
 

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 
FETES PER LA 
TAULA EIX PERE IV DURANT 
L'ANY 2017 
 

 
 
En aquesta memòria no hem volgut posar els enllaços a pàgines en concret de cada acció, 
col·laboració amb entitats o activitats fetes per la Taula Eix Pere IV. 
 
Si en voleu consultar mes detalls i informacions us podeu adreçar als següents enllaços 
buscant per les dates escollides: 
 
web                eixpereiv.org 
Facebook      carrerpereiv 
Twitter           @eixpereiv  



GENER 2017, Dissabte 21 de gener 

Desprès de tot un any fent el procés participatiu sobre el carrer Pere IV, vam fer la Presentació 

pública dels resultats, amb les 20 propostes sorgides per a la reactivació de l'Eix Pere IV 

 

 

Van assistir mes de 40 persones a la presentació i es va cobrir per diversos mitjans de 

comunicació, tant audiovisuals com diaris escrits. 

De les propostes hem editat un vídeo, produït per l'associació cultural FMT'S de curta durada 

per fer difusió per les xarxes socials. 

Així mateix, els resultats i tot el procés participatiu es pot consultar a través de la nostra web 

eixpereiv.org 

Tant la presentació com els resultats de les propostes, aniran en el annexa 1 i 2 d'aquesta 

memòria. 



GENER 2017, dimecres 25 de febrer 

Es presenta al Districte la continuació del PROJECTE EL TRASTER DE CAN RICART 2017                                                           

Amb el Traster de Can Ricart, la Taula Eix Pere IV vol donar a conèixer al veïnat de Sant Martí el 

recinte fabril de Can Ricart, la placeta que s'ha urbanitzat i les entitats que ja estan ubicades 

com ara l'Hangar (centre de creació audiovisual), el nou Casal de Joves del Poblenou i el nostre 

local, el " Perequarto ", per a que la gent conegui les iniciatives que ja estan en funcionament 

amb un caràcter social.  

 

La intenció de la Taula Eix Pere IV amb el Traster de Can Ricart, també es donar a conèixer i 

posar de manifest, l'estat d'abandonament i degradació en que ara mateix estan el 50 per cent 

de les naus del complex industrial, i els projectes urbanístics privats aprovats, que falten per 

executar en el perímetre de Can Ricart, i com això pot afectar negativament al barri. 

Amb el Traster de Can Ricart, alhora, es vol descongestionar espais massificats com ara la 

Rambla del Poblenou, i fer que la gent es desplaci a llocs on habitualment no hi passeja, per a 

poder passar un diumenge al mati en família i en un ambient agradable de cohesió veïnal. 

Es per això que fem l'activitat del Traster de Can Ricart, amb activitats infantils, de lleure i oci 

per a tota la família, amb música tranquil·la i un petit vermut o refrigeri per cobrir les 

necessitats dels assistents, que potser hi estan un parell o tres hores al Traster. 

També es proposen paradetes d'iniciatives i projectes d'entitats i els seus veïns i veïnes del 

Districte de Sant Martí, per a que fomentin l'economia social i solidària, com a eina per a 

promoure un nou model de barri, així com de ciutat, per intentar ser respectuosos amb el 

medi ambient i augmentar els hàbits de vida saludable. 

Es crea un àgora participatiu, on les entitats convidades expliquen el seu funcionament i 

objectius i es debaten temàtiques relacionades amb elles, amb l'objectiu d'apropar aquests 

projectes i els seus beneficis a la població. 



FEBRER 2017, dissabte 4 de febrer 

Seguint amb la proposta de l'associació cultural Els fumats, d'oferir cinema a la fresca amb 

documentals socials a can Ricart, es dissenya per al febrer un taller de cinema en directe, per a 

poder fer-ho a la nostra sala Perequartu. 

 

 

 

L'objectiu del taller es apropar la filosofia del cinema en directe i del documental social als 

joves compresos entre els 15 i 25 anys. 

Es dissenya una campanya de comunicació del taller per els instituts del barri, però no 

funciona, es per això que e decideix obrir-lo a totes les edats. 

Malauradament, no s'arriba a un mínim d'inscripcions necessàries per a poder portar a terme 

el taller, així que es posposa la data per a un altre mes. 

 

 

 

 

 



FEBRER 2017, diumenge 12 de febrer 

Seguim doncs fent documentals socials amb l'associació cultural els Fumats i aquesta vegada 

també amb la cooperativa de consum ecològic La Unió del Poblenou i La Datzira, cooperativa 

proveïdora.  

A la sala Perequartu, de can Ricart, amb un vermuth-documental-veïnal 

 

 



FEBRER 2018, durant tot el mes... 

 Disseny de l'hort urbà de l'escocesa 

Un dels objectius de la Taula Eix Pere IV és utilitzar els espais buis que apareixen a l’entorn del 
carrer Pere IV per a la dinamització sòcio-comunitària i l’impuls de l’economia social i solidària. 
És per aquest motiu que el projecte d’implementació d’horts urbans comunitaris ens sembla 
tant important per a l’activació de l’eix Pere IV. 

 

 
L’hort urbà comunitari ens dóna l’oportunitat de dotar aquelles zones més oblidades del 
nostre barri de la qualitat ambiental que requereixen. Volem obrir aquests espais verds a la 
ciutadania per tal que s’empoderin de l’espai públic i així desenvolupin un vincle més potent 
amb la comunitat i el seu barri. 
 
El valor ecològic que ens proporciona l’hort urbà comunitari al nostre districte és únic, alhora 
que promociona un tipus de consum d’aliments més responsable i sostenible.  
 

El nostre districte necessita comptar amb una xarxa d’espais verds i horts urbans comunitaris 
per incentivar la relació comunitària, el consum responsable i la construcció d’una ciutat més 
sostenible.  
 

 

El projecte de l'hort urbà al solar de La Escocesa es pot trobar a l'annexa 3 d'aquesta memòria. 

 

 



FEBRER 2018,  Durant tot el mes... 

 

- Fem una primera trobada amb Tàndem Social, cooperativa que va guanyar la licitació per tal 

de enfortir l'economia social i solidaria a l'Eix Pere IV. 

Negociem amb ells, conjuntament amb el Comissionat d'economia social i solidaria de 

Barcelona i BcnActiva, les condicions per tal de col·laborar en aquestes tasques, ja que Tàndem 

Social no coneix el territori i la Taula Eix Pere IV si. 

 

- Ens reunim amb el centre especial de treball CET Apunts - Fundació Joia, ja que ens 

comuniquen que volen llogar una nau al carrer Perú amb el carrer Bac de Roda, per tal de 

instal·lar un nou centre especial de treball, que donaria sortida laboral a molts joves amb falta 

d'autoestima i malalts mentals, derivats des de la Fundació Joia. 

 

- Ens trobem amb el col·lectiu musical i artístic The good good, on mirem de establir criteris 

d'oci cultural i transformador per a tots els públics, enfocat a dignificar la cultura escènica en 

totes les seves vessants. Projecte d'innovació artística i conceptual al barri. 

 

- Coneixem i fem una primera trobada amb la nova cooperativa Diomcoop, impulsada des de 

l'ajuntament, per dignificar el col·lectiu de venedors ambulants. Els oferim participar al Traster 

de can Ricart i establim relacions de futur amb ells al voltant de la confecció a traves de la 

reutilització de roba amb teles  africanes i de menjar i cultura africana. 

 

- Ens trobem amb el projecte Engremiat, que tracta de posar en valor antics oficis a través de 

tallers en un espai autogestionat. Es tracta de treure dels carrers a joves en risc d'exclusió i 

formar-los per tal d'activar aquests antics oficis en funció de les necessitats detectades en 

l'àmbit de les entitats que fomenten l'economia social i solidaria. 

 

- Coproducció de un document amb altres barris de Barcelona i la XES ( Xarxa d'economia 

Social) per tal de elaborar un manifest on establir condicions comunes a tots els barris alhora 

de fomentar l'economia social i solidaria i els barris cooperatius, i una possible xarxa pròpia de 

XES Barcelona, on articular el que es fa als barris de manera conjunta. 

 

 

 
 



MARÇ 2017, Dimecres 1 de març 
 
Comença al Març i fins al Maig, el projecte Enforteix tres mesos de col·laboració entre la Taula 
Eix Pere IV i Tàndem social, per tal de enfortir les iniciatives i projectes que fomenten 
l'economia social i solidaria a l'Eix Pere IV. 
 
 L'objectiu d'enfortEIX és impulsar iniciatives socioeconòmiques a l’Eix Pere IV amb el suport 
d’experts/es en l’acompanyament a projectes d’Economia Social i Solidària per tal d’enfortir la 
viabilitat de les mateixes.  
 
EnfortEIX es troba en el marc del procés endegat per la Taula Eix Pere IV, que té com a objectiu 
generar una dinàmica de recuperació econòmica, social, urbanística i cultural d’aquesta antiga 
carretera entre Barcelona i Mataró.  
 
D’aquesta manera fem més fort el teixit de l’Economia Social i Solidària a l’Eix Pere IV, en la 
perspectiva de cooperar per fer ciutat, que és la premissa fundacional de la Taula Eix Pere IV.  
 
Aquest programa forma part de la estratègia d’impuls de l’Economia Social i Solidària (2016-

2019) impulsada pel Comissionat d’Economia Cooperativa Social i Solidària i Consum de 

l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa 

 
 
Les memòries del projecte enforteix es poden trobar a l'annexa 4 d'aquesta memòria 



MARÇ 2018, 5 de Març, Traster de can Ricart 
 
Seguim amb el segon Traster de la temporada, focalitzant molt el foment de 
l'economia social i solidaria i de com aquesta pot garantir els usos dels espais buits que 
tenim a l'Eix Pere IV, usos alternatius als imposats per el pla urbanístic 22@. 
Alhora perpetuem un espai d'oci diferent per a les famílies, lluny del consum 
irresponsable. 
 

 
 
 



MARÇ 2018, dimecres 15 de març 
 
Des de la Taula Eix Pere IV decidim fer una trobada trimestral amb les entitats que fomenten 

l'economia social i solidaria als barris, on també tenen cabuda totes aquelles entitats culturals, 

socials i artístiques que d'una manera o un altre, també ajuden a la dinamització dels Nodes de 

treball que hem detectat al llarg de l'Eix. 

El que es busca, es el grau d'implicació d'aquestes entitats en el projecte global de l'Eix Pere IV, 

i com amb les seves activitats o presencia, garanteixen l'equilibri que totes estem buscant a 

l'entorn de l'Eix i que faci d'equilibri al 22@. 

 

 

 

 
La presentació de la Trobada amb les entitats es pot trobar a l'annexa 5 d'aquesta memòria  

 



MARÇ 2018, durant tot el mes... 

Donem per finalitzada l'acció d'impacte visual " dona la cara pel teu barri " que consisteix en 

pintar les cares del veïnat que vol canviar el model de fer les coses, tant urbanísticament com 

social i culturalment, per a que els barris tinguin al veïnat com a principal beneficiari de tot el 

que es faci en ells. 

 

 

També vam poder pintar, en forma d'homenatge, la cara de Manel Andreu, icona veïnal de la 

lluita per a les millores de les condicions de vida de la gent del barri, mort recentment. 

 

 



MARÇ 2018, durant tot el mes... 

Els alumnes de l'institut d'ESO Quatre Cantons i la Taula Eix Pere IV col·laboren conjuntament 

en un projecte que te com a objectiu mapejar els comerços i empreses d'un tram del carrer 

Pere IV, per tal de definir quin tipus de comerços tenim i quins seria l'ideal per un tram 

d'aquestes dimensions, extrapolable a altres tram del mateix carrer Pere IV o per a qualsevol 

altre de la ciutat. 

Quins mínims ha de garantir un tram per a que els seus habitants i treballadors tinguin al seu 

abast tot el que necessiten sense necessitat de anar a un altre lloc mes lluny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÇ 2018, durant tot el mes... 

 

- Ens trobem amb el col·lectiu Constelaciones per parlar del relleu que farem tant en el canvi 

de disseny de la pàgina web com en fer algunes trobades per tal d'acompanyar-nos es aquest 

procés i donar-nos suport i formació en alguns temes de configuracions.  

 

- Fem reunió de nou amb La Desubicada, que ens presenten un projecte que ja es va fer al 

Besòs, un concurs d'escritura creativa entorn el comerç de barri, tot fent amb la gent una 

reflexió col·lectiva dels problemes i potencialitats que te tenir un bon comerç de barri de 

proximitat. 

 

- Parlem amb Agustín Ortiz del col·lectiu Green Parrot, per tal de fer un documental 

audiovisual on el carrer Pere IV sigui el protagonista. Es tracta de que el veïnat aporti frases 

emotives de la seva historia del barri i plasmar-les en alguna paret del carrer. L'objectiu es 

veure, amb càmera fixa, com reacciona la gent al passar davant aquesta paret. 

 

- Ens trobem amb el Club de Feina del Poblenou, dintre del pla de desenvolupament 

comunitari Apropem-nos, per tal de fer un trasllat en l'organització del Traster de can Ricart. 

L'objectiu es que les aturades i aturats del barri es facin càrrec del desenvolupament del 

Traster. 

 

- Coneixem aquesta xarxa de consum responsable als barris de Barcelona, Lendi, i mirem de 

acompanyar-los per a que sigui una realitat en el nostre Districte de Sant Martí. Acordem fer 

difusió, convidar-los a posar paradeta al Traster de can Ricart i mirar de fer activitats a la sala 

Perequartu, per a conscienciar de d'importància de la reutilització, el respecte al medi ambient 

i el consum responsable de tot tipus d'objectes del dia a dia. Així com també fer xarxa 

comunitària entre el veïnat. 

 

 

 



ABRIL 2018, diumenge 2 d'abril 

Es decideix fer l'últim traster de can Ricart els primers diumenges de mes, degut a la 

participació en la pressa de decisions de les paradistes que venen cada mes. Ens diuen que els 

primers cap de setmana de mes hi ha molta oferta lúdica i de lleure per a totes les edats als 

barris del Districte de Sant Martí. 

 Prenen nota i decidim que tenen raó i pot ser mes interessant traspassar el dia de Traster als 

segons diumenges de cada mes. 

Per aquesta edició d'abril, fem una col·laboració amb la cooperativa Biciclot, que instal·la un 

circuit per aprendre les normes bàsiques de conducció a la ciutat. 

Resulta un dels traster amb millor acollida i participació veïnal que els anteriors. 

 

 



ABRIL 2018, dissabte 9 d'abril 

Seguim col·laborant amb l'associació cultural FMT'S i portant a can Ricart documentals socials 

de qualitat. 

En aquesta ocasió organitzem un cinema vermut omb debat sobre la Gentrificació i el turisme 

massiu que estem patint no nomes als nostre barris sinó a tot arreu.  

 



ABRIL 2018, dijous 20 d'abril 

Per al mes d'abril portem tres capsules de formació cooperativa a càrrec de Coopolis, per tal 

de formar a totes les entitats interessades en constituir-se en cooperativa o si mes no, estar al 

corrent d'aquest possibilitat.  

Participen algunes de les entitats que treballen o volen instal·lar-se dintre de l'eix Pere IV i 

algunes veïnes/s que han volgut apropar-se per saber mes sobre cooperativisme i les 

avantatges en l'actualitat d'aquesta formula de treball. 

 

 

 

 



ABRIL 2018, dissabte 22 d'abril 

Tornem al Passatge Trullàs en unes trobades que estem consolidant amb el veïnat, intentant 

formar un grup motor que s'encarregui de la pressa de decisions que faci millorar les 

condicions de vida de la gent que hi viu i hi treballi en aquesta zona de l'eix Pere IV. 

En aquesta ocasió ultimem els detalls de l' urbanització del terra, amb arbres, tanca d'entrada i 

bancs per seure, per tal de que el Passatge deixi de ser un pipi can i un espai brut sense cap 

interès en un espai acollidor per a totes les edats. 

 



ABRIL 2018, durant tot el mes... 

Les formacions en grup i els acompanyaments individuals a les entitats de l'eix Pere IV que 

fomenten l'economia social i solidaria es troben amb freqüència a la sala Perequartu de can 

Ricart, punt neuràlgic i estratègic des d'on es desenvolupa el projecte Enforteix.  

 

 

 



ABRIL 2018, durant tot el mes... 

Aconseguim, gracies a la col·laboració de la Taula Eix Pere IV, el museu d'història de Barcelona 

MUHBA Oliva Artés, i el Arxiu Històric del Poblenou, portar endavant la proposta de senyalitzar 

el carrer Pere IV amb plafons explicatius dels indrets mes significatius del carrer al llarg de la 

seva Història.  

Encara trigaran uns mesos en ser realitat, però durant tot el mes portem la proposta a 

Districte, fem esmenes i estudiem quin son els indrets que mes representen i simbolitzen mes 

de 200 anys d'Història. 

Es tracta de donar-li un valor al carrer Pere IV quasi de ruta històrica i que passejar per Pere IV 

es converteixi en una fons de coneixement del barri i del passat industrial. 

  

 

El contingut dels setze plafons es poden trobar a l'annexa 6 d'aquesta memòria. 



ABRIL 2018, Durant tot el mes... 

Encara que la Taula Eix Pere IV funciona des del maig del 2014, no es fins al 2016 que 

comencem a plantejar-nos la possibilitat de constituir-nos com a col·lectiu. 

Es per això que desprès de mesos treballant els estatuts i fer un esborrany de règim intern, la 

Taula Eix Pere IV es constitueix com associació de segon grau. 

 Poder ser independents i alhora treballar per als barris com una entitat mes del Districte, es el 

que ens motiva per organitzar-nos i seguir en aquesta linia.  

 

 

 

 



MAIG 2018, dissabte 13 de maig 

Comencen la primera de les quatre jornades de l'arxiu audiovisual del Poblenou, on es fa una 

primera trobada amb les entitats involucrades i la gent del barri, per tal d'organitzar i construir 

un arxiu audiovisual del barri, amb vídeos antics i moderns, escrits, fotografies etc... per tal de 

documental d'una manera gràfica els canvis que han sofert els nostres barris de Sant Martí. 

L'organitzem conjuntament amb el centre de la imatge del museu de la Virreina, l'associació 

cultural FMT'S, Hangar i la Taula Eix Pere IV. 

Es tracta de aportar material inèdit, i en cap cas, duplicar o substituir la feina feta per l'arxiu 

històric del Poblenou, sinó, amb col·laboració amb ells, per tal de donar un altre visió i crear un 

debat sobre les situacions actuals. 

Durant la jornada el veïnat a portat material, s'han vist fragments de videos i s'ha fet debat de 

com volem que sigui l'arxiu, per tal d'arribar a tothom qui vulgui utilitzar-lo. 

 

  

 

 

  



MAIG 2018, Diumenge 14 de maig 

Fem el primer Traster de can Ricart de la nova temporada, que ara es faran els segons 

diumenges de mes. 

Proposem com a novetat, impulsar l'intercanvi de cromos entre els infants i les families. 

.  

  



MAIG 2018, dimarts 23 de maig 

Aconseguim que la nau annexa al Casal de Joves, situada en el conjunt de Can Ricart, al carrer 

d’Emilia Coranty, 5-9, es pugui estudiar per part de l’estudiantat de l’Escola Politècnica 

Superior d’Edificació de Barcelona, del DAC de Rehabilitació de 4t curs del grau en Arquitectura 

Tècnica i Edificació. 

La UPC,Universitat Politècnica de Catalunya, realitza tasques de recerca, docència i 

desenvolupament tecnològic en l’àmbit de l’edificació. 

Les gestions de la Taula Eix Pere IV amb el districte varen permetre l'accés dels estudiants a les 
dues naus ( can Tiana i en can Ricart ) i la disponibilitat per part dels serveis tècnics de 
l'Ajuntament  a obrir els recintes en els dies corresponents. 

Van poder utilitzar les nostres instal·lacions, la sala Perequartu, per poder fer postes en comú i 
treball de grup. 

Per altra banda, Albert València va assistir en l'exposició final a la Universitat i va aportar la 

nostra visió com a plataforma en la recuperació del patrimoni industrial. 

 

 

 

Els documents de nivell estudiantil dels estudis de les dues naus, es poden trobar a l'annexa 7 

d'aquesta memòria. 

  



MAIG 2018, divendres 26 de maig 

Ens trobem amb el col·lectiu P9artiu, entitat d'artistes que volen activar la nau de can Tiana 

per als TOP'S ( tallers oberts del Poblenou ) i on tindrem la possibilitat, un cop els estudiants 

d'arquitectura de la politècnica han fet els estudis de la nau i sabem que està en perfectes 

condicions, poder seguir fent activitats conjuntament amb la Taula Eix Pere IV en aquesta nau 

patrimonial d'us municipal. 

Decidim ajudar-los i tirar endavant els tràmits per tal d'aconseguir la nau per a usos artístics 

dels barris de l'Eix Pere IV. 

 

 

 

 



MAIG 2018, durant tot el mes... 

-Fem la segona trobada d'entitats, el 17 de maig, on un altre cop assolim una gran participació 

d'entitats i establim un criteri de treball en grups, en base als Nodes que hem detectat des de 

la Taula per tal de dinamitzar l'eix. 

Les entitats es mostren confiades i acompanyades i fomentem la xarxa entre totes per tal 

d'aconseguir els objectius de revitalitzar i introduir l'economia social i solidaria. 

 

- Establim reunions periòdiques amb Districte, per tal de posar en comú els projectes de la 

Taula i poder estar assabentats dels moviments que fa l'ajuntament respecte a l'Eix Pere IV. 

 

- Seguim impulsant la cooperació en el Passatge Trullàs per tal d'apoderar al veïnat en la 

gestió de l'esai, aquesta vegada definint el projecte d'ubicació dels bancs i arbres, un cop 

posada la tanca d'entrada, i fet el terra. 

 

- Connectem interessos comuns i fem relació de col·laboració a ens Plantem, per tal de 

començar a reivindicar conjuntament els problemes d'habitatge, lloguers abusius, gentrificació 

i massa turística als barris.  

 

- Consolidem el Grup de treball 22@ amb col·laboració amb arquitectes sense fronteres, per 

tal de generar uns criteris alhora de proposar la modificació del pla urbanístic. 

- Des de Districte i Bcn activa troben recurrent fer una trobada de finances ètiques, aprofitant 

l'impuls que li estem donant a la sala Perequartu de can Ricart com a referent de barri en 

temes urbanístics i d'economia social i solidaria. 

 

 

 



JUNY 2018, diumenge 4 de juny 

Organitzem un la projecció d'un documental a la sala Perequartu per donar suport a altres 

lluites veïnals de la mediterrània, concretament a la ciutat de Salermo, Italia. 

Es projecta Giú le mani dal porticciolo, pla urbanistic que volia gentrificar i fer un port de luxe 

en uns dels pocs espais oberts al mar de la ciutat de Salermo. 

Es fa debat i es comparen les lluites veïnals del capitalisme i la destrucció dels espais comuns 

d'us públic i en la no privatització per les grans economies capitalistes. 

 

 



JUNY 2018,  diumenge 11 de juny 

Continuem am el Traster els segons diumenges de mes, i ens adonem que es complicada 

l'estratègia de fer-ho la segona setmana al veure disminuïda la participació de la gent. 

També entenem que comença l'estiu i la gent fa platja en família. 

No obstant continuem pensant que cal reforçar la difusió i potser, en mesos de calor caldrà 

valorar fer el traster a les tardes. 

 

 

 



JUNY 2018, dissabte 17 de juny 

Arquitectes del  cos humà es un projecte de Salut ( ortopèdia , teràpies, rehabilitacions ) que 

vol fomentar el benestar de la salut als mes necessitats i a la gent amb pocs recursos. 

Volen ubicar-se com a espai obert de trobada amb el veïnat a la sala Perequartu. 

Prèviament organitzem una primera trobada i xerrada per tal d'apropar l'espai al veïnat. 

 

 

 

 



JUNY 2018, dilluns 19 de juny 

Comencem una campanya de pintar les persianes de la zona del barri del Bogatell i la 

Llacuna, per tal de conscienciar de la necessitat, als joves que surten de nit per als bars de 

copes, de guardar silenci i respecte per a la gent que hi viu a prop. 

Aquesta acció d'impacte visual la fem amb La casa Amarilla, que proporciona les pintures i als 

artistes del barri. 

 

 

 



JUNY 2018, dijous 22 de juny 

Gracies a la constància i el treball conjunt entre Districte, AAVV Bogatell i el grup motor veïnal 

dels voltants al passatge Trullàs, s'aconsegueix assolir la primera fase del projecte 

d'urbanització de l'espai. 

Es posa la tanca d’entrada, e¡ terra de sauló, bancs i arbres autosuficients en testos. 

Es parla de seguir treballant conjuntament i esperar al 2018 per executar la segona fase 

d’urbanització finançada per l’ajuntament. 

Mentre, es pensa en que mes podem fer per condicionar l’espai i donar-li un ús per al veïnat. 

Tenim algunes entitats com Grigri Pixel o Canyaviva, que estan disposades a crear mobiliari 

comunitari. 

 



JUNY 2018,  dilluns 26 de juny 

Seguim projectant documentals socials amb els Fumats, aquesta vegada tornem a fer-nos eco 

del fenomen de la gentrificació als barris de qualsevol ciutat desenvolupada del món i es fa el 

passi del documental gravat al Poblenou “ En Transición “. 

Aquest es el primer passi d’un cicle que durarà tot el juliol. 

 



JUNY 2018, dimecres 28 de juny 

Participem com agents del territori en la jornada sobre oportunitats d’enfortiment 

socioeconòmic a l’Eix Besòs, dintre de l’estratègia de Coopolis i l’Ateneu cooperatiu de 

Barcelona i el del Barcelonès nord. 

Ens trobem amb mes col·lectius al menjador social del Gregal i en la nostra participació fem 

especial èmfasis en el desenvolupament comunitari de les persones i oferir espais de trobada 

per a que les mateixes persones del territori es trobin per tal de posar en comú les seves 

habilitats i engegar projectes i iniciatives socioeconòmiques de territori. 

En parlem també de les dificultats que ofereix el Besòs a aquesta banda del riu, i de la 

diversitat actual de població. 

 

 



JUNY 2018, durant tot el mes... 

- Es planteja la possibilitat de incorporar-nos en la comissió ampliada per repensar el 22@, 

procés participatiu que vol engegar Districte i ajuntament conjuntament amb entitats del barri, 

universitats, empreses i altres actors socials. 

 

- Projecte nau annexa al casal de joves de can Ricart; Elaborem un projecte d'usos per 

aquesta nau oblidada i degradada just al costat nostre, per tal de recuperar el bar que hi havia 

quan encara es treballava a can Ricart i per a que sigui un referent al barri en treball 

cooperatiu d'entitats que fomenten l'economia social i solidaria. 

 

- Cercavila reivindicatiu a Ens Plantem; acordem conjuntament sortir al carrer al setembre 

aprofitant les festes majors del Poblenou, per tal de reivindicar els preus desorbitats dels 

habitatges, la manca d'aquests, els lloguers, la gentrificació actual i el turisme massificat. 

 

-Acordem amb el col·lectiu Grigri Pixel, organitzar un procés participatiu amb el veïnat per tal 

de saber les necessitats que tenen entorn al passatge Trullàs per tal de construir mobiliari urbà 

i que es pugui quedar per a ús públic. Ells poden finançar part del projecte, que consta en 

portar a experts africans a impartir un workshop col·laboratiu, amb la participació de la 

Universitat de Madrid. 

 

- Tanquem projecte audiovisual amb els Fumats, per tal de que facin dos càpsules de 3-4 

minuts en vídeo, una capsula sobre el procés participatiu del carrer Pere IV i les 20 propostes i 

un altre sobre horts urbans comunitaris. 

 

- Fem un altre reunió amb les entitats, aquest cop les interessades en el Node de can Ricart 

per tal de veure l’encaix. Es parla de oferir la sala Perequartu com a espai de treball 

cooperatiu, com a primer pas de fer de la nau annexa un espai similar futur. 

 

 

 

 

 

 



JULIOL 2018, diumenge 9 de juliol 

Just fa un any que fem el traster de can Ricart, i creiem que cal celebrar-ho. 

Fem una paella popular, convidem als dj’s Bum Bum Box i tornem a posar el circuit de 

bicicletes en col·laboració amb Biciclot. 

També convidem a moltes entitats d’economia social per a que la gent les conegui, com 

sempre fem. 

 



JULIOL 2018, dijous 20 de juliol 

En col·laboració amb Hangar i amb una de les seves artistes, Tara Whelan, residents per una 

temporada, i amb l’ajuda d’un programa de creació de la unió europea, fem un taller 

d’impressió 3D. 

Es tracta d’imaginar com podria ser la nau annexa al casal de joves de can Ricart. 

El taller dura dos dijous i aconseguim que vingui el veïnat, que expressa com li agradaria que 

siguin els usos per aquesta nau i desenvolupem un plànol amb les observacions. 

També es construeix amb la impressora 3D la nau a escala i es dissenyen també mobiliari i 

persones per poder fer un simulacre de com seria i per moure els espais interiors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIOL 2018, DIMARTS 25 DE JULIOL 

Des de Lendi, i mes concretament des d’una de les seves ramificacions, Lendi Vidas sin 

Plastico, es projecta un taller de cosmètica natural per tal d’aprendre a fer pasta de dents. 

El taller es tot un èxit i acudeixen a la sala Perequartu mes de 40 persones. 

Es fa un debat, després del taller, de com millorar la sostenibilitat del planeta i de viure sense 

tants suports de plàstic i d’intentar reduir al màxim el seu ús i consum. 

 

 

 

 



JULIOL 2018, durant tot el mes... 

- S’anuncia des del districte la urbanització del segon tram del carrer Pere IV, aquest cop 

l’ajuntament comparteix amb la Taula que el tram a fer ha de ser des de la Rambla Prim fins a 

Josep Pla. Es parla de la possibilitat de si hi ha diners, arribar fins al carrer Selva de Mar. 

 

- Ens trobem amb Coopolis per tal de mirar de tornar a fer formacions a la sala Perequarto a 

les entitats d’economia social i solidaria per tal de apoderar-les a fer el pas a constituir-se com 

a cooperatives de treball. Parlem també de la possibilitat de que la Taula formi part d’una 

estratègia de Node territorial de foment i acompanyament de projectes d’ECSS. 

 

- Fem les primeres passes per tal de aconseguir tenir la gestió del Casal de barri de ca l’Isidret. 

 

- ens trobem amb la cooperativa Diomcoop que ens expliquen un projecte d’espai mercat, 

amb l’intenció de poder ajudar-los, en l’organització i en escollir l’espai en concret. 

 

- Tornem a col·laborar amb Can Felipa i el Festival escena Poblenou com a entitat territorial 

per tal d’assessorar al projecte guanyador del projecte escènic “ al meu barri fan 

performances”. 

 

- Comença el Festival ús Barcelona, aquesta vegada al solar de les antigues fabriques del 

carrer Aymà. La nostra col·laboració es basa en assessorar en una enquesta sobre que en 

pensen els participants de les problemàtiques del barri. 

 

-  Coneixem a l’associació Urban sketchers, que volen tenir la seva raó social a la sala 

Perequartu i ens proposen fer una presentació a taula. 

 

- L’associació cultural els Fumats segueixen fent el seu cicle de cinema a la fresca a can Ricart, 

cada vegada amb mes acceptació i consolidant-se al barri, amb els seus documentals socials i 

debats posteriors. 

 

 

 

 



SETEMBRE 2017, dissabte 9 de setembre 

Setembre comença amb força i molt reivindicatiu.  

Fen una manifestació-cercavila reivindicativa conjuntament amb el col·lectiu Ens Plantem. 

Sortim des del carrer Pere IV amb Roc Boronat i fins al Casino, amb pancartes, batucada, i on 

llegim un manifest al Casino aprofitant la festa major del Poblenou, on exposem la situació 

entorn a l'Habitatge, els lloguers abusius, la gentrificació i el turisme massificat als nostre 

barris. 

 

Podeu consultar el manifest a l'annexa 8 d'aquesta memòria. 

 



SETEMBRE 2018, diumenge 10 de setembre 

Es festa major al Poblenou i aprofitem per col·laborar amb l'AAVV Bogatell que ja fa uns quants 

anys utilitza el passatge Trullàs per fer la seva festa.  

Es un bon moment per donara conèixer al veïnat el treball fet d'urbanització i per seguir amb 

el procés participatiu per tal de trobar  conjunt amb GrigriPixel per tal de veure les necessitats 

reals del Passatge i poder construir el mobiliari urbà adequat. 

Proposem fer un taller creatiu de moviment i de pluja d’ideas per tal de trobar les respostes. 

 

 



SETEMBRE 2017, diumenge 10 de setembre 

Aquesta nit es proposa des de l’associació cultural els Fumats, un documental social que tracta 

el tema dels manters a Barcelona. 

Es convida a participar a la cooperativa Diomcoop per a que fem entre totes debats sobre 

aquesta realitat. 

 

 



SETMBRE 2017, dissabte 16 de setembre 

Acollim a la nova associació de dibuixants UrbanSketchers Barcelona, que fan la presentació 

publica i lúdica al nostre local Perequartu i utilitzen la plaça de can Ricart per fer tallers 

infantils i aprofiten per dibuixar els fantàstics racons de Can Ricart. 

Els hi proposem que dibuixin 4 espais de l’eix Pere IV, com son l’Escocesa, Can Tiana, sagrat cor 

i parc central. 

Coincidim en que hem de provocar reaccions a les persones amb els contrastos que tenim a 

l’eix Pere IV amb el dibuix com a eina de difusió. 

 

 

 

 

 



SETEMBRE 2017, dilluns 18 de setembre 

Acabem el cicle de documental social amb la projecció amb perspectiva de gènere en favor de 

les dones “ amb ulls de dona “, on es convida a la directora a crear debat i a la coral La flor de 

maig que actuï per tal de ser un dia totalment adreçat a lluita de la dona. 

 

 

 

 



SETEMBRE 2017, dimecres 27 de setembre 

Presentem al barri l’associació per a l’acompanyament al Final de la vida, Hospice.cat. 

Es tracta de donar a conèixer aquesta realitat i que deixi de ser un tabú, la mort. 

Hospice te un espai obert a la gent a la nostra sala Perequartu els dimecres de 10h a 13h. 

 

 



SETEMBRE 2017,  durant tot el mes... 

- Setembre es època de festes al barri i decidim, per segon any consecutiu, fer el traster de can 

Ricart en col·laboració amb l’associació cultural Bac de roda, que celebra les festes al Parc 

central. 

Es un Traster diferent, de dos dies, organitzat també amb la ludoteca Maria Gracia el dissabte i 

el diumenge amb el Casal de barri del Poblenou, a la plaça de can Saladrigues, on es un traster 

mes artesà. 

 

-Setembre comença també amb la noticia que quasi tota la part privada del conjunt industrial 

de la Escocesa es comprada per l’ajuntament. Es una jugada estratègica per tal d’evitar la 

gentrificació als nostres barris i per que els usos de les seves naus i els habitatges siguin socials 

i no privats. 

 

- Intercedim en un projecte del CCCB que e s volia fer a la superilla, però que al final no es va 

poder fer per falta d’acords amb Districte i no disposar d’un solar per fer la activitat.  

Es tracta d’estació ciutat, un projecte mediambiental que vol posar de manifest lo contaminant 

que es una ciutat en mesures d’aire, aigües i terra-subsol, per tal de fer unes ciutats mes 

amables buscant solucions ecològiques. 

 

- Tanquem definitivament amb Districte l’acord de gestionar durant l’últim trimestre de l’any 

el Casal de barri de ca l’Isidret, signant un contracte menor que ens permetrà definir un 

projecte de casal per tal de poder continuar amb la gestió cívica a principis d’any. 

 

- Contactem amb els propietaris del solar del fons del Passatge Trullàs, i acordem estudiar la 

possibilitat de negociar a tres bandes, Districte, ells i la Taula Eix Pere IV la gestió pública 

d’aquest espai abandonat amb moltes possibilitats per al veïnat. 

 

- Estudiem la possibilitat d’establir algun tipus de conveni amb el comissionat d’economia 

social i solidaria de Barcelona per tal de poder fer difusió i enfortir l’ECSS no sols a l’Eix Pere IV 

sinó al Districte de Sant  Martí. 

 

 

 

 



SETEMBRE 2017,  durant tot el mes...  

Comencem els TOP’S al Poblenou ( Tallers oberts d’arrtistes ) i en col·laboració amb el 

col·lectiu p9artiu, obrim la nau de can Tiana per tal de fer una nau de projectes artistics durant 

tres dies seguits, on mes de 10 artistes, exposen, fan performances, xerrades i debats entorn la 

cultura de proximitat. 

La nau de can Tiana està en perfectes condicions d’ús i decidim seguir avançant en la seva 

gestió per a usos artistics d’entitats dels barris de Sant Martí. 

 

  



OCTUBRE 2017, divendres 6 d’octubre 

Aconseguim tirar endavant la programació de tallers i activitats del últim trimestre de l’any ( i 

primeres inscripcions al nou casal de ca l’Isidret )  

Assolim i encarem el repte de dinamitzar, no sols el casal sinó els barris de la confluència del 

Casal. 

 

 

 



OCTUBRE 2017, dissabte 7 d’octubre 

Comença la jornada inicial del procés participatiu Repensem el 22@, al museu d’història de 

Barcelona MUHBAS Oliva Artés, amb gran èxit de convocatòria, on a banda d’haver participat 

en la difusió del procés, ja que es un moment clau per a aconseguir possibles modificacions 

socials i per al veïnat del pla urbanístic, també participem intensament i organitzadament en 

les taules posteriors de debat i propostes per grups d’actuacions. 

 

 



OCTUBRE 2017, diumenge 8 d’octubre 

El traster d’octubre es caracteritza per la pressa de decisions entre el grup organitzador de la 

Taula en anar canviant poc a poc les dinàmiques de paradetes de segona ma per fer propostes 

de tallers per a totes les edats i apostar per la musica i el ball en directe d’entitats del barri. 

També tenim l’oportunitat de sortir en la revista mensual de l’AAVV Poblenou, on projectem 

el Traster a milers de poblenovins i veïnat de Sant Martí. 

 

 



OCTUBRE 2017, dijous 19 d’octubre 

La Taula Eix Pere IV decideix que el procés participatiu Repensem el 22@ està molt be, però 

potser es massa tècnic per a moltes persones del veïnat, que no entenc del tot de que es 

tracta, i no aprofitarà l’oportunitat de modificar-lo. 

Es per això que es convoca una assemblea veïnal a la biblioteca Manuel Arranz, per tal de 

explica i exposar d’una manera planera la situació actual, i la trajectòria fins a dia d’avui del 

22@. 

 

 

La presentació del 22@ feta per la Taula la pots trobar a l’annexa 9 d’aquesta memòria. 



OCTUBRE 2017,  durant tot el mes... 

Des de el pla de desenvolupament comunitari Apropem-nos, es proposa acollir durant tot el 

mes d’octubre en la sala Perequrtu de can Ricart, un curs de la xarxa anti rumors de 

Barcelona. 

Acceptem la proposta per el valor de combatre els estereotips d’aquesta societat i ens sumem 

alhora, a la xarxa com a col·lectiu. 

 

 En el marc del projecte d’Agents Antirumors en Acció1, impulsat pel Programa BCN 
Interculturalitat2, s’ha organitzat una nova edició del curs: 
  
“AGENTS ANTIRUMORS:  
INTERCULTURALITAT, UNA RESPOSTA ALS RUMORS I ESTEREOTIPS”  
 
Aquest curs és el primer pas d’una proposta de formació-acció, continuada en el temps.  
 
Convida a la reflexió permanent, l’aprenentatge conjunt i la posada en pràctica de les eines i 

recursos que es van adquirint per desmuntar els rumors i prejudicis sobre diversitat cultural, 

mitjançant accions antirumors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTUBRE 2017, durant tot el mes... 

-Ens reunim amb els responsables del projecte de salut ambiental Estació Ciutat en can Ricart 

per tal de tancar un acord que presentarem al veïnat per tal de que les instal·lacions 

artístiques del CCCB es puguin fer al passatge Trullàs, amb l’intenció de que quan acabi 

l’intervenció algunes estructures es puguin quedar per a ús indefinit del passatge. 

 

- Es prepara el terreny de l’assemblea del 19 d’octubre, sortint al carrer amb paradetes de 

difusió i explicacions del projecte urbanístic per tal de que la gent entengui a que ens estem 

enfrontant i vingui a la biblioteca a dir la seva. 

 

- Tornem a trobar-nos amb Coopolis, aquesta vegada per definir com seria ser Node territorial 

d’economia social i solidaria i si estem en condicions d’afrontar aquest repte. 

 

- Comencem a fer reunions amb Districte, el casal de joves de can Ricart i Hangar per tal de 

solucionar les queixes del veïnat dels voltants a can Ricart, que diuen que en dies de festa o 

quan es fan activitats, senten molt de soroll. 

 

- Ens visitem els estudiants de tercer curs d’arquitectura, que estant fent un projecte 

estudiantil sobre les oportunitats de definir un projecte total de tot el complexa de can Ricart. 

Nosaltres els informem de com estan les coses i els interpel·len a que facin un treball el mes 

ajustat a la realitat amb la intenció de desprès poder utilitzar-lo nosaltres. 

 

- Octubre es caracteritza per el conflicte polític que ens porta a fer un manifest en contra de la 

repressió i brutalitat policial del dia 1 d’octubre, alhora que manifestem el dret a decidir de 

totes les persones i pobles d’aquest planeta, en llibertat. 

 

- Fem reunions extraordinàries amb el veïnat del passatge Trullàs per tal de decidir si 

acceptem el projecte Estació Ciutat i com es complementa amb el projecte ja acceptat de 

Grigri Pixel, que es solaparan en el temps. 

 

- Ens trobem amb els estudiant de l’institut de secundaria Barri Besòs, que volen editar un 

vídeo de can Ricart. Els expliquem el context històric de can Ricart, i el perque de la Taula Eix 

Pere IV, i decideixen tirar endavant un vídeo entorn a l’incendi “ provocat “ que va patir el 

complexa al 2005. 

 



NOVEMBRE 2017, dissabte 11 de novembre 

Desprès d’un workshop de 10 dies, s’acaba la construcció dels Grigris per al passatge Trullàs. 

Gracies a la col·laboració entre Hangar, Medialab Prado, la BAU i la Taula, el col·lectiu Grigri 

Pixel amb makers del continent africà, ubiquen el mobiliari urbà per a ús públic al passatge 

Trullàs. 

 

 



NOVEMBRE 2017, diumenge 12 de novembre 

Comença l’estratègia de la Taula en convertir el Traster en un referent de l’economia social i 

solidaria, tallers oberts a totes les edats amb ganes de canviar el model actual de fer les coses, 

i amb actuacions musicals i de ball que facin que les famílies puguin passar un mati diferent 

d’oci. 

 

 



NOVEMBRE 2017, dissabte 26 de novembre 

Inaugura la nova seu al edifici patrimonial industrial de can Picó, la cooperativa Biciclot, al 

carrer Pere IV, desprès de mes d’un any de intenses negociacions amb Districte i l’ajuntament 

de Barcelona, per tal de fer d’aquest espai un node territorial de mobilitat sostenible. 

Es fan parlaments institucionals i una gran festa durant tot el dia, amb visita guiada per la nau, 

i on la Taula Eix Pere IV també parla per als mitjans de comunicació de la bona noticia de que 

hagi sigut Biciclot, entitat sòcia des dels inicis de la Taula Eix Pere IV  

 

 

 



NOVEMBRE 2017, dimarts 28 de novembre 

Coneixem el projecte de Welcome Refugees, que estan ubicats al centre cívic de can Felipa 

coma Benvinguts Refugiats, com a pota del col·lectiu a Barcelona. 

Es tracta de que el veïnat, qui pugui ofereixi un contracte per una habitació de la seva casa a 

una persona refugiada. 

Es el primer pas per a legalitzar i estabilitzar la seva situació i que permetrà poder tenir un 

contracte de treball estable. 

Donem suport a la iniciativa i els hi deixem les instal·lacions del casal de Ca l’isidret per a fer 

una trobada internacional i mes tard, com a contraprestació, i en col·laboració també de la 

FAVB, fer una xerrada i un passi del documental “ una ma amiga “. 

 

 



NOVEMBRE 2017, durant tot el mes... 

-Comença el projecte Estació ciutat, omplint de verd les parets del passatge Trullàs i fent 

tallers i instal·lacions per tal de conscienciar de la salut ambiental de les nostres ciutats 

urbanes. 

 

- Ens comprometem i acceptem l’encàrrec de ser node territorial de Coopolis conjuntament 

amb el pla de desenvolupament comunitari de la Barceloneta, per  fer front al impuls de 

l’economia cooperativa, social i solidaria en la zona mar, a partir d’ara Cercle Mar. 

 

- Pensem en com activar des de la Taula una comissió que defensi i impulsi la construcció 

d’habitatge social, mirant d’aconseguir espais buits per, amb altres cooperatives d’habitatge, 

poder aumentar el parc d’habitatge social al Districte. 

 

- Fem un projecte per impulsar i reforçar la comunicació interna i externa de la Taula Eix Pere 

IV i que sigui visible totes les tasques que portem a terme, en especial les que es refereixen a 

l’economia social i solidaria. Valorem de contractar a una persona per fer aquestes tasques. 

 

- Des de Bcnactiva ens demanem la sala Perequartu per a fer unes trobades de Foment de 

Ciutat, reforçant el caràcter referent de la sala en conceptes d’urbanisme i d’economia social. 

 

- Comença una sèrie de trobades amb entitats de Districte per tal de tirar endavant el projecte 

Espai Mercat ( mes tard es dirà La Pionera ) que vol oferir un espai al final de la rambla a 

tocar del passatge Calvell, on donar a conèixer nous projectes, iniciatives, nous 

emprenedors etc.. i impulsar inserció laboral des de Formació i Treball i la cooperativa 

Diomcoop. 

 

 

 

 

 

 

 



DECEMBRE 2017, diumenge 10 de desembre 

Fem un traster al desembre de tancament de l’any, amb un dinar popular, tallers de cosmètica 

natural, d’skate i maquillatge, d’activitats infantils artístiques en angles, i amb l’actuació del 

col·lectiu de dones del mon Balladona, que ens ofereixen un taller d’iniciació de balls i 

moviments del mon. 

Ens acomiadem fins al febrer, i passem tot el desembre confeccionant els permisos i projecte 

del nou traster de l’any 2018. 

 



NOVEMBRE 2017, durant tot el mes... 

Es fan realitat els plafons del carrer Pere IV, nomes alguns d’ells, ja que a la part reorganitzada 

del carrer no es poden posar per temes de permisos amb la constructora. 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2017, durant tot el mes... 

Aconseguim el repte de obrir i dinamitzar el casal de ca l’Isidret, i fem una altre proposta de 

tallers i activitats, xerrades i exposicions per al primer trimestre de l’any 2018. 

Alhora que durant tot el mes confeccionen un projecte sòlid de gestió cívica per tal de poder 

seguir en el Casal com Node estratègic del projecte de la Taula Eix Pere IV. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


