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En les pagines que segueixen a aquesta memòria podeu veure en detall i 

dates especifiques les activitats i accions dels punts dels objectius 

principals.

- Farem una introdució per a visualitzar el canvi d'imatge de la Taula i de

com hem millorat la comunicació.

-Tant la Web, com les xarxes socials, com els butlletins de noticies que 

fem arribar quinzenalment a tota la gent de la nostra base de dades, 

podeu visualitzar les millores, així com les estadistiques i indicadors.



Millora de la Web de la Taula i nova web del Casal i de les xarxes socials, fent enfadis en la

visibilització de les ECSS Unificar la imatge púbica de la Taula Eix Pere IV

Nou logo, nova imatge.

Aquests darrers 6 mesos han servit per unificar la imatge de la Taula

Eix Pere IV sota un mateix logo, més modern i atractiu.

El logo i la portada ha servit per unificar la imatge a nivell de

xarxes socials de tota l’entitat i per donar una cohesió a tota la

feina pública que realitza la Taula.

Actualment la Taula consta de més de 1100 seguidors a Twitter i realitza una mitjana de 10-20 twits i

re-twits diaris. La taula ha impulsat una nova manera de comunicar en aquest darrers mesos a traves

de reportatges de temes d’actualitat en relació amb el barri en un format fil de Twitter.

- Habitatge Cooperatiu al Poblenou: http://eixpereiv.org/2018/11/12/habitatge-cooperatiu-al-   
poblenou/

- Consum Cooperatiu al Poblenou: http://eixpereiv.org/2018/11/02/consum-
cooperatiu-al-     poblenou/  

- Macro Hotel al Poblenou: https://twitter.com/eixpereiv/status/1047813223704084480
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A Facebook la Taula Eix Pere IV té més de 1000 seguidors i realitza esdeveniments de tots els

actes  setmanalment. Entre els esdeveniments amb més assistents destaca les diferents edicions del

Traster de Can Ricart.

Entre els quals:

Traster Març - https://www.facebook.com/events/227071044526571/ 

Traster Octubre - https://www.facebook.com/events/902080619981041/ 

Traster Desembre - https://www.facebook.com/events/373194996555752/

Correus electrònics Taula Eix Pere IV

Per tal de cohesionar la imatge de la Taula i professionalitzar la imatge de cara a l’exterior però 

també de cara a la treball intern es creen diferents correus amb el domini eixpereiv.org

D’aquesta manera es crea:

cerclemar  @eixpereiv.org   – per la comissió d’acompanyament a 

cooperatives hola  @eixpereiv.org   – per la comissió de comunicació

activitats  @eixpereiv.org   – per a les activitats, principalment per al Traster de Can Ricart

transparencia  @eixpereiv.org   – per a la comissió economia

taula  @eixpereiv.org   – com a correu base per a la difusió
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Nova pàgina web – eixpereiv.org

Creació de la nova pàgina web amb base de Wordpress de la Taula, més interactiva, senzilla 

d’utilitzar i adaptada a dispositius mòbils.

A la pàgina web s’ha afegit una apartat de notícies,

una agenda dividida per espais i una secció d’Economia

solidària on es pot trobar el Mapa Social del Poblenou

així com les entitats col·laboradores de la Taula.

Les entitats col·laboradores o sòcies de la Taula son

entitats  a les quals s’ha acompanyat, assessorat i/o

ajudat en el  procés de creació o consolidació al

Poblenou.

Totes les entitats estan relacionades amb l’Economia

Social i  Solidaria,  sent  totes  elles  cooperatives,

fundacions  o  associacions que treballen diferents

aspectes.

La pàgina web a més ha permès a la Taula interactuar

amb  les  veïnes  publicant  setmana  a  setmana articles,

notícies,  comunicats o reportatges que es difonien a

través de xarxes socials i que han servit per informar i

difondre l’ECSS al barri.  La pàgina web ha rebut

setmanalment més d’un centenar de visites.



Butlletí de notícies

El butlletí de notícies s’ha estandaritzat i calanderitzat de forma bisetmanal. De tal manera,

s’han enviat correus a una base de dades de mil veins i veines amb la programació i últimes

notícies de la Taula Eix Pere IV.

S’ha utilitzat el programa Mailchimp per tal d’emmagatzemar la base de dades i dissenyar

els butlletins. En els últims 6 mesos s’han enviat 14 butlletins.

En el següent enllas podeu veure com la mitjana de correus oberts dels butlletins de

notícies  comparada amb la mitjana del sector és molt més alta, cosa que destaca

l’efectivitats d’aquests correus com a eina comunicativa.



Nova web – calisidret.eixpereiv.org

Nova web del Casal Ca l’Isidret amb un apartat per Agenda amb les activitats, Tallers i la possibilitat de 
realitzar les inscripcions directament des de la web i un apartat amb Espais i Projectes.

Es tracta d’un disseny web modern, senzill i fàcil d’utilitzar per als usuaris del casal.



GENER 2018

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.



Agafant l'impuls del Casal de ca l'Isidret, i agafant el compromís d'acompanyar a les entitats d'ECSS que 

van participar durant el 2017 al projecte ENFORTEIX, programem un cicle de cosmètica natural amb LA 

FARFARA.

Comencem la nova programació dels Trasters de can Ricart d'aquest 2018



Com sempre hem fet des de la Taula Eix Pere IV i seguirem fent, donem l'oportunitat a que nous 

col·lectius i projectes es formin i tinguin oportunitats de donar-se a conèixer.

En aquest cas el projecte CUCHARA, que surt des de la gent que forma part de la Cooperativa Macus, 

ens presenta un taller a la sala Perequartu de can Ricart sobre alimentació saludable i bons hàbits en el 

consum.



Conjuntament amb REZERO i la plataforma LENDI que ha començat xarxa als barris del Poblenou per

reduir el consum i compartir necessitats entre el veïnat, programem una exposició sobre el consum

de plàstics i l'aigua envasada.

També aprofitem per fer una xerrada oberta al barri, al casal de Ca l'Isidret.



GENER-FEBRER 2018

Seguim acompanyant el procés participatiu per a Repensar el 22@ i així insistir en el canvi de usos a

tot el pla urbanístic, que no tot sigui tecnològic sinó que els usos als espais s'obrin cap a l'economia

social i solidaria,  amb mes cooperatives que puguin fer front i equilibrar tanta oficina de

multinacionals als nostres barris.

Fem una sèrie de passejades per zones claus on la Taula treballa per dinamitzar-les.



FEBRER 2018

Tornem amb el primer Traster de can Ricart de l'any.

Seguim introduint noves formules per a visibilitzar l'economia social i solidaria, amb tallers i 

paradetes d'entitats del barri, al igual que associacions de tot tipus.

Volem que el traster sigui un punt de trobada on el veïnat descobreix noves formes de fer les 

coses, des de els mes petits com per a totes les edats.

També donem sortida a tallers experimentals de meditació i de les economies de les cures per tal de dinamitzar
el Casal amb noves propostes de conscienciació dirigides a millorar el benestar de les persones.



Apostem de nou per projectes dirigits a les persones i Hospice es un d'ells. En el mon de les cures

l'associació ofereix un acompanyament al final de la vida, tant per la persona en concret com per

als seus familiars i amistats properes.

Programem dos xerrades al Casal de ca l'Isidret, dirigides a totes les edats per tal de afrontar el

tema de la  mort amb naturalitat i veure les alternatives d'acompanyament que hi han al marge dels

centres hospitalaris.



Des de la Taula Eix Pere IV i en col·laboració amb les AAVV dels barris del Poblenou, col·lectius

com Ens Plantem, La flor de Maig i altres que es van adherim, es comença a gestar la Comissió

d'habitatge del  Poblenou, per fer front als preus abusius, els desnonaments, a la massificació

turística i per incidir en fer propostes d'habitatge social, cooperatiu i a preus assequibles.



Programem amb TVE2 i el programa “ La aventura del saber “ un reportatge sobre l'Economia social i 

solidaria a l'Eix Pere IV.

El reportatge dura 15 minuts, i a banda de ser entrevistats els coordinadors de la Taula Eix Pere IV,

mirem de que en el reportatge també tinguin cabuda algunes de les entitats que treballen amb nosaltres

per dinamitzar el barri, tals com:

Cooperativa Macus, 

Cooperativa L'estoc, 

Cooperativa el Taller TMDC 

Cooperativa Biciclot, 

Cooperativa Emelcat.

Notícia a RTVE sobre les cooperatives al barri: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del- 

saber/aventurataula14/4601071/
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Fem algunes trobades amb entitats i veïnat per tal de fer aportacions al procés participatiu el

repensem el  22@ i així poder incidir i opinar sobre com volem que sigui l'economia social i

solidaria dintre del pla urbanístic i quins usos en ECSS es poden incorporar.

També organitzem una trobada amb els Urbans Sketchers de Barcelona per a que dibuixin el

patrimoni industrial i els espais dels voltants al Casal ca l’Isidret, per després fer una expo al Casal per

tal de visibilitzar  el estat de algunes zones on es podrien incorporar els usos d'ECSS que estem

proposant des del Repensem 22@.



MARÇ 2018

El Traster de can Ricart es escollit per el Districte de Sant Martí per a fer l'acte central del Consell de les 

dones del districte.

Aprofitem un cop mes l'espai del Traster per a donar visibilitat a l'economia social i solidaria, tant 

en forma de tallers com en forma de xerrades i intervencions.



Proposem que la cooperativa Emelcat, que te un projecte energètic d'emmagatzematge d'energia solar,

faci un servei al Casal de ca l'Isdiret d'informació i rebuda de preguntes del veïnat sobre assessorament

energètic i estalvi d'energia i de diners en la seva factura de la llum i tots els temes relacionats amb

l'energia de la llar.

Aconseguim que es possin casi tots els plafons sobre la historia del carrer Pere IV



Fem de la nostra sala Perequartu a can Ricart, un epicentre de l'economia social i solidaria al

barri, i es per  això que oferim als projectes d'ECSS la possibilitat de venir a treballar, a utilitzar, fer

activitats, xerrades o fer la seva dintre del nostre espai.

Oferim formacions gratuïtes i acompanyament per aquells projecte que ho necessitin.



ABRIL 2018

Obrim la possibilitat d’adhesions per fer-se sòcia de la Taula Eix Pere IV a les entitats del barri, 

sobretot a aquelles que tenen propostes de canvi, i d'engegar projectes d'ECSS.

Les convidem a les entitats per explicar perquè es necessari ser sòcia de la Taula i que podem fer 

plegades, fem xarxa i força.



Fem una assemblea veïnal amb el grup motor que autogestiona el passatge Trullàs.

La intenció es empoderar a la gent i a les entitats de l'entorn, com l'AAVV Bogatell per tal de fer del

Passatge un focus de cohesió veïnal on es tingui en compte altre formes de fer i tenir cura dels

espais comunitaris del barri.



A banda de tornar a fer la programació del Casal incorporant estratègies per visibilitzar l'ECSS als barris

dels voltants del Casal, també fem la inauguració oficial oberta al veïnat, amb tallers d'entitats que

fomenten l'ECSS des de ben petits com Pa galeria i Darte arte



A tot aixó ja hem treballat la proposta de tallers, activitats, xerrades, cursos i gestió comunitaria per al
   
segon trimestre del 2018 al Casal de ca L'isidret.



Després de trobar-nos amb les entitats veïnals i de l'ECSS dels barris del Poblenou per buscar les millors

postures per incidir en que l'ECSS formi part obligada de la modificació del pla urbanístic 22@, ara

toca el  torn per a conscienciar al veïnat de que també aposti per aquet tipus d'usos que beneficiaran

directament a les persones que hi vivim.



MAIG 2018

Es decideix entre el grup motor del veïnat proper al passatge, juntament amb l'AAVV Bogatell i

nosaltres,  aprofitar l'espai transformat en jardí i alguns dels elements de flora vertical que ens han

deixat des del ICUB i del projecte que ha finalitzat a l'abril de “ Estació Ciutat “, fer un hort-jardí olori

fer.

Convoquem una jornada de treball amb un vermut, per tal d'adequar l'espai per a que el veïnat el

pugui gaudir.



Es programa conjuntament amb Migress i Coopolis un taller per donar eines jurídiques per 

promoure la interculturalitat a les nostres organitzacions.

Ho fem a la nostra sala de can Ricart.



Programem un Traster de can Ricart amb temàtica cooperativista i sobre el consum alimentari.

Fem per primer cop xerrades al Traster amb les cooperatives de consum del barri i amb la cooperativa 

Espai ambiental per tal de millorar i veure el paper de les cooperatives de consum als barris.

També fem tallers d'alimentació saludable per grans i petits.



Donem suport des de la Taula Eix Pere IV al tancament de l’església per un grup de persones migrades 

per reclamar i exigir els seus drets fonamentals.



Es presenta la diagnosi del procés participatiu Repensem el 22@ i la Taula Eix Pere IV participa dels

debats  oberts per tal d'incidir de nou en la problemàtica dels usos monocultiu tecnològics i la

importació d'obrir a nous usos d'ECSS.

La Taula Eix Pere Iv participa activament amb P9artiu en dinamitzar la nau de can Tiana per la festa
 major de maig del Poblenou



Durant el mes de d'abril i maig assessorant als alumnes del Institut de secundaria Quatre cantons

sobre  l'estudi dels mapejos que estan fent del tram nord del carrer Pere IV i del 22@ per tal de

conscienciar-los de la necessitat d'ubicar projectes d'ECSS en els espais buits i patrimoni industrial.



JUNY 2018

Obrim un noi espai de festa major al barri de Provençals del Poblenou, concretament a les festes de
 Paraguai-Perú, on al camí de ca l'Isidret el convertim en una festa durant tot el dia. Amb cercaviles
 pel mati parant als indrets mes representatius del barri i les seves entitats, dinar popular i concerts a
 la nit.



Dintre de la nostre aposta per acompanyar i visibilitzar noves entitats d'ECSS que tenen ganes de 

dinamitzar l'eix Pere IV, programem amb Living Commontly ( fem Comunal ) una xerrada sobre 

inmobiliaria ètica.

Com sempre gratuïta i oberta al barri



Assessorem als alumnes de la universitat de Columbia (Canadà) sobre com estan dos dels seus eixos 

d'estudi, la Superilla, i la zona dels voltants al Passatge Trullàs.

Parlem amb ells de com l'ECSS pot esdevenir clau en la reactivació d'espais en desús i sobretot en el 

equilibri necessari per a poder lluitar davant l'economia global i el capitalisme de les grans ciutats.



Cooproduim unes jornades d'arquitectura critica amb el casal de joves de can Ricart.

Els estudiants d'arquitectura, celebrem els seus 20 anys i participem dels blocs temàtics, on

incidim en la importància d'un urbanisme on tinguem cabuda totes, i articuli els barris amb el

necessari per a una bona cohesió social, amb el cooperativisme, tant en l'habitatge com en la industria

i l'ECSS en tots els àmbits de la vida quotidiana.



Inaugurem oficialment al barri i al Districte l'obertura i dinamització comunitària del Passatge 
Trullàs.

Es programa un vermut popular, musica amb dj's i jocs de taula i de petanca, i deixar espais per la 

improvisació del veïnat.

Es demana que la gent porti alguna planta per tal de deixar-la als nous jardins que s'han fet pel 

veïnat i un llibre, per tal d'oferir un servei que anomenen “bibliojarditeca“.



Aprofitant que el cap de setmana es molt mogut, i que a can Ricart es fan les jornades d'arquitectura 

critica, decidim fer el Traster de can Ricart, per fer-lo coincidir.

Apostem per la musica ballable i el Hip-Hop com a eina de canvi i d'enviar un missatge compromès a la 

gent del barri. També seguim apostant amb els menjars populars per fer cohesió de barri.



Inauguració de la nau del carrer Pujades, patrimoni industrial del Poblenou per la Fundació 

Trinijove. Participem activament dels actes i col·laborem en la difusió de les activitats que faran i els 

cursos de formació que es comencen a engegar.

Mirem de buscar vies de col·laboracions per activar la zona del passatge Trullàs.



Es crea definitivament la comissió d'habitatge del Poblenou, on participem conjuntament amb Ens 

plantem, l'AAVV Poblenou, l'ateneu Flor de Maig i veïnat implicat.

Comencen les assemblees obertes per defensar el dret a l'habitatge en totes les seves manifestacions 

als barris del Poblenou.



JULIOL 2018

Fem la segona trobada amb Migress i apropem-nos, fem visible l'ECSS entorn a les dones.

Surt d'aquestes trobades un grup de dones molt diverses amb moltes ganes de fer coses i 

treballar amb format cooperatiu.



Tornem a obrir Can Tiana, amb una proposta artística, entrevistant als artistes del barri i després

fent una petita demostració del que fan.

L'estratègia es poder fer de la nua de patrimoni industrial de Can Tiana un epicentre cultural i

artístic del barri, on poder veure, tocar, experimentar, exposar i recordar tot el relacionat amb les

diferents formes d'expressió artístiques que hem tingut i tenim al barri.



Fem dos anys del Traster de can Ricart i ho volem celebrar amb el veïnat.

Convidem, entre d'altres entitats del barri, a Biciclot un altre cop, per a que ens faci un taller de 

reparacions de bicicletes.



Programem tots els dimarts i dijous de juliol tallers de reparacions, reutilitzacions i del fes-ho tu mateix

amb algunes de les cooperatives del barri, per a conscienciar al veïnat de la importància de deixar

de comprar innecessàriament quant ho pots arreglar, reparar o reutilitzar.



Impulsem des de la sala Perequartu de can Ricart un casal d'estiu diferent, adreçat a un canvi de

mentalitat en l'educació actual, posant en valor la creativitat i decisions del nen davant la imposició

dirigida de fer les coses.

Ho fem amb l'entitat Cocreo, projecte que acompanyem i assessorem.



Per donar impuls a can Ricart, projectem un taller de Taichi gratuït cada setmana per tal de que la gent 

vingui a conèixer l'espai i les activitats que desenvolupem.



Comencem un cicle de salut emocional al Casal, com a visibilització de l'ECSS en les cures.



Donem suport i deixem els nostres espais  al Festival Internacional d'Arts comunitaries que enguany
 es celebra a Barcelona, i vam decidir conjuntament de fer-lo a can Ricart, com a epicentre del
 festival

DIA ACTVITAT
Diumenge 22 de juliol Cinema a la fresca: estrena documental 

“ICAF 2017” amb 
invitació als veïns del barri.

Dilluns 23 de juliol Assistència a un espectacle d’art 
comunitari programat pel Grec Festival 
(per determinar).

Dimarts 24 de juliol Cinema a la fresca: projecció documental 
“Trash dance” projecte de Forklift Dance 
Project dirigit per Allison Orr oberta al 
barri.

Dimecres 25 de juliol Intercanvi: trobada amb artistes i 
participants projecte comunitari de la 
ciutat de Barcelona (a determinar)

Dijous 26 de juliol Temps lliure
Divendres 27 de juliol Fi de festa: sopar i música en viu



SETEMBRE 2018

Despertem de les vacances amb la terrible noticia de que està previst construir l’enèsim hotel als

nostres barris del Poblenou, aquest concretament a la zona del 22@ que la maquinaria capitalista veu

que falta per conquistar.

Des de la Taula Eix Pere IV activem els mecanismes que tenim per aturar-lo, conjuntament amb la

comissió d'habitatge del Poblenou i mes de 34 entitats socials dels nostres barris.

En aquells solars i en aquella zona del 22@, la zona nord del Eix Pere IV, no ha de ser past de cultiu de

noves  oficines per a multinacionals ni hotels per a cap tipus de turisme, si mes no, ha de ser

exemple de com fem un barri mes equilibrat amb l'ECSS com a bandera de fer les coses.



Comencen les festes populars del Poblenou!

Participem de moltes activitats i festes de carrers, proposant noves formes i dinàmiques de fer les

coses, per un canvi de model econòmic, social i cultural en les nostres societats i en els nostres hàbits

de consumir oci i lleure.

Tornem a donar suport a col·lectius artístics com P9artiu, per desenvolupar els TOP'S ( els tallers oberts

del Poblenou ) a la nau de can Tiana.



Havent participat des de la Taula dintre de la comissió d'habitatge del Poblenou en el Pregó d ela festa

major que aquest any ho feia el col·lectiu feminista La Filadora, participem de la seva ruta pels barris del

Poblenou en clau feminista, per dignificar la dona en la construcció dels nostres barris.



Programem, conjuntament amb l'AAVV Bogatell i el grup motor del veïnat del Passatge Trullàs amb 

l'ONG Playing for Change, un concert solidari per dinamitzar el passatge.



Tornem a col·laborar amb el col·lectiu Benvinguts Refugiats, instal·lats al Poblenou, i els hi deixem

l'espai de  can Ricart per tal de fer una trobada-vermut amb el veïnat que acompanya i ajuda als

nouvinguts refugiats  del barri, oferint una habitació amb contracte per tal d'aconseguir els papers

burocràtics que necessiten per estabilitzar i regular la seva situació.



Programem, conjuntament amb el projecte europeu B-mincome, instal·lats al casal de ca l’Isidret,un cicle 

de consum ecològic i aprofitament alimentari.

Es programem xerrades, tallers i trobades per tal, a banda de fer conscienciació, provocar i incidir en 

crear una nova cooperativa de consum ecològic als barris dels voltants al Casal de Ca l'Isidret.



SETEMBRE - OCTUBRE 2018

Creació, divulgació i impressions del Mapa Social del Poblenou.

El presenttem a la inauguració de l'Ateneu Flor de Maig del Poblenou en una jornada plena 

d'activitats.

Acabem el Mapa Social del Poblenou tant fisic com en format digital.

  L’esdeveniment a la web: http://eixpereiv.org/event/presentem-el-mapa-social-del-poblenou/ 

El mapa interactiu a la web: http://eixpereiv.org/mapa-social-del-poblenou/

Fem 2000 copies en format físic.

http://eixpereiv.org/mapa-social-del-poblenou/
http://eixpereiv.org/event/presentem-el-mapa-social-del-poblenou/


Tanmateix, des del Casal de Ca l'Isidret comencem a potenciar la nostra cooperativa de consum que
 es vol tirar endavant des del veïnat dels voltants al Casal.



OCTUBRE 2018

Seguim amb el traster de Can Ricart, aquesta vegada amb una edició especial sobre salt mental, 

aprofitant el cicle que s'està fent des del Poblenou sobre aquestes malalties.



Estrenem la Trilogía del Racisme, 3 curtmetratges fets per concienciar sobre la importancia del 
respecte a la gent inmigrada als nostres barris. Fets per directores del Barri i per a la gent del Barri.

També projectem el documental Food Coop a l'ateneu la Flor de maig, convidant a entitats i fent 
visible la diagnosis sobre alimentació a Sant Martí fet per la Taula Eix Pere IV dintre de la nostra 
col·laboració amb Coopolis i el Cercle Mar.

kgjhhg





Dinamització de la sala Perequartu de can Ricart amb la presentació de l'espai obert de Hospice.



Estem presents a la FESC 2018 juntament amb altres entitats de l’ECSS de tota Catalunya per donar a 

conèixer la tasca de la Taula i crear sinèrgies amb altres entitats del sector.

- En fem un vídeo de l’experiència

- En fem una crònica que publiquem a la web, a les diferents xarxes socials i al butlletí de 

notícies:   http://eixpereiv.org/2018/11/06/la-taula-present-a-la-fesc-2018/  

Des del Casal seguim fent xivarri i conscienciant sobre la importancia de l'habitatge digne, i en 

aquest cas amb una xerrada del sindicat de llogaters.

http://eixpereiv.org/2018/11/06/la-taula-present-a-la-fesc-2018/


Mobilitzem al veïnat i a les entitats del territori per aturar el macro hotel que este previst de construir a 
cristobal de moure amb Provençals, netre la esglesia del sagrat cor i Ca l'Alier, culpa, com no, del pla 
urbanistic 22@.
Mes de 30 entitats signen en contra del macro hotel.



Mes tallers a can ricart en cap de setmana, aquest cop de fermentació i els seus avantatges, de la 
ma de Cuchara, projecte nutricional del barri.



Novament donant suport i visibilitat a Alencop, aquest cop amb un documental sobre com 
es van fer cooperativa, al Casal i a can Ricart.



ENTRE  MAIG I OCTUBRE  DEL 2018

Reunions internes de la cooperativa Alencoop, en el seu propi procés intern de gestió i organització. Des 

de la Taula Eix Pere IV se'ls va facilitar els espais necessaris per al seu desenvolupament.



Ja hem fet la nova programació del ultim trimestre del any al casal i obert un espai de trobada de dones, 
sorgit des de les mateixes dones, mares i noies que frequenten el casal



Pensem que el Traster de can Ricart forma part del barri i de la seva gent i es per això que proposem
de cara ja a anar disenyant el 2019, com volem que sigui i quines necessitats ha de cobrir. Es per 
això que engegem la campanya Trasnforma el Traster, per a que la gent n'opini.



Celebre el primer aniversari del Casal de ca l'Isidret conjuntament amb el projecte de casal de gent 
gran, amb l'AAVV Paraguai-Perú, Convivim Sant Martí i altres entitats que participen del casal.



Participem de la presentació del llibret amb la informació que porten els plafons del carrer Pere IV a
 ca l'Alier, ja que el MUHBA Oliva Artés està en obres de remodelació.

Incidim en les nostres participacions de tenir cura amb el 22@ i el mal que pot fer tant al carrer Pere
 IV com als voltants, i de la poca presencia d'habitatge social per equilibrar-ho.



Alhora protestem activament, tant al Districte com a les xarxes socials, per a defensar el poc
 patrimoni que encara queda a la nau de can Tiana, ara en previsió d'obres d'adequació. Son unes
 antigues oficines on es pot observar com treballaven les persones en aquests tipus de naus
 industrials.
 



Posem en marxa un taller de fabricació digital 3D durant tot el mes al Casal amb gent de la
 cooperativa Macus.

I anem a parlar al Ple del Districte per intentar aturar la construcció del MacroHotel en nom de les
 mes de 30 entitats socials i veïnals de Sant Martí que no el volen.



Portem una exposcició sobre l'abús en la nostre societat de l'ús del plàstic i les seves consequencies
 i alhora fem un taller per a que la gent es faci la seva propia bossa de tela per anar a comprar, amb 
la col·laboració de Vidas Sostenibles i deintre de la setmana del consum responsable.



També organitzem un cicle de reutilitzacions, reciclatge i reaprofitament alimentari. Amb la
 col·laboració de la cooperativa La Fabric@.



Comencem a dinamitzar la cuina del Casal amb el projecte comunitari de Cuines del Món.



DESEMBRE 2018

Ens han donat el Premi Especial de Patrimoni en la categoria de Reivindicació del Patrimoni Industrial!!

Els treballs de revitalització de Can Ricart, Can Picó, Can Tiana i el passatge Trullàs han estat reconeguts
 pels Premis Bonaplata de @amtaic 

Gràcies!! Biciclot SCCLt #P9Artiu #Eltraster Biblioteca Epseb-Upc@Bogatell Escola Politècnica
 Superior d'Edificació de Barcelona - UPCnica Superior d'Edificació de Barcelona 

https://www.facebook.com/EPSEB.UPC/?__tn__=K-R&eid=ARCyEZ1xi_RDtP1TKbqaVMa5NKq_ozr7Hy8a5FrQBBolxYtjoZqpgpBwV4mQBKPpyaQMY5qqHZbyv9hS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL11_ViMuWuMdSI9XtEOftisimK7XvzumX3Cp_dR-sBpEfGBIC-YL7X4X6oP8RjBlFTJ2A2U4xavBicTzvNgfPMjxQK1VH0lwWr9xR9DCU4BkkjG_doNi0saM7G_h6VL3l1hsEhyI2iM1lMaPYX6MR4ecIO3_EFZpRbr2R9dDZKwGsscD3ax--IkOXc9DUZoplRbDhPEXrAJLuwGjTS46F_IWhweR4by52uWGmFjplU4qDB9cgQzMLolInbd3Jeo4O_xHYM8w3bf4Cv6PGEvdS023Yi7lC4CunfHyeK5uTYVuYHgKhnGUO3rlTw2bwJgvq1E0TQfJ7hCdWBBt5ovLsn7l9
https://www.facebook.com/EPSEB.UPC/?__tn__=K-R&eid=ARCyEZ1xi_RDtP1TKbqaVMa5NKq_ozr7Hy8a5FrQBBolxYtjoZqpgpBwV4mQBKPpyaQMY5qqHZbyv9hS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL11_ViMuWuMdSI9XtEOftisimK7XvzumX3Cp_dR-sBpEfGBIC-YL7X4X6oP8RjBlFTJ2A2U4xavBicTzvNgfPMjxQK1VH0lwWr9xR9DCU4BkkjG_doNi0saM7G_h6VL3l1hsEhyI2iM1lMaPYX6MR4ecIO3_EFZpRbr2R9dDZKwGsscD3ax--IkOXc9DUZoplRbDhPEXrAJLuwGjTS46F_IWhweR4by52uWGmFjplU4qDB9cgQzMLolInbd3Jeo4O_xHYM8w3bf4Cv6PGEvdS023Yi7lC4CunfHyeK5uTYVuYHgKhnGUO3rlTw2bwJgvq1E0TQfJ7hCdWBBt5ovLsn7l9
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Epseb-Upc/549732898480898?__tn__=K-R&eid=ARBa1uFDGvMkKZUGs2Tj_TDev0WDicyVRO_GXEcgANGpmhdpMUo2pBiudHHXRHqWCVwDEWeINXFXo4ll&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL11_ViMuWuMdSI9XtEOftisimK7XvzumX3Cp_dR-sBpEfGBIC-YL7X4X6oP8RjBlFTJ2A2U4xavBicTzvNgfPMjxQK1VH0lwWr9xR9DCU4BkkjG_doNi0saM7G_h6VL3l1hsEhyI2iM1lMaPYX6MR4ecIO3_EFZpRbr2R9dDZKwGsscD3ax--IkOXc9DUZoplRbDhPEXrAJLuwGjTS46F_IWhweR4by52uWGmFjplU4qDB9cgQzMLolInbd3Jeo4O_xHYM8w3bf4Cv6PGEvdS023Yi7lC4CunfHyeK5uTYVuYHgKhnGUO3rlTw2bwJgvq1E0TQfJ7hCdWBBt5ovLsn7l9
https://www.facebook.com/hashtag/eltraster?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCL11_ViMuWuMdSI9XtEOftisimK7XvzumX3Cp_dR-sBpEfGBIC-YL7X4X6oP8RjBlFTJ2A2U4xavBicTzvNgfPMjxQK1VH0lwWr9xR9DCU4BkkjG_doNi0saM7G_h6VL3l1hsEhyI2iM1lMaPYX6MR4ecIO3_EFZpRbr2R9dDZKwGsscD3ax--IkOXc9DUZoplRbDhPEXrAJLuwGjTS46F_IWhweR4by52uWGmFjplU4qDB9cgQzMLolInbd3Jeo4O_xHYM8w3bf4Cv6PGEvdS023Yi7lC4CunfHyeK5uTYVuYHgKhnGUO3rlTw2bwJgvq1E0TQfJ7hCdWBBt5ovLsn7l9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/p9artiu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCL11_ViMuWuMdSI9XtEOftisimK7XvzumX3Cp_dR-sBpEfGBIC-YL7X4X6oP8RjBlFTJ2A2U4xavBicTzvNgfPMjxQK1VH0lwWr9xR9DCU4BkkjG_doNi0saM7G_h6VL3l1hsEhyI2iM1lMaPYX6MR4ecIO3_EFZpRbr2R9dDZKwGsscD3ax--IkOXc9DUZoplRbDhPEXrAJLuwGjTS46F_IWhweR4by52uWGmFjplU4qDB9cgQzMLolInbd3Jeo4O_xHYM8w3bf4Cv6PGEvdS023Yi7lC4CunfHyeK5uTYVuYHgKhnGUO3rlTw2bwJgvq1E0TQfJ7hCdWBBt5ovLsn7l9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Biciclot.SCCL/?__tn__=K-R&eid=ARBsb87WiMrD64Q7GapnpjK8--xvUYoJcaLtd4GvfGsRJy2p49ZpH81yv99yshzivql9mHDZ8FOOaN8z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCL11_ViMuWuMdSI9XtEOftisimK7XvzumX3Cp_dR-sBpEfGBIC-YL7X4X6oP8RjBlFTJ2A2U4xavBicTzvNgfPMjxQK1VH0lwWr9xR9DCU4BkkjG_doNi0saM7G_h6VL3l1hsEhyI2iM1lMaPYX6MR4ecIO3_EFZpRbr2R9dDZKwGsscD3ax--IkOXc9DUZoplRbDhPEXrAJLuwGjTS46F_IWhweR4by52uWGmFjplU4qDB9cgQzMLolInbd3Jeo4O_xHYM8w3bf4Cv6PGEvdS023Yi7lC4CunfHyeK5uTYVuYHgKhnGUO3rlTw2bwJgvq1E0TQfJ7hCdWBBt5ovLsn7l9


Com sempre, fem que les entitats noves com Larre ( economies feministes ) facin algunes activitats
 als espais de la Taula, en aqeust cas un taller per aprendre a fer cartells.



Donem total supor i deixem l'espai de can Rciart des de la Taula a les jornades de lleure i feminismes
 que es duen a terme a can Ricart, amb el casal de joves.



Comencem campanya per a recuperar i rehabilitar conjuntament amb el Casal de Joves de can
 Ricart la nau annexa que tenim totalment degrada. Volem que aqeusta nau doni sortida a les
 necessitats del barri.



Presentem el llibre amb l'autor de Somorrostro, mirades literàries, al Casal.

I deixem els nostres espaid de nou per a facilitar la feina d'alencop, aquesta vegada amb una jornada
 de treball sobre reutilització oberta al barri.



Fem la nova web del Casal de ca l'Isidret, una nova imatge on es poden veure i interactuar amb els
 projectes i activitats engegats.

Fem trobades per a fomentar el consum ecològic i crear un grup de persones veïnes que comprin
 cistella ecològica des del Casal i amb cooperatives ecològiques de pagesos, en aquest cas amb La
 Datzira.



I comencem amb la compra de cistelles...



Amb el Traster de can Ricart de desembre acabem amb gran èxit aquest espai de cohesió veïnal i de
 mostra de entitats
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