El pes de la jornada l' entoma el Districte i decideix fer la primera convocatòria a la seu del 

districte de Sant Martí, un lloc realment allunyat de la zona en qüestió, i es per això que hi 

assisteix molt poc veïnat. Tampoc va ajudar gaire la poca difusió de la jornada mitjançant 

cartelleria i xarxes socials i la poca antelació amb la que es va dissenyar, que va fer que molta 

gent ni tants sols sabia que es feia. 

Amb tot, la jornada va estar molt profitosa i van sortir bones idees i propostes a tenir en compte, 

com ara que per unanimitat , el paviment canviï ( ja que actualment es un pipi can ) i el passatge 

es tanqui amb una tanca per dissuadir l'estada de l'oci nocturn dels caps de setmana en aquella 

zona. 

Es per això que arribem a un acord amb el Districte i els hi demanem que ens deixim organitzar 

la segona jornada participativa al mateix passatge Trulllàs, i nosaltres ens encarregarem de la 

dinamització, difusió porta a porta i amb cartells e inclús del pica pica, ja que entenem que serem 

capaços d'arribar a molta mes gent i la mateixa gent  veurà amb bons ulls que la jornada 

l'organitzi un col·lectiu proper de barri com la Taula. 

 

 



OCTUBRE 2016, Dissabte 22 d'octubre 

El centre cívic Can Felipa va apostar, conjuntament amb el Festival Escena Poblenou, per uns 

premis a la millor performance amb temàtica de territori, on el col·lectu artístic havia de 

coproduir l'obra amb una entitat arrelada al barri. 

A nosaltres se'ns va oferir la possibilitat de formar part del jurat dels premis, i alhora i com a 

conseqüència del projecte escollit, nosaltres també vam ser escollits per a ser l'entitat de barri 

que coprodueix l'obra. 

Vam decidir enfocar la performance intergeneracional a un dels trams mes degradat i necessitat 

d'activitats de l'Eix Pere IV, el comprés entre la Escocesa i can Ricart. El resultat va ser un èxit de 

assistència veïnal, com es pot veure als vídeos editats. 

 

 

 



OCTUBRE 2016, Durant tot el mes... 

El mes d'octubre va començar molt fort, amb una presentació de l' activitat al MUHBA sobre 

ideacions per a la reactivació de Can Ricart, amb els projectes de final de carrera dels estudiants 

d'arquitectura de la universitat de Cardiff, dirigits pel professor Federico Wulff de EMUVE. 

Vam tornar a fer el Traster de can Ricart, aquesta vegada amb gran assistència de veïnat i amb 

noves entitats socials i solidàries com ara Jisca, que fan caricatures amb plastilina, La Farfara, amb 

cosmetica natural, Atelier Kulooroo, que fan bosses i bolsos amb roba reciclada, Bikiki que repara 

bicicletes antigues i teixint mandales, que fan artesania amb materials reciclats. 

Vam fer difusió de les activitats i tallers que vam programar la cooperativa de consum ecològic 

Mespilus per a fomentar la creació de noves cooperatives i els hàbits entre la població de consum 

responsable i saludable. 

Vam participar a les taules rodones com a ponents de les jornades sobre participació ciutadana 

organitzades per l'ajuntament de Barcelona a nivell de ciutat. 

 

I seguim amb la aposta de fer reunions per a conèixer i donar suport a entitats i projectes que es 

volen instal·lar a l' eix Pere IV, aquest mes van contactar amb nosaltres la Plataforma Artística 

Outsider, que ajuden a col·lectius en risc de exclusió a tenir millor autoestima a través de l'art i la 

pintura sense patrons establerts i també a un grup de professores de Ioga que es diuen Babyoga i 

volen fer Ioga per famílies i infants. 

 



NOVEMBRE 2016, Dissabte 5 de novembre. 

Vam assistir a les jornades " Paisatges Urbans Emergents, Can Ricart i altres espais 

de l'eix Pere IV " organitzada per el MUHBA oliva Artés. 

En la primera part de la jornada van ser explicats els treballs de final de carrera que van 

desenvolupar, sobre can Ricart, un grup d'alumnes de la Universitat WSA de Cardiff, dintre del 

projecte europeu EMUVE. Al final de la jornada va ser explicada la " Proposta de senyalística per 

a l'Eix Pere IV. Interpretació històrica i patrimonial ", realitzada per Lluis Sales ( historiador ) per 

el MUHBA. Aquesta proposta esta dintre d'uns dels objectius de la Taula Eix Pere IV, el difondre 

la Història del carrer i que contribueixi a donar a conèixer la seva importància vers el veïnat i els 

visitants. La senyalística inclou la localització de una sèrie de plafons " Tótems ", que fan un 

itinerari, al llarg de tot el carrer Pere IV, des de el Bogatell fins a la Rambla Prim. Aquests tótems 

explicaran la història del carrer, esdeveniments i dates importants, edificis històrics emblemàtics i 

edificis mes contemporanis que també formen part de la característica de l'entorn arquitectònic 

d'aquest carrer . 

                   

Lluis Sales i JOan Roca explicant la proposta                         Explicació i ubicació del contingut dels plafons , tótems  

 

 

 



NOVEMBRE 2016, Disssabte 5 de novembre 

Col·laboració en el Ús Festival Barcelona organitzat per la plataforma d'art Rebobinart, i en el 

BILL Festival, organitzat per el col·legi d'il·lustradors de Barcelona, els dos festivals en el mateix 

espai, el complex industrial de can Ricart. La Taula Eix Pere IV va fer possible i va donar suport, 

juntament amb Hangar i la Universitat de ciències socials i Humanitats, que el Ús Festival es pugui 

realitzar al complex industrial de can Ricart. 

El Ús Festival es caracteritza per posar en valor espais oblidats o que no tenen ús per la 

ciutadania, i a través de la cultura i les activitats artistiques ( graffitis, murals, concerts, mercat 

d'art, conferencies, etc.. )  adreçades a tots el s públics, retornen per uns dies el valor i la cohesió 

social en l'espai escollit. 

 

El Festival d'il·lustració de Barcelona es va fer dintre de les sales que te Hangar, al casal 

de Joves i dintre de la nostra sala Perequarto. 

La idea del festival era mostrar la Transformació social a través de la il·lustració, i es per 

això que ens va interessar molt participar. 

Al nostre local vam fer una exposició de totes les cares pintades que vam fer a les 

persianes de l'Eix Pere IV dintre de l' acció " dona la cara per Pere IV ".  

.                                                    

 

 

 

 



OCTUBRE 2016, Dissabte 5 de novembre 

 

Veiem l'importància dels esdeveniments que tenia el dia 5 de novembre a can Ricart amb 

els dos festivals en marxa iamb el volum de gent que hi vindria al complex industrial, vam 

veure molt necessari organitzar una xerrada i trobada " Recuperem la memòria de can 

Ricart ", amb antics ex-treballadors/es dels últims tallers de can Ricart i amb les persones 

activistes de barri que van fer possible la recuperació de can Ricart aleshores en mas del 

pla urbanisic 22@. 

 
 

Va dinamitzar la trobada la foto-periodista Solange Foret, que va aportar documents 

visuals i el seu treball de fotos i entrevistes que va fer l'any passat als ex-treballadors i 

veïnat pròxim de can Ricart. 

 

Va ser una tarda molt emotiva i entranyable, plena d'emocions amb ponencies d'antics 

treballadors, antics veïns i les persones que vam lluitar conjuntament amb el barri per la 

conservació del complex, com ara en Manel Andreu, en Salvador Claròs o en Joan Marca. 

 

 

 

 



NOVIEMBRE 2016, Martes 15 de 09:15 a 14:30 hrs. 

 Participación en el taller «La utilització te po al d’espais uits. Expe iè ies, 
eptes, opo tu itats. Co‐t a sfo a i  de uits u a s e  p oje tes singulars. Taller 

pràctic» organizado por la Diputació de Barcelona. 
 
 

 

  

Puntos a considerar para la activación de un Espai 
Buit, documento redactado por los organizadores 

del taller. 

Al terminar la jornada se entregó un ejemplar de 

esta publicación a cada uno de los asistentes. 

 
 

 

En este taller fueron dadas pautas de actuación para la utilización de Espais Buits. Se 
organizaron grupos de trabajo que hicieron ensayos de proyectos para diferentes 

tipos de espacios: solares vacíos, edificios, naves industriales y locales. Para cada uno 
de estos casos se habló de las actividades que podrían albergar. También se señaló la 
importancia de detectar los diferentes actores para involucrarlos en el desarrollo del 
proyecto, entre ellos, los propietarios si el espacio es privado, el ayuntamiento si el 

espacio es público, los vecinos implicados, entidades que pudieran organizar 
actividades, etc. 

 
Como cierre de la jornada fue presentado el libro La utilització temporal dels buits 

u a s  de la Diputació de Barcelona. La encargada de presentarlo fue una de las 

coautoras Judith Gifreu. 

 

 

 

 

 



NOVIEMBRE 2016 , Sábado 26 de 12:00 a 14:00 hrs.  

Organización de la 2ª jornada participativa Pe  a u  ou Passatge T ullàs , 
dinamizada por la Taula Eix Pere IV con la colaboración y soporte del Districte de Sant 

Martí. 
 
 
 

Foto 1. Mesas de trabajo de la jornada 

 

 

Esta jornada fue realizada para involucrar a los vecinos de la zona, en la adecuación 

del Passatge Trullás. En ella los vecinos fueron informados de la primera fase de 

urbanización temporal de ese espacio que llevará acabo el ayuntamiento a principios 

del 2017. 

 

Adicionalmente se organizaron tres mesas de trabajo donde los vecinos pudieron 

expresar qué les gustaría que hubiese en el pasaje en una segunda fase, en que ellos 

mismos fuesen protagonistas de la realización de posibles actividades en el recinto. 

Se les preguntó: cómo podría activarse el espacio, qué como vecindario, les gustaría 

que pasara en él. Las ideas fueron recogidas al igual que los datos de contacto de los 

vecinos interesados en la activación y organización de actividades en el pasaje. El 

contacto y colaboración con los vecinos será continuado durante el 2017. 

 
 
 
 

Foto 2. Perspectiva de jornada participativa en el Passatge Trullàs 



NOVIEMBRE 2016, Sábado 26 de 18:00 a 20:00 hrs. 

 Participación en el acto «Espais en Transició. Trobada d’ap e e tatge entre ciutats» 

organizado por el FAD en el marco del premio City to City, Barcelona Award 2016  

 
 

Foto 1. Participantes en el acto, a la izquierda el Arq. Javier Vera de Lima, 

a la derecha Jordi y Arais de la Taula Eix Pere IV. 

 

En este acto se realizó la presentación del proyecto ganador del premio: un 

proyecto vecinal realizado en el barrio de La Balanza, en Lima, Perú. En él diferentes 

entidades del barrio, un grupo de teatro de calle, vecinos y un grupo de arquitectos, 

han trabajado por mejorar las condiciones de su entorno urbano. Un entorno 

periférico de la capital con muchas carencias pero también mucha gente 

entusiasmada por hacer cosas. Ellos mismos han tomado el mando para hacer de su 

barrio un espacio más agradable. El Arq. Javier Vera en representación de los 

colectivos explicó su experiencia al respecto, mostró proyectos que han ido desde la 

organización vecinal hasta la institucionalización gubernamental y han terminado 

como prácticas de autoconstrucción. 

 
También dos representantes de la Taula Eix Pere IV expusimos el trabajo que se 

ha venido realizado en esta entidad para mejorar la calle Pedro IV y su entorno 

(en el que se incluye buena parte del barrio del Poble Nou). 

 
Ambas experiencias, Lima – Barcelona, La Balanza – Poble Nou, fueron convocadas 

por el FAD para observar similitudes, coincidencias entre las entidades barriales. 

Compartir retos, formas de hacer y maneras de solucionar problemas urbanísticos 

concretos. 

Al terminar las presentaciones hubo un debate abierto al público, fueron hechas 

preguntas al representante de La Balanza y a la gente del Eix Pere IV y se 

compartieron en colectivo reflexiones sobre el cómo mejorar las ciudades que nos 

tocó habitar. 

 

 



NOVEMBRE 2016, Durant tot el mes... 

Al mes de novembre vam formalitzar conjuntament amb la cooperativa La Fabric@, un contracte 

de practiques amb una estudiant de Treball Social, la Blanca Troncho, que fins al Febrer estarà 

ajudant i aprenent a la Taula Eix Pere IV. 

Vam decidir que s'encarregués de fer lligams amb el pla de desenvolupament comunitari 

Apropem-nos  i amb entitats que volen ubicar-se i fer activitats per a l'Eix Pere IV. 

Es va tornar a fer, amb gran èxit, ja que comença a consolidar-se, el Traster de can Ricart, on cada 

vegada mes anem filant el projecte per a que el veïnat i pugui gaudir d'una jornada de diumenge a 

can Ricart. 

Vam formar part de la primera jornada d' Energies Comunitàries entre tots els barris i entitats 

que treballen socio-comunitariament a Barcelona. 

 

Vam organitzar conjuntament amb l'ecoxarxa del  Poblenou un taller al nostre local de can Ricart 

sobre la Moneda Social i com fer-la servir. 

Vam fer difusió i assistir a la jornada de portes obertes que va fer El Taller TMDC ( taller para la 

materializacion de grandes conceptos ) que s'acaben de ubicar a l'Eix Pere IV. 

També vam fer difusió de La Familia del Costat , organitzat per Apropem-nos i S.O.S. Racisme, 

amb l'intenció d'apropar a les families de tot el mon amb l'excusa d'un àpat conjunt. 

Amb l'associació cultural Els Fumats, van coproduir un Taller de Cinema directe al nostre local, 

que al final es realitzarà al Febrer. 

I com es habitual, vam conèixer nous projectes d'economia social i solidària com ara Los Grupos 

de Juego Basados en el Enfoque Pikler-locqui, que es basa en jocs alternatius per a infants fins 

tres anys. 

 

 

 



DESEMBRE 2016, Dijous 1 de desembre 

El Fotoclub del Poblenou ens va demanar col·laborar en l'Exposició col·lectiva de fotografies 

sobre els edificis singulars del carrer Pere IV. 

Van ajudar-los fent i produint el mapa on després identificarien les fotografies, i vam intentar 

incidir en que a part dels edificis, que també, fessin fotos als racons mes oblidats o amb mes 

necessitats de ser identificat per a poder-los revitalitzar i així poder fer una exposició plena de 

contrastos. 

Al final no es va poder fer la nostra proposta, doncs ja portaven molt avançada l'exposició, que 

quan vam assistir al casal de barri del Poblenou on es feia, va quedar plasmat que encara que 

només es faci una exposició sobre els edificis singulars actuals, es poden veure els contrastos tan 

descarats de on estan clarament les zones mes deixades i oblidades de l' Eix Pere IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESEMBRE 2016, Diumenge 4 de desembre 

Com no podia ser d'altra manera, vam fer l'últim Traster de can Ricart de l'any, la fira de 

reutilització i reciclatge que te com a objectiu principal donar a conèixer al veïnat de Sant Martí 

el recinte de can Ricart, i descongestionar les zones mes transitades dels barris del Districte , 

oferint una activitat diferent, de caràcter familiar, de relacions socials i donar a conèixer entitats i 

projectes que fomenten l'economia social i solidaria amb l'ànim de fer un nou model de barri i de 

ciutat. 

 

En aquesta ocasió i al ser la cinquena edició i última del any, volien agrair a totes /s les paradistes 

a una paellada popular per seguir fent cohesió de barri i veure des de una altre perspectiva el 

recinte fabril de can Ricart. 

 

 



DESEMBRE 2016, Durant tot el mes... 

El centre universitari de disseny de Barcelona BAU, ens va demanar fer una presentació a les 

aules del projecte tècnic i urbanístic dels treballs que feien dintre dels nostres projectes interns a 

la Taula Eix Pere IV, i com que la BAU està molt a prop del Node d'estudi nostre del Passatge 

Trullàs, vam veure convenient que els alumnes i professorat de Disseny entenguessin el que 

estem fent per a poder buscar col·laboracions futures. 

Vam donar suport i vam proposar algunes entitats socials a Makea tu vida dintre de l'exposició 

anual , i ja van per la vuitena, de REHOGAR, que aquest any es feia al Museu del Disseny de les 

Glories . Rehogar es una exposició col·lectiva anual entorn al disseny obert i la reutilització com 

a eines de la transformació social. 

També vam donar suport i difusió a la mostra d'Art i Educació que organitzava l'associació 

artística Crafts, amb L'Estoc i P9artiu, per a recollir fons per la Marató de TV3 d'aquest any. 

 

Vam seguir fent reunions amb col·lectius i entitats socials per a possibles col·laboracions amb elles 

per l'any vinent, com ara els Green Parrot, que per al juny del 2017 porten a la entitat Brasilera 

Opavivarà, de espectacles reivindicatius de carrer i vam estar parlant de fer alguna cosa junts a 

l'Eix Pere IV. 

També vam conèixer a GRI-GRI Pixel, que treballen amb entitats socials i materials reciclats per 

donar servei a les necessitats d'altres barris d'altres països del mon, fabricant artilugis que 

després utilitzaran als seus espais. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


