La Taula Eix Pere IV és un espai
veïnal de construcció d’un barri al
servei dels veïns i veïnes. Creiem
que els moviments veïnals de base
i l’autogestió de la vida i l’economia
són els motors per aconseguir un
barri més just.

Besòs Verd
Cooperativa de consum
4 Mespilus
Cooperativa de
agroecològic formada
consum que ofereix
per veïnes i veïns del
béns alimentaris de
barri amb productes
diferents proveïdors, i obtinguts directament
serveis de la salut.
del productor.
Venero 12
Cristobal de Moura 232
www.mespilus.org
besosverds.wordpress.com
5 Menjador Soli11 Ecoxarxa del
dari Gregal
Projecte nascut el
Poblenou
2013 al barri del
Projecte d’intercanvi
Besòs-Maresme per
amb la moneda social
alimentar al veïnat
que més ho necessita. “EIX”per una economia
Rambla de Prim 22
basada en les persones.
menjador-solidari-gre- Bolívia 340 local 3
gal.blogspot.com
ecoxarxapobleENTITAT SOCIA DE LA
nou@riseup.net
10

HABITEM
16 Ecoopromoció
Associació que
investiga i promociona l’habitatge
cooperatiu i assequible.
Ciutat de Granada 28
ecoopromocio.org
17 Cohousing
Bacelona
Construeix habitatges cooperatius
creant vincles amb
el teixit del barri.
Bolívia 239
www.cohousingbarcelona.cat

CohousingLab
Assesoria a grups i
projectes d’habitatge cooperatiu.
cohousinglab.com
Perú 52 InnoBa
18

TAULA EIX PERE IV

6 Verdnou

BAC Cuinetes
Cooperaiva de con- Grup de dones
sum que s’abasteix
diverses que cuinen
de productes ecolò- juntes a Can Felipa
gics i de proximitat a menjar de reaprofiun preu assequible. tament.
Espronceda 195
Pallars 277
cometelobio.blogs- apropem.elpoblenou.cat
pot.com
12

19 La Balma
Nou edifici d’habitatge cooperatiu
en construcció al
nostre barri.
Espronceda 131-135
sostrecivic.coop

Sagrat Cor
Cooperativa historica d’habitatge.
Volen tornar a contruir habitatge per
les classes populars
i ofereixen locals a
lloguers assequibles.
Gran Via 1162
Telèfon: 933146311
20

Fem ciutat
Gestió integral de
promocions d’habitatge cooperatiu
en qualsevol règim
de tinença: Dret de
Superfície, propietat
tradicional, propietat
temporal i d’altres.
info@femciutat.cat
femciutat.cat
21

QUÈ ÉS UNA
COOPERATIVA
D’HABITATGE?
Són grups de persones que posen
el seu esforç i capital conjuntament
per aconseguir

un espai físic i
construir o rehabilitar un edifici
per oferir habitatge als seus socis.

NOUS PROJECTES
En diferents fases de maduració

Food Coop BCN
Iniciativa del primer
supermercat cooperatiu de Barcelona.
foodcoopbcn.cat
Perú 52 InnoBa
14 Cuina cooperativa de Ca l’isidret
Projecte d’ús de la
cuina de la que disposem a Ca l’Isidret.
Properament hi
cuinarà el Menjador
solidari del Gregal.
calisidret.eixpereiv.org
Josep Pla 174
13

Cuina cooperativa de les escoles
Projecte per col·lectivitzar i unificar el
servei de cuina dels
menjadors escolars
del Poblenou.
comunicacio@afalallacuna.cat
Pallars 219
15

NOUS PROJECTES
En diferents fases de maduració

22 Abril
Grup de veïns i
veïnes del barri
que volen construir juntes el seu
habitatge.
perviure.org

23 Comissió de
construcció
Comissió d’ens plantem que promou
l’habitatge cooperatiu al Poblenou.
@EnsPlantemP9

ENTITAT SOCIA DE LA

TAULA EIX PERE IV

Diomcoop
Cooperativa d’inclusió
laboral que ven productes artesans i roba
de creació pròpia i ofereixen serveis de cuina,
logística i seguretat.
Independència 315
diomcoop.org
27

ENTITAT SOCIA DE LA

TAULA EIX PERE IV

Trinijove
Fundació per la integració sociolaboral
que ofereix serveis
de reparació d’aparells electrònics,
gestió de residus,
jardineria i rehabilitació arquitectònica.
Pujades 97
trinijove.org
34

ENTITAT SOCIA DE LA

TAULA EIX PERE IV

Fem Comunal
Projectes autogestionats
per generar estratègies
econòmiques d’emancipació del capitalisme.
Bofarull 29
livingcommonly.org
35

ENTITAT SOCIA DE LA

TAULA EIX PERE IV

28 La Fabrica@
Acompanyament i
intermediació entre
moviments socials i
l’administració.
TravesseradeGràcia278
coopelafabrica.cat/
ca/inici

36 Macus
Màquines Col·lectivitzades d’ús social. Taller
cooperatiu de creadors i
artesans del Poblenou.s.
Bolívia 340 local 3
cooperativa.ecoxarxes.cat

TAULA EIX PERE IV

TAULA EIX PERE IV

29 SEBA
Associació sense ànim de lucre
dedicada al disseny,
instal·lació, manteniment i gestió de
sistemes fotovoltaics.
Diagonal 48
seba.es

37 Kedu
Solucions tecnològiques
obertes a través del
model cooperativista.
Perú 52 InnoBa
kedu.coop

ENTITAT SOCIA DE LA

ENTITAT SOCIA DE LA

30 Emelcat
Cooperativa peldesenvolupament,
instal·lació i gestió
d’emmagatzematge
elèctric per assolir la
sobirania energetica.
Pujades 181
emelcat.cat
ENTITAT SOCIA DE LA

TAULA EIX PERE IV

Roba amiga
Consorci d’entitats
sense ànim de
lucre que gestionen
roba de segona mà.
Llull 430
robaamiga.cat
31

38 Megafon
Cooperativa de serveis
de comunicacióque
oferix serveis a empreses
i organitzacions de l’economia social i solidària.
Perú 52 InnoBa
megafoncoop

Fundació Ared
Projecte d’inserció
laboral de cuina i
confecció industrial.
Zamora 103-105
fundacioared.org
39

40 Centre Ocupacional Bogatell
Centre d’inserció
sense anim de
lucre amb diverses
sortides laborals.
Llull 130
bogatell.biz

41 El REC
Moneda ciutadana
de Barcelona, en
circulació al barri del
Besòs-Maresme.
Junta de Comerç 20
rec.barcelona
42 Banc del temps
de la Verneda
Xarxa d’intercanvi
de serveis i coneixements.
Santander 6
fb.com/bdtverneda
43 El Xop
Taller cooperatiu
d’inserció laboral al
barri del Poblenou.
Llull 27-39
elxop.com
44 Clara Ser Gran
Cooperativa que
treballa amb la gent
gran per transformar
l’àmbit de les cures.
Perú 52 InnoBa
info@clarasergran.cat
45 Glocal Share
Plataforma per
compartir recursos,
espais i màquines
per realitzar projectes participatius.
Perú 52 InnoBa
glocalshare.org

46

Biohabita

Cooperativa d’arquitectesespecialitzats en arquitectura saludable
i bioconstrucció.
Ciutat de Granada 71
biohabita.net
47 Lemur

Organització interdisciplinària i internacional per la co-creació
d’entorns construïts
saludables.
Wellington 70
lemur.cat
48 Taca d’Oli
Projecte laboral de
producció de sabons
a partir del residu
d’oli domèstic .
Josep Pla 174
coopelafabrica.cat/ca/inici
49 Aethnic
Entitat sense ànim
de lucre que promou un turísme de
base social que millori la qualitat de
vida dels ciutadans.
Perú 52 InnoBa
info@aethnic.org

NOUS PROJECTES
En diferents fases de maduració

50 Thia Kanam

Associació per a la
promoció econòmica
de les dones africanes.
CristobaldeMoura,232
ndeyefueye072@
gmail.com

51 Dones diverses

Grup de dones
d’orígens diversos
que estan creant un
projecte laboral.
Carrer Pallars, 277
elpoblenou.cat

NECESSITO
AJUDA!
On puc adreçar-me si tinc un projecte

d’Economia Cooperativa Social i Solidaria?
52 Espai Veïnal
d’Atenció i Impuls
a Projectes
Podem ajudar-te a encarrilar el teu projecte,
enxarxar-te, potenciar
el teu projecte des del
territori i acollir-te.
Emilia Coranty 5-9
Perequartu
taula@eixpereiv.org

53 InnoBa
EquipamentdeBarcelonaactivaperacostar
l’economiasolidariaa
projectesquecomencen.
Perú 52
w28.bcn.cat/innoba
54 Coopolis
AteneuCooperatiude
Barcelonapelfomenti
promociódel’Economia
SocialiSolidàriaalaciutat.
bcn.coop

57

Cargobici
Compra i lloguer de
bicicletes de carrega.
Pere IV 58
cargobici.com

62

61

Van Wow

Alternativa de viatges i
escapades en autocaravana o furgo per
micro-pobles.

Perú 52 InnoBa
vanwoow.es

BICIHUB

Incubadora
d’idees i d’aliances
per la implementació de la mobilitat sostenible

amb bicicleta a
través del model
cooperatiu i del
teixit social.
Pere IV 58
bicihub.barcelona

EDUQUEM
El bosque de
las caracolas
Associació de famílies que eduquen en
comú als seus fills.
Sant Joan de Malta 123
elbosquedelascaracolas.com
64 La Cabana
Grup de criança per
infants amb un espai
obert a les famílies.
Marià Aguiló 52
escoletalacabana.
wordpress.com
63

Mammaproof
Guia per gaudir de la
ciutat en tribu familiar.
Defensen una ciutat
més amables per les
famílies i els infants.
Perú 52 InnoBa
mammaproof.org
66 Cocreo
Projecte d’aprenentatge col·laboratiu. Ofereix
casals basats en la
col·laboració, la llibertat
i el respecte mutu.
Emilia Coranty 5-9
cocreo.net
67 Barabara Educació
Cooperativa de treball amb l’objectiu de
millorar l’ocupabilitat i
apoderament dels joves i les dones majors
de 45 anys a l’atur.
Pere IV 58
barabaraeducacio.org
68 Acció Brot
Associació dedicada a la gestió de
Casals de Lleure i
activitats infantils.
G.V.CortsCatalanes1182
associacioacciobrot@gmail.com
65

69 Martinet Solidari

Associació per
l’educació en valors
cívics i la cooperació
internacional al barri
del Besòs-Maresme.
Rambla Prim, 64-70
93 250 97 89
70 Espai d’Educació
v Lliure Xantala
Acompanyament en la
criança i el lliure desenvolupament dels infants.
Pere IV 190
xantala.es
71 Tallers Escola
v de Vida
Associació per un
model educatiu on
l’aprenentatge sigui
impulsat per les emocions i la cooperació.
Carrer dels Pellaires, 33, Baixos B
tallersescoladevida.com
72 Espai familiar
v Ca l’Isidret
És un espai de socialització on es jugarà i compartirà els jocs entre
famílies, amb tendència
a l’autogestió.
Josep Pla 174
calisidret.eixpereiv.org
73 Floretes
Grup de criança ,
espai de cura emocional i ludoteca.
Doctor Trueta 195
laflordemaig.cat
74 Abacus
Cooperativa que ven
productes per a l’educació, la cultura i l’esbarjo.
Perú, 186
abacus.coop

ENTITAT SOCIA DE LA
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76 Poblenou Crea
Plataforma de coordinació i difusió del
moviment artístic local.
poblenoucrea.cat
77 La Fundició
Tallercompartitd’artistes
onprimal’interèsper
l’acció,laperformance,
l’esculturailacreacióvisual.
Tànger, 87
lafundiciodelpoblenou.blogspot.com

Associació
cultural FMTs
Projecte cultural i
audiovisual arrelat a
Poblenou.
Doctor Trueta, 195
fb.com/FMTsPoblenou
78

ENTITAT SOCIA DE LA

TAULA EIX PERE IV

79 La Bonita
Cooperativa multidisciplinària, amb artistes
de circ, teatre, música
i dansa i artesans.
Cristobal de Moura 105
labonita.coop
80 La Selva
Cooperativa de creadors i espai d’experimentació de cinema.
Llull, 63
laselva.coop
81 Filmclub
Club on aprofitar el
potencial educatiu de
l’audiovisual.
Perú 52 InnoBa
miquel@filmclub.click

84 The good good
Plataforma a favor de
la cultura i l’art crític i
d’innovació.
thegoodgood.org
85 Sala Bekett
Espai de creació i
formació teatral contemporània a l’edifici
de l’antiga cooperativa Pau i justícia.
Pere IV, 228-232
salabeckett.cat
86 Urban sketchers
Associació de sketchers a Barcelona.
Dibuixants espontanis
de l’espai públic.
fb.com/urbansketchersbarcelona
87 Larre

ANNISA
Treball comunitari a
través del criquet amb
noies del Pakistan.
Catània, 3
annisa@surt.org
90 Les Dúnia
Projecte on participen dones de
diferents països
i edats realitzant
activitats esportives
i de grup.
Cristobal de Moura, 232
91 Colla Gegantera el Besòs i la
Maresme
La Colla Gegantera
del Besòs i Maresme la forma gent del
barri, apassionada
per la cultura popular
catalana.
Cristóbal de Moura, 232

Als barris del Poblenou Besòs-Maresme
som hereves de la lluita obrera i d'aquelles veïnes que juntes construïren una
economia forta, cooperativa i local al
marge del capitalisme. Experiències
com la de la Flor de Maig i la Pau i Justícia entre tantes d'altres formen part del
nostre imaginari col·lectiu i ens ajuden
avui a construir maneres alternatives
de viure i relacionar-nos.

Col·lectiu d’artistes
en clau feminista.
Sala Perequartu,
Emilia Coranty 5-9
ENTITAT SOCIA DE LA
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88 Produccions la
v Llacuna
Creació de continguts
audiovisuals al Poblenou.
lallacuna.org
Marià Aguiló 108

GAUDIM
89

Juntes som capaces d'autogestionar
el nostre consum alimentari, el nostre
habitatge, el nostre oci, la criança de
les nostres filles i el nostre treball d’una
manera més justa, digna i sostenible.

92 Coral de Dones
de la Flor de Maig
Espai de trobada
per a dones amb
passió per la música.
Doctor Trueta 195
laflordemaig.cat
93 Cor Aureal
Coral socialment
compromesa oberta
a totes les edats.
Camí Antic de
València 96
fb.com/coraureal
94 Reducte Gris Grana

Supporters antifeixistes del Club
Esportiu Júpiter, pel
futbol popular.
Badajoz 86
@reducteGG

95 Sankt Paulí Fan Club

Supporters del Club
Esportiu antifeixista
Sankt Paulí.
Badajoz 86
@spaulicatalunya

Amb el suport de:

MANIFEST
POBLENOU
COOPERATIU
Durant els darrers 20 anys d’implantació del
model econòmic 22@ ha suposat pel Poblenou
la substitució de l’entramat de petites i mitjanes
empreses d’economia productiva. Al Poblenou
ha resistit i reeixit un ampli teixit cooperatiu i comunitari d’entitats de l’economia social i solidària.
L’apostaperunPoblenoucooperatiuimplicaapostar
per una nova forma de produir, distribuir i consumir
sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència,equitatiparticipació.Reivindiquemiexigim:

1
2
3

Bonificar i incentivar a aquelles empreses i entitats
que s’instal·lin o transitin cap a l’ECSS.

Preservar i incentivar, dins les activitats permeses a
l’àmbit 22@, el comerç de proximitat i activitats productives de petita escala.
Planificar i potenciar un entramat de producció, distribució i consum de béns i serveis vinculats a l’ECSS
per avançar cap a un Poblenou cooperatiu.

Amb el suport de:

#PoblenouViu #PoblenouReivindicatiu #PoblenouCooperatiu

Comissió del
Passatge Trullàs
Construcció i
dinamització
d’aquest espai
alliberat per al
veïnat.

sum de Ca l’Isidret
Grup de consum
ecològic que acaben d’empendre les
veïnes de l’entorn
del casal de Ca
l’Isidret.
Josep Pla 174
calisidret.eixpereiv.org

Hospice
Associació per
l’acompanyament al
final de la vida d’una
manera humana,
digne i respectuosa.
Sala Perequartu, Emilia
Coranty 5-9
hospice.cat
26

56 Mensakas
Cooperativa de repartiment de menjar
nascuda de la lluita
dels riders pels drets.
Pere IV 58
mensakas.com

Ens movem

Comissió Traster
de Can Ricart
Gestió del mercat de segona
mà i intercanvi
que celebrem
cada segon diumenge de mes.

Comissió de gestió econòmica
Gestionem els
recursos de la
Taula Eix Pere IV,
i portem el control dels comptes
de l’associació.

9 Grup de con-

TAULA EIX PERE IV

Gaudim

Comissió de
comunicació
Fem difusió i donem a conèixer
els projectes de
la Taula Eix Pere
IV.

TAULA EIX PERE IV

ENTITAT SOCIA DE LA

Col·lectiu d’artistes per
la transformació social
del barri. Expossen la
seva obra a Can Tiana,
recuperada juntament
amb la Taula Eix Pere IV.
Tànger, 87
P9artiu@gmail.com

82 La Escocesa
Centre de producció
artística multidisciplinari enfocat a les arts
visuals autogestionat
amb vocació pública.
Pere IV 345
laescocesa.org
83 Hangar
Hangar és un centre
obert per a la recerca
i la producció artística
que dóna suport a
creadors i artistes.
Emilia Coranty, 16
hangar.org

Associem-nos

Comissió Can
Ricart
Projecte de
recuperació
del patrimoni
històric i ciutadà del conjunt
industrial de Can
Ricart.

ENTITAT SOCIA DE LA

Industries Waldes
Cooperativa que
des dels 70 fabrica
fornitures i peces
metàl·liques.
Ramon Turró 111-125
waldes.es
33

promovent
ocupació estable,
participació de les
treballadores i l’arrelament territorial.

Iniciativa de la bicicleta i
d’inserció sociolaboral.
Av Eduard Maristany, 4
bicipark.org/biciamiga/
59 Comoba
Projectes d’urbanisme
ciclista a escal humana.
Pere IV 58
comoba.org
60 En bici sense edat
Projecte per portar en
bicicleta a gent gran.
Pere IV 58
enbicisenseedat.cat

75 PoblenouArtiu

Culturitzem-nos

Comissió Transformem el 22@
Busquem alternatives a
l’urbanisme del
Poblenou per
aconseguir un
barri al servei
dels veïns i les
veïnes.

Cooperativa d’alimentació ecològica
activa desde 2006
que rep una cistella
cada dues setmanes
amb aliments del
Mas La Datzira.
Doctor Trueta 195
verdurita.wordpress.com

Cooperativa de consum del Casal independentista l’Octubre.
Badajoz 86
@Octubre_P9

25 Alencop
Cooperativa d’inclusió
laboral per a la recollida
i tractament de residus
als entorns urbans.
Fra Juníper Serra 77
alencop.coop

Són grups de
persones que
s’uneixen per
treballar juntes en
un projecte

58 Biciamiga

Treballem

Comissió Economia Cooperativa
Social i Solidària.
Acompanyament
socioempresarial promoció
d’aquest tipus
d’economia, a la
base social del
barri.

3 La Unió

8 Massa Terra

consum.
Habitualment
aquests productes són ecològics i
de proximitat.

Biciclot
Cooperativa que
treballa en la promoció de la bicicleta
des de fa 30 anys.
Pere IV 58
biciclot.coop
55

Eduquem

eixpereiv.org
taula@eixpereiv.org

Cooperativa de consum
agroecològic activa des
de 2010 amb proveïdors del territori.
Doctor Trueta 195
esteviapoblenou.
wordpress.com

Són grups de
consumidors
que decideixen
comprar de forma
conjunta béns de

The good shop
Botiga online de
moda i decoració
ética, sostenible i
de proximitat.
Perú 52 InnoBa
thegooodshop.com
32

CULTURITZEM

ENS MOVEM

QUÈ ÉS UNA
COOPERATIVA
DE TREBALL?

Habitem

Ajuda’ns a construir un barri per
tots i totes participant de les nostres
activitats!

2 Estevia

Camp de l’Arpa
Cooperativa de consum més antiga del
nostre districte. S’ha
traslladat al barri del
Parc i la Llacuna.
Bolívia 49

La Cervesera
de Poblenou
Elaboració de cervesa
artesana i ecològica.
Passatge Ratés 13
lacerveseradelpoblenou.cat
24

Exposició artistica a Can Tiana.

Consumim

Fa anys que treballem per aconseguir espais per al veïnat i perquè
les veïnes tinguem veu en aquelles
decisions que afecten els nostres
barris.

Cooperativa de consum
ecològic i local amb
múltiples proveïdors.
Bosch i Labrús 16
cydoniabcn.org

QUÈ ÉS UNA
COOPERATIVA
DE CONSUM?

7 L’Antiga del

Taller de bicicletes del Bicihub.

MAPA
SOCIAL

1 Cydonia

TREBALLEM

Edifici de la cooperativa Industries Waldes.

2019-2020

CONSUMIM

Taller de fusteria de la cooperativa Macus.

POBLENOU
I EL BESÒSMARESME

Veïnes cuinant al Menjador Solidari del Gregal.

ENTITATS VEÏNALS I DE L’ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL, SOLIDARIA I DE PROXIMITAT

Recollida de cistelles de la Cooperativa Besòs Verds.
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116 Assemblea feminista la Filadora
del Poblenou
Col·lectiu de dones,
lesbianes i trans del
barri del Poblenou juntes per un Poblenou
lliure de masclismes.
Doctor Trueta, 195
fb.com/lafiladoraP9

Ambar Prim
Associació de dones
que organitza activitats, cursos, taules
rodones i sortides
culturals des de 1994.
Catània, 3
associacioambarprim@gmail.com

117

CONVIVIM
118 Apropem-nos
Col·lectiu que dona
a conèixer i integra
la multiculturalitat al
moviment associatiu
del Poblenou.
Carrer Pallars, 277
elpoblenou.cat
119 Xarxa de suport
als assentaments
Plataformadevoluntarisque
portenmenjariatenenales
personesqueestrobenen
assentamentsalnostrebarri.
elpoblenou.cat

122 Fundació Ires
Duem a terme l’acció
social amb persones
vulnerables des d’una
visió integral, treballem
la recerca i la formació.
Carrer Bolívia, 49
fundacioires.org
123 Fundació Cepaim
Promouen un model
de societat inclusiu i
intercultural que faciliti plens drets a les
persones migrades.
cepaim.org

Associem-nos

124 Associació
Amics Fundació
Pere Mitjans
Entitat sense ànim
de lucre que ofereix
serveis de suport a
persones amb discapacitat física, inteŀlectual i sensorial.
Rbla Prim, 31-37
121 Vella Casa Àfrica fpmitjans.org
Havia sigut abans de
125 Nova Casa Àfrica
la guerra civil la seu
del partit federalista, Amb el risc del desava ser l’espai okupat llotjament de la Vella
la Teixidora, ara acull Casa Àfrica, s’allibera
persones migrades i un nou espai per
es defensa de l’espe- aquest col·lectiu.
culació.
Ciutat de Granada 110
Marià Aguiló, 35
@casafricasuport
@casafricasuport
120 Món Jove
Projecte per l’inclusió dels adolescents
nouvinguts durant
el procés d’acollida i
promoure la convivència intercultural.
Cristòbal de Moura, 232
jobesos.enxarxa.org

Gaudim

ENS QUEDEM

Ens movem

126 Comissió d’habitatge de Poblenou
Plataforma veïnal
contra l’expulsió de
les veïnes i l’augment dels lloguers.
Rotonda del Casino
@HabitatgeP9

Pah Besòs
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sant Adrià de
Besòs.
@PAH_BESOS

127

ENS

128 PLANTEM!
[Exclusivamente para uso académico]
Traster de Can Ricart.

Casal de Barri de Ca l’Isidret.

TRANSFORMEM
Taula Eix Pere IV
Associació de veïns
i veïnes i entitats
que volen dinamitzar l’entorn del
carrer Pere IV i
aconseguir un barri
per a tots i totes.
Emilia Coranty, 5-9
eixpereiv.org
97 Coordinadora
d’entitats de Poblenou
Associació que
aglutina gran part
dels moviments
culturals i associatius de Poblenou.
RambladelPoblenou,49
entitatspoble9.org
96

Associació de
veïns i veïnes de
Poblenou
Organització veïnal
que des de els anys
70 reivindica un
Pobleu més digne.
RambladelPoblenou,49
elpoblenou.cat
98

ENTITAT SOCIA DE LA

TAULA EIX PERE IV

99 Associació de
veïns i veïnes del
barri del Maresme
Plataforma pels drets
cívics i la millora del
barri Maresme.

Carrer Veïns, 45
avvmaresme.wordpress.com

Centre Cívic del Besòs.

CASAL DE BARRI
100 CA L’ISIDRET
Casal de barri, gestionat per la Taula
Eix Pere IV, que
vol dinamitzar el
veïnat del voltant
a través de activitats, tallers, actes,
Besòs-Maresme barri net
Comissió veïnal formada per millorar
la neteja al barri i
informar al veïnat
sobre la correcta separació de residus.
Rbla Prim, 45
besosmaresmebarrinet@gmail.com
101

propostes de les
veïnes i veïns, i de
l’economia cooperativa social i
solidària.
Josep Pla 174
calisidret.eixpereiv.org
Associació de
veïns i veïnes de Gran
Via-Espronceda-Perú
Espai veïnal on
conversar, compartir experiències i
conèixer als teus
veïns més propers.
Plaça d’Espronceda, s/n
www.avgranvia.org
102

Associació de
veïns i veïnes de
Vila Olímpica
Veïns i veïnes organitzades al barri de
la Vila Olímpica.
Carrer Taulat, 3
aso@aavv-vilaolimpica.com
103

Manifestació d’Ens Plantem a la Rambla del Poblenou.
104 Col·lectiu superilla

Veïns i veïnes que
volen participar
del projecte de la
superilla omplint-lo
de tot allò que el
veïnat necessita.
Carrer Bolívia, 49
superillap9.wordpress.com

CENTRE CÍVIC
105
BESÒS
Equipament on es desenvolupen tot tipus
d’activitats culturals i
socials, com ara cursos
i tallers, música, teatre,
dansa, exposicions
entre altres.

Es tambè un espai de
trobada per els moviments socials del
Besós i el Maresme.
Rambla Prim 87-89
barcelona.cat/ccbesos

106 Associació

de
veïns i veïnes de
Diagonal Mar
Plataforma veïnal. Les
seves principals reivindicacions es troben
entorn la mobilitat i la
contaminació.
Selva de Mar 22
casaldebarridiagonalmar.blogspot.com
Associació de
veïns i veïnes de
Paraguai-Perú
Plataforma de Provençals del Poblenou
per reivindicar millores al seu entorn.
Puigcerda S/n
fb.com/avparaguayperu
107

108 Arxiu

històric
de Poblenou
Plataforma que difon
i dona a conèixer el
passat documentat
del barri.
Pallars, 277
arxiuhistoricpoblenou.cat
109 OACU

Observatori d’Antropologia del Conflicte
Urbà. Col·lectiu dedicat
a la recerca i la formació sobre el fenomen
de les ciutats i les
resistencies urbanes.
Doctor Trueta, 195
observatoriconflicteurba.org

Ateneu Popular Flor de Maig
110 Movimiento

Passatge Trullàs.

Pla de DesenvoDiagonal Mar
lupament ComunitaPlataforma de veïns
ri Besòs-Maresme
i veïnes que reivindi- Xarxa de veïns i veïnes,
quen un barri millor i entitats, equipaments
una platja més neta.
i serveis que treballen
fb.com/Movimienplegats per transforto-Diagonal-MARmar i millorar la quali1726894700926555 tat de vida del barri.
Rbla Prim, 87
111 Associació de veïns
pdcbesosmaresme.
i veïnes de Bogatell
Associació que canalit- enxarxa.org
za les inquietuds i ne113 Associació
cessitats de les veïnes
Zona Fòrum
del barri de Bogatell
a través del consens i entitat amb l’objecdel treball comú.
tiu de fer propostes
Carrer Bolívia, 49
i accions i promoure
aavvbogatell.worel civisme a l’entorn
dpress.com
del Fòrum.
zonaforum.cat
112

CAN RICART

Emblema del Poblenou industrial i
rebel. Actualment
està abandonat
i el veïnat el vol
recuperar. La Taula
Eix Pere IV, l’HanAssociació cultural
i social Bac de Roda
Plataforma que organitza activitats de lleure, culturals, lúdiques i
socials per dinamitzar
el Poblenou.
Camí Antic de
València, 96
acsbacderoda.org
114

REUNIM-NOS

FEMINITZEM

68

Consumim

102

gar, el Casal de
Joves i l’Agrupament Escolta
Avenc promouen
el comunicat
#CanRicartCau
eixpereiv.org

Associació de
Veïns i Veïnes El Besòs
Associació amb esperit reivindicatiu i de
foment. Treballen per
una bona convivència
i per “fer barri”.
Rbla Prim, 64-70
avvbesos.wixsite.com

115

Plataforma de
veïnes i veïns que
defensa el seu
barri de l’especulació immobiliària i
urbanística, i de la
massificació turística. Segueix de ben
a prop els abusos
a les llogateres del
barri i atura desnonaments.

Funcionen a través
de les següents comissions de treball:
Acompanyament
Comuncicació
Visibilització
Construcció
Grup motor
Doctor Trueta, 195
@EnsPlantemP9

ATENEU POPULAR

129 FLOR DE MAIG
Espai autogestionat recuperat pel
veïnat. L’antiga
cooperativa de
consum més gran
de Catalunya és
ara un lloc de troba-

da des d’on construir lluites populars
i alternatives de
futur pel Poblenou.
Doctor Trueta, 195
laflordemaig.cat

Casal de Barri
de Poblenou
Espai de tallers,
activitats i trobada del veïnat del
Poblenou.
Rbla del Poblenou, 49
fb.com/casalbarripoblenou
130

131 Casal independentista l’Octubre
Espai de trobada
de diferents moviments socials
d’alliberament
nacional i reivindicació social.
Badajoz, 86
fb.com/octubrepoblenou
132 Casal de Barri Besòs
Equipament que
dinamitza els barris
del Besòs i el Maresme pel creixement
del teixit associatiu.
Cristobal de Moura, 232
casalbarribesos.enxarxa.org

133 Casal la Llacuna
Nou equipament
que acull diferents
moviments socials i
obert al veïnat.
Carrer Bolívia, 49
infollacuna@gmail.
com
134 Can Gili Nou
Casal de barri de la
Vila Olímpica on es
fan trobades, tallers
i activitats.
Carrer Taulat, cbvilaolimpica.entitatsbcn.net
135 Casal de Bac de Roda
Equipament de
gestió cívica on es
fan tallers, activitats i espectacles
adreçats al veïnat.
CamíAnticdeValència,96
cdbacderodap9.org
136 Hort la Vanguardia
Hort indignat que
és un espai alliberat
per a l’ús del veïnat.
Llacuna, 35

137 PASSATGE
TRULLÀS
Passatge recuperat per l’Associació de veïns i veïnes de Bogatell,
els veïns i veïnes
de l’entorn i la

Taula Eix Pere IV
per omplir-lo de
verd, vida, festa i
activitats.
Pere IV 140-87

ENGRESQUEM
138 La Xemeneia
Coordinadora d’entitats juvenils de Poblenou per fer front
a les problemàtiques
del barri.
Emilia Coranty, 6
laxemeneia.wordpress.com
139 Movi Poblenou
Esplai de Sta. Maria
del Taulat.
Pujades, 210
fb.com/EsplaiMoviPoblenou
140 Esplai el Riu
Esplai actiu als barris
del Besós i la Mina.
Balmes 138
esplaicim.org/esplai-riu

146 Arran del
Poblenou
Assemblea de joves
del Poblenou impulsora de l’autoorganització juvenil i de
lluita contra l’especulació al barri.
Doctor Trueta 195
@arranp9
147 Assamblea de
Joves del Besòs
Col·lectiu que organitza
activitats per mobilitzar
el jovent i que reivindica espais de trobada
per als joves del barri.
Bernat Metge, 7
jovesbarribesos@
gmail.com

Esplai Sant
Paulí de Nola
Esplai per a menors
d’entre 6 i 16 anys.
AlfonselMagnànim,125
e.santpauli@gmail.com

148 Agrupament
escolta Cau del Besós
Organització sense
ànim de lucre per
a menors d’entre 6
fins a 19.
Jaume Huguet, 22
elcaudelbesos.wordpress.com

141

142 Avenc
Nou agrupament
escolta al barri del
Poblenou.
Emilia Coranty, 5
143 COA Besòs
Espai dels adolescents del barri del
Besòs on poden
expressar-se i participar lliurement.
Pujades 397
fb.com/coabesos.
casaldelsinfants
144 Casal de Joves
de Poblenou
L’espai d’oci,
trobada i formació
juvenil del barri.
Emilia Coranty, 5
@CJovesCanRicart
145 La Pedrera
Hort alliberat per
l’agrupament escolta del Poblenou.
Ramon Turró, 161

149 Impuls Jove
Projecte de formació
i de primeres experiències laborals
entre els joves de
16 i 21 anys que es
troben en situacions
complicades.
Cristòbal de Moura, 232
150 AE Rakxa
Espai de llibertat,
d’expressió i d’iniciatives on infants,
adolescents i joves de
Poblenou puguin participar en projectes,
activitats i excursions.
Pallars 272
fb.com/AERAKXA

