
MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE
LA TAULA EIX PERE IV 2019

DE L'1 DE GENER AL 31 DE DESEMBRE
DEL 2019

Taula Eix Pere IV         http://eixpereiv.org/ 

Casal de ca l'Isidret     https://calisidret.eixpereiv.org/ 

http://eixpereiv.org/
https://calisidret.eixpereiv.org/


Durant aquest any 2019 es planteja l'activitat de la Taula Eix Pere IV en tres grans blocs des d'on 
poder desenvolupar el desplegament dels nostres objectius fonamentals, sense perdre de vista els 
nostres principis com a plataforma i associació de segon grau i amb una mirada futura de seguir sent
una entitat referent al Districte de Sant Martí  per facilitar i millorar  la dinamització cultural, social,
urbana i econòmica dels nostres barris.

Aquest tres grans blocs son;

– Activació dels espais patrimonials i comunitaris – Barri viu

– Transformació del 22@ al servei del veïnat – Barri reivindicatiu

– Impuls de l’economia social i solidària – Barri cooperatiu

Aquest tres blocs s'articulen des de tres grans nodes estratègics;

– Passatge Trullàs, Can Tiana i Can Picó

– Can Ricart

– Ca l'Isidret 





GENER 2019

Comencem l'any llençant la programació del primer trimestre del Casal de Ca l'Isidret, compartint la
informació del triptic amb el projecte de Gent Gran, afiançant així l'intercooperació que fem amb 
ells/elles i fomentant un Casal intergeneracional per al barri.

S'adjunta programació en annex 1.



GENER 2019

Durant el 2019 despleguem el nostre pla de treball que vam acordar amb Coopolis, l'ateneu 
cooperatiu de Barcelona per tal d'abordar alguns dels eixos comuns, per tal d'enfortirn-nos 
mutuament.

Adjuntem l'informe que vam fer a l'annex 2.

         Enfortiment de la xarxa
– Promoció de la intercooperació

         Punt d’informació i atenció; i derivació a Coòpolis
– Espai d’atenció al públic, amb primeres atencions
–  Recull de necessitats i proposició de formacions, accions i/o materials

per donar-hi resposta
– Informació genèrica sobre ESS i derivació a l’Ateneu
–  Elaboració de materials

Accions de sensibilització i promoció de l’ESSC
– Fires d’ESS
– Jornades d’ESS

         Accions formatives
–  Formacions a mida que es puguin sol·licitar
–  Formacions programades per l’Ateneu territorialitzades als barris

 Acompanyament de processos sociocomunitaris per caminar cap a processos
socioeconòmics

 Creació de projectes socioeconòmics que neixin de la detecció de necessitats dels
barris des de les xarxes locals (ex. Pol cooperatiu del Besòs) amb mirada sectorial
estratègica per l’impacte territorial on s’ubiquen



GENER 2019

Posem en marxa l'espai veïnal d'atenció i impuls a projectes i iniciatives de barri, tant en el que 
respecta al mon social com en l'economia social i solidaria.

Obrim els dimarts, dimecres i dijous de 12h a 14h i els dimarts a la tarda de 18h a 20h, per tal de 
cobrir una franja horària que vagi be tats a veïnes que volen informació del que passa al barri, o que
estem fent des de la Taula com a entitats que volen ubicar-se o desenvolupar el seu projecte als 
nostres barris.



FEBRER 2019

Donem suport i participem del primer Festival Sereia a Barcelona, on la cultura popular i tradicional
del Brasil i el ball del Forró es van donar cita durant tres dies al Casal de ca l'Isidret.

Vam fer participar a varies entitats del barri, com la batucada de l'escola Brasil i l'AAVV Paraguai- 
Perú.

Adjuntem tota la programació a l'annex 3.



FEBRER 2019

Posem en marxa dos serveis d'assessorament gratuït per al veïnat mes proper del Casal de Ca 
l'Isidret, un en col·laboració amb l'AAVV Paraguai - Perú d'assessorament jurídic per temes legals, 
d'herències i altres amb una advocada del barri,

 i un altre d'assessorament educatiu i psicològic per a famílies del barri que ho necessitin. Aquest 
servei el fem en col·laboració amb la Fundació Anoe i l'escola Bressol Dolors Canals.



FEBRER 2019

Proposem fer el documental amb xerrada i participació posterior de convidats/des, de la posada en 
marxa del projecte de la cooperativa Diomcoop al casal de ca l'Isidret per tal de conscienciar sobre 
la necessitat de la importancia d'aquest tipus de projectes al barri, que aporten valor afegit i dignitat 
a les persones en risc d'exclusió per al barri.



FEBRER 2019

De la mateixa manera, i en col·laboració un altre cop amb l'AAVV Paraguai-Perú i com ja vam fer 
al 2018, es torna a proposar un nou cicle de xerrades sobre salut a càrrec de la farmacèutica del barri
i molt dirigit a aquesta època de l'any.

Aprofitem també per a donar suport a la vaga que es proposa en favor de les llibertats individuals i 
col·lectives i per l'alliberament dels presos polítics i en contra de la resolució judicial del Procés per
l'autodeterminació del poble Català.



MARÇ 2019

Col·laborem amb el col·lectiu Larre per tal de fomentar la consciencia feminista a traves de la 
manifestació artística mitjançant un taller al Casal de ca l'Isidret i aprofitant el dia de la dona del 8 
de març.



MARÇ 2019

Comença la campanya en col·laboració amb el col·lectiu Ens Plantem “ Podria ser casa teva “, fem 
visibles, a través de múltiples accions solars de propietat pública per a construir habitatge 
assequible per a la gent del barri.

En total son 10 solars i un fi de campanya amb un cercavila per tal de visibilitzar-los i que la gent 
del barri tingui consciencia de les possibilitats que això suposa.

Adjuntem algunes fotos de la campanya a l'annex 4.



MARÇ 2019

Al voltant de la temàtica del habitatge assequible i cooperatiu, col·laborem amb Ecoopromoció per 
tal de fer un diagnòstic participatiu de les necessitats en l'entorn a l'habitatge als barris del 
Poblenou.



MARÇ 2019

Després de descansar gener i febrer i amb la intenció de donar-li un nou impuls, preparem una nova 
edició del Traster de can Ricart, on posicionem la necessitat del veïnat per sobre de qualsevol altre 
objectiu, portant paradetes de consum ecològic, actuacions musicals en viu, un espai exclusiu per 
als infants de totes les edats i les seves famílies i un espai per menjar i visibilitzar les lluites veïnals 
per un barri millor.

Si voleu veure les fotos del traster de Març podeu entrar al nostre Drive 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IbwSrq6JwhTvBpi0AJlSbpULuWxN-cng 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IbwSrq6JwhTvBpi0AJlSbpULuWxN-cng


MARÇ 2019

Es dona suport a la Lileta del Poblenou, un projecte per a la co-educació i el llenguatge inclusiu i 
feminista a les aules de les escoles del Barri.



MARÇ 2019

Fem una exposició al Casal de ca l'isidret sobre la trajectòria de Azagra i Revuelta entorn a les 
lluites veïnals.



MARÇ 2019

Convoquem de nou a reparadores del barri i a la gent que necessiti reparar el seu petit 
electrodomèstic o aparell electrònic, amb la finalitat de reduir el consum innecessari i combatre la 
obsolescència programada a través de les Restart partys al Casal i concretament en aquest barri.

La intenció es poder formar un grup de reparadores que cada mes pugui coordinar una restart party 
al casal per tal d'apropar la consciencia de consumir mes responsablement.

De la ma dels Restartes Barcelona fem possible aquesta gran fita que tenim per endavant.



MARÇ 2019

Una nova ocasió de demostrar que totes juntes som capaces d'aconseguir un món millor i de 
defensar els drets fonamentals de les persones que viuen als nostres barris.

Un nou desnonament que intentem defensar i donar suport, tant presencialment com a través de les 
xarxes socials.



MARÇ 2019

Col·laborem amb la XES, la xarxa d'economia solidària de Catalunya per tal de visibilitzar la 
necessitat d'aconseguir mes espais per habitatge social i cooperatiu, en aquest cas en cessió d'ús, en 
una jornada a l'ateneu de la Flor de maig del Poblenou, on convoquem a entitats i a la gent 
interessada del barri a saber mes sobre aquest tema i a opinar i participar de com es podria 
aconseguir aquesta fita.



MARÇ 2019

Portem l'activitat cultural al Casal, en aquest cas el teatre fet per companyies del barri.

Ens sorprenem de l'enorme èxit que assolim amb aquest dos dies de teatre gratuït.



ABRIL 2019

Encabim al Perequartu de can Ricart una edició del Grup de dibuix inestable a càrrec de Larre, per a
dibuixar en total llibertat i en companyia en un espai acollidor per aquelles persones que ho 
necessitin i els vingui de gust dibuixar sense normes ni complexos.



ABRIL 2019

Celebrem el dia de la terra dintre del Traster de can Ricart, fent temàtiques diferents cada mes per 
tal d'atraure l'interès de la gent i poder tenir paradetes del mateix sector, en aquest cas de consum 
responsable amb tallers per a totes les edats per tal de conscienciar al barri de Provençals de la 
necessitat de defensar la terra i de fer un bon ús dels recursos que ens queden.

Si voleu mes fotos d'aquest dia clickeu al nostre drive 
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1URKKHlUU4u_kT4G5NjaxNT2E3UYmavo3 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1URKKHlUU4u_kT4G5NjaxNT2E3UYmavo3


ABRIL 2019

Es prepara un cicle de recomanacions per a llegir aprofitant la diada de Sant Jordi i la setmana del 
llibre des del Casal.



ABRIL 2019

Seguim fent projeccions de documentals socials i convidant a una xerrada posterior amb els seus 
protagonistes  o a les persones i/o col·lectius implicades.

En aquest cas fem divulgació de la situació de Las Kellys.



MAIG 2019

Donem tot el nostre suport, com a entitat territorial que hi participa de la gestora del Bicihub a les 
reivindicacions dutes a terme durant el mes de maig al saber-se la noticia que trigarien encara en 
formalitzar el conveni que s'havia parlat per a la posada en marxa en unes condicions optimes.



MAIG 2019

Comencem la campanya Can Ricart Cau, per tal de reivindicar per a usos al servei del veïnat tant la 
nau annexa al casal de joves com el conjunt de naus abandonades de can Ricart.

Es fa una jornada participativa amb tallers, exposicions i ruta per l'interior del conjunt fabril, amb 
col·laboracions com la del institut Quatre Cantons i l'associació cultural els Fumats.

Es llegueix un comunicat i es signa per moltes entitats del territori.

Es fa una xerrada amb els diferents actors del territori, com les associacions veïnals, politics, veïnat 
i entitats.

Si voleu mes informació aneu al annex 5 i a la pagina web

https://canricartcau.wixsite.com/inici 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ROE_uyJpp8Z_iGwONSrCBLVFCfimWCmu 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ROE_uyJpp8Z_iGwONSrCBLVFCfimWCmu
https://canricartcau.wixsite.com/inici


MAIG 2019

Comencem la prèvia al nostre manifest per un Poblenou Cooperatiu, amb una xerrada amb la XES, 
la federació de cooperatives de Catalunya, entitats, partits polítics i veïnat, per explicar i fer debat 
de com implementar les 15 mesures cap a l'economia social i solidaria als municipis.



MAIG 2019

Al maig impulsem de nou la campanya del verd tant a dintre com a fora del casal i busquem gent 
voluntaria que es vulgui involucrar en fer realitat un projecte d'horts verticals i verd urbà al casal.



MAIG 2019

Al igual que l'espai de joc infantil i familiar, busquem la complicitat de les famílies per tal de que es
facin seus els espais del casal i el facin a la seva mida, segons les necessitats que en tinguin i 
vulguin proposar, sempre tindran el nostre suport.



MAIG 2019

Donem suport i participem de les xerrades per una sobirania alimentaria i un consum responsable 
als nostres barris, que es proposen des de la Flor de Maig.



MAIG 2019

El Traster de maig el dediquem a projectes de transformació social que actuen i dinamitzen els 
barris com el menjador solidari del Gregal, Sindillar ( de cures i netejadores de les llars ), Apropem-
nos, Diomcoop, Dj's pel Canvi, moneda ciutadana REC, el mapa emocional dels Fumats....i 
presentem el llibre de Jose Mansilla amb l'autor Conflictes urbans en Espais Turistics.



MAIG 2019

Al maig derivem a alguns veïns del passatge Trullàs al grup d'acompanyament de la comissió 
d'habitatge del Poblenou, degut a que els volen fer fora després de molts anys vivim al seu edifici, 
que ara la propietària vol vendre a un inversor que tracta d'aconseguir el màxim d'espai en aquella 
illa per tal de transformar-lo mitjançant el 22@.



MAIG 2019

Fem la primera assemblea oberta al barri de ca l'Isidret, on presentem les entitats que hi participen 
al casal i s'expliquen els projecte comunitaris que hi tenen cabuda.



MAIG 2019

Després de molts anys de col·laboracions i de participar amb la Xarxa d'economia Solidària de 
Catalunya al final ens fem sòcies i caminem plegades amb la intenció d'arribar a ser Xarxa local als 
nostres barris.



JUNY 2019

Tornem a proposar teatre al casal, i ja van dos vegades que tenim cua a la porta per l'interès generat 
i les ganes de fer cultura del veïnat



JUNY 2019

Organitzem i participem en la ruta reivindicativa en bicicleta que es fa des del Bicihub en 
col·laboració amb Ens Plantem i altres col·lectius del barri per tal de visibilitzar els espais buits ple 
d'oportunitats i els espais on la lluita veïnal es una costant en la defensa dels barris, aprofitant la 
festa d'inaguració del Bicihub.



JUNY 2019

Es el segon any que participem de la festa major del barri de Paraguai-Perú amb un munt d'activitats
per a totes les edats, des de mostra de tallers, a cercavila, circ i acrobàcies, concerts, exposició de 
pintura i projecció de fotos historiques, dinar popular...



JUNY 2019

El Traster de juny el dediquem a les cultures del món, portant un munt d'actuacions musicals d'arreu
del món i a entitats com la fundació Cepaim, Convivim Sant Martí, Apropem-nos i donem suport al 
Supermercat cooperatiu de Barcelona.



JUNY 2019

Fem activitats com portar l'òpera a la placeta de can Ricart totalment gratuït per tal de donar a 
conèixer l'espai obert que tenen Hospice a la sala Perequartu tots els dimecres al mati.



JUNY 2019

Comencem a tenir contacte i mirar de fer-ho possible amb la gent de Rezero i Nussos per tal de 
portar la Biblioteca de les coses al nostre Districte.



JUNY 2019

Donem suport a Casa Àfrica, que els desallotgen d'on estaven i inauguren una nova estància.



JUNY 2019

Al juny ens trobem els barris que participem dels plans de treball per a Coopolis, per fer una posada
en comú i una diagnosi del que s'ha fet i es vol fer i poder trobar vies de col·laboracions i d'ajuda si 
cal entre barris.



JUNY 2019

En col·laboració amb el Fotoclub del Poblenou, fem una exposició al Casal amb presentació dels 
fotografs i acordem fer un taller de quatre sessions d'introducció a la fotografia per al veïnat.



JULIOL 2019

Participem de la trobada d'economia social i solidària del Besòs-Maresme, i presentem la nova 
actualització del Mapa social, aquesta vegada en col·laboració amb el Centre Civic del Besòs i amb 
les entitats del Besòs-Maresme.

Si voleu veure el mapa social aneu al annex 6.



JULIOL 2019

Avancem cap un barri que superi el 22@ posant l’economia al servei de les persones i no del 
capital.

Al juliol, mes de 100 entitats donen suport al manifest per un Poblenou cooperatiu.

Si vols saber mes de manifest per un Poblenou Cooperatiu ves al Annex 7



JULIOL 2019

Comencem, per 3 any consecutiu, el cicle de Cinema a la Fresca amb la col·laboració de 
l'associació Cultural els Fumats.

Aquesta vegada, volem impulsar, de la mà d'altres col·lectius un nou projecte de cinema social i 
cooperatiu al Poblenou, on comencem a pensar com podria ser. 



JULIOL 2019

En aquesta sessió comptem amb l'institut de secundària del Besòs i el seu projecte Geovivencies  fet
pels mateixos alumnes i Teleduca. També comptem amb Producciones la Llacuna.



JULIOL 2019

Comptem amb la cooperativa Diomcoop, amb Intermedia producciones i ho tanquem amb la 
col·laboració del projecte Poblenou AntiracismArt.



JULIOL 2019

Impulsem el projecte de reparar petits electrodomèstics i aparells electrònics al Casal de ca l'Isidret 
amb els Restarters Barcelona



JULIOL 2019

A la sala Perequartu fem uns tallers de cultura popular adreçats al veïnat



JULIOL 2019

Mapa de las lógicas territoriales cooperativas del Poblenou;

Participem de l'elaboració i presetnació juntament amb l'asscoació Ecoorpomoció de la diagnosis 
del habitatge al Poblenou, on es finalitza amb un mapa

http://www.ecoopromocio.org/portfolio/mapa-de-las-logicas-territoriales-cooperativas-del-
poblenou/ 

http://www.ecoopromocio.org/portfolio/mapa-de-las-logicas-territoriales-cooperativas-del-poblenou/
http://www.ecoopromocio.org/portfolio/mapa-de-las-logicas-territoriales-cooperativas-del-poblenou/


JULIOL 2019

S'ajuda al veïnat del Passatge Morenes a seguir vivint al seu barri, gràcies a seguir treballant des de 
la comissió çTransformen el 22@ i presionar per canviar les normatives, que volien fer fora a la 
gent que vivia per fer oficines.



JULIOL 2019

Comencem la construcció de bancals per afavorir el verd urbà i el consum responsable al casal de 
ca l'Isidret, amb la col·laboració de Macus que posa profesor i espai  i el par de Salut Forum Mar, 
que porten 2 persones amb necessitat de reintegrar-se a la societat per construir-lo. També amb la 
Taca d'Oli que posa la terra i el planter.



AGOST 2019

Des de la comissió Transformem el 22@ es fa un decàleg de propostes.

Si vols saber mes ves al Annex 8



SETEMBRE 2019

Comencem setembre amb l'organització conjuntament amb altres entitats del Poblenou en la 
Trobada de consum Responsable per la República.

Aprofitem per llegir i visibilitzar el manifest per un Poblenou cooperatiu 



SETEMBRE 2019

Al passatge Trullàs es demana fer activitats; 

De la ma de Educahorts fem un taller de cultiu ecològic amb el veïnat i s'aprofita un troç dels 
jardins per cultivar lo apres als tallers.

Volien fer després una sessió de cinema a la fresca, però la pluja ens ho va impedir!!!

Tenim pendent tornar-lo a fer.

Si vols veure fotos d'aquesta jornada ves a l'Annex 9



SETEMBRE 2019

El Perequartu es punt del espai Obert Hospice, i alguns dimecres fan trobades amb el veïnat per tal 
de conèixer el projecte que està ubicat i des de la Taula donem des de fa anys suport.



SETEMBRE 2019

Despres del Manifest per un Poblenou Cooperatiu que vam presentar al Juliol, comencem una serie 
de jornades temàtiques cooperatives, per a visibilitzar i el manifest i aprofundir en les areas 
tractades. 

Aquesta jornada la fem al Bicihub i va sobre Mobilitat Sostenible



a la jornada vam venir diferentes entitats, veïnat i la consellera de mobilitat del Districte.



SETEMBRE 2019

Setembre es converteix d'alguna manera en l'escaparat per la mobilitat sostenible, i com a Taula Eix 
Pere IV participem d'algunes xerrades i debats.



SETEMBRE 2019

Un altre any donem suport i deixem la sala Perequartu per a que P9artiu facin els TOP'S ( els tallers 
oberts del Poblenou ) a can Ricart.



SETEMBRE 2019

Donem suport al habitatge cooperatiu al nostre barri i celebrem la inauguració de les obres de la 
Balma



OCTUBRE 2019

Després de fer campanya per visibilitzar el projecte Barcelona s'endolla dels Restarters, aconseguim
un bon grup de reparadores del barri i podem començar a fer Restart Partys al Casal.



OCTUBRE 2019

Deixem l'espai Perequartu per a fer xerrades i debats a entitats de tota mena. 

Aquesta vegada i després de treballar amb el supermercat cooperatiu de Barcelona per mirar de 
trobar ubicació al nostre Districte.



OCTUBRE 2019

De consum ecològic el casal de ca l'Isidret està ple.

Durant tot el 2019 el grup de consum ecològic que hem impulsat arriba a les 18 cistelles i tenim cua
de persones en llista d'espera.

La consciencia de menjar be i saludable es una de les principals linees que tenim.



OCTUBRE 2019

Celebrem el 3 aniversari del Traster de can Ricart, amb actuacions musicals en directe, i amb un 
munt d'entitats d'economia social i solidaria, tallers i activitats, tombola de joguines munt de 
sorpreses mes.



OCTUBRE 2019

Segona jornada relaciona amb el manifest per un poblenou cooperatiu, aquesta vegada sobre entitats
que necessiten espais on ubicar-se al barri amb els seus projectes.

Nosaltres vam donar algunes solucions amb un mapeig d'alguns locals i espais tant publics com 
privats per oferir a les entitats.



OCTUBRE 2019

Donem la benvinguda a les cuines del casal de ca l'Isidret a la cooperativa el Gregal i el seu projecte
de menjador solidari, que mentres estan reformant les seves instal·lacions, les hi deixem per  a que 
puguin continuar donant servei als que mes ho necessiten.



OCTUBRE 2019

Un altre any mes, participem de la Fira de l'economia social i solidaria de  Catalunya a la Fabra i 
Coats



OCTUBRE 2019

Donem suport i ajudem a organitzar aquest festival de l'assocaició Dj's pel Canvi, que ajudarà a 
dinamitzar la placeta de can Ricart.



OCTUBRE 2019

Tornem a tenir contacte amb Arquitectes de capçalera, que està vegada volen estudiar les 
problemàtiques del Poblenou i els hi fem una ruta guiada pera que els grups d'estudiants puguin fer 
diagnosis d'alguns dels espais que mes preocupen a la Taula Eix Pere IV



Vam anar a llocs emblemàtics i de nova creació i vam aconsellar als grups d'estudiants per a que ells
mateixos decideixin quins espais estudiar i treballar durant to un curs.



NOVEMBRE 2019

Comencem un projecte que ho hem cuit a foc lent, La Biblioteca de les Coses, un espai de 
conscienciació de consum responsable on llogar aquelles coses que no cal que tothom tinguem, ja 
que utilitzem molt poques vegades en la seva vida útil.



NOVEMBRE 2019

De la mateixa manera i amb la intenció de reduir el consum innecessari, donem suport a altres 
projectes de residus zeros.



NOVEMBRE 2019

Participem de la Fira de Residu Zero del Besòs amb el projecte de la taca d'oli represetant a la Taula
Eix Pere IV i al casal de ca l'Isidret.



NOVEMBRE 2019

Amb l'anim de fer grup de reparadores i visibilitzar la necessitat de oferir el servei de reparar les 
coses gratuïtament amb la intenció de no comprar mes, es fan restart partys a altres espais del barri 
per fer pinya.



NOVEMBRE 2019

Arriba el fred i un any mes coordinem la recollida de roba per a la gent que fa ús del menjador 
solidari del Gregal. Aquesta vegada amb col·laboració amb la fundació Joia, que ja porta mesos 
col·laborant amb la Taula Eix Pere IV.



NOVEMBRE 2019

Fem tertúlia sobre el procés al final de la vida amb Hospice .cat i intentem que es parli amb 
naturalitat d'aquest tema, aquesta vegada al casal de ca l'Isidret.



NOVEMBRE 2019

Es segueixen fent xerrades informatives tant al veïnat com a les entitats e inclús als partit polítics 
per conscienciar de les problemàtiques que comporta tenir un pla urbanístic com el 22@ sense 
actualitzar-lo a les necessitats 2o anys després de la seva posada en marxa.



NOVEMBRE 2019

Posem en marxa a la sala Perequartu i a la placeta de can Ricart amb el suport del casal de joves la 
nova agrupació escolta l'Avenc.



NOVEMBRE 2019

Ja funcionen els programes de la radio comunitària del Casal, es fan assemblees obertes per a 
decidir com es vol que sigui i ja hi han mes de 5 programes que funcionen sols amb entitats i 
col·lectius del barri.



NOVEMBRE 2019

Fem la festa de la tardor aprofitant una nova edició del Traster de can Ricart, fem barri, fem cultura 
i fem arribar conscienciació de nous projectes per a un canvi de model en el nostre consum del dia a
dia.



NOVEMBRE 2019

Participem, a un altre trobada de consum responsable, aquesta vegada als barris del Clot i Camp de 
l'Arpa. Posem paradeta i presentem el mapa social i a les entitats que formen part de la Taula Eix 
Pere IV.



NOVEMBRE 2019

Comencem a explorar les possibilitats reals de fer un grup de cinema social i cooperatiu als barris 
del Poblenou i organitzem una serie de trobades amb entitats audiovisuals i que es dediquem a fer 
cinema documental.

L'objectiu es aconseguir un espai on poder projectar cinema social i documentals temàtics fora dels 
circuits comercials i recuperar espais per a projectar comunitaris.



NOVEMBRE 2019

Donem suport  a les entitats que formen part de la Innovadora, incubadora de projectes d'economia 
social i solidaria de BcnActiva.

En aquest cas una petició de l'entitat Van Wow per fer un crowfunding per repoblar pobles 
abandonats.

Els hi deixem la sala Perequartu i els hi fem difussió.



NOVEMBRE 2019

Donem suport als col·lectius veïnals organitzats per defensar i donar utilitat als solars abandonats, 
com ara el que tenim a prop del casal de ca l'isidret, que per culpa del pla urbanístic 22@, com tants
altres solars, estan a l'espera de projecte multimilionaris per a multinacionals tecnològiques.



DESEMBRE 2019

Per al Traster de can Ricart de Novembre vam organitzar de la ma d'Hospice.cat una subhasta 
d'obres artístiques per recaudar fons per al seu projecte, una forma mes de dinamitzar el Traster al 
servei d'entitats i veïnat.



DESEMBRE 2019

Fem l'últim Traster de la Dècada! Volem seguir apostant per les actuacions musicals en directe, per 
l'animació infantil, per la cohesió del veïnat mitjançant un punt de trobada mensual, amb vermut i 
reivindicacions veïnals, així com projectes que es fan al barri i cal donar-lis difusió.



DESEMBRE 2019

Aprofitem el traster de can Ricart de Desembre per tornar amb la campanya reivindicativa de Can 
Ricart Cau, amb una enquesta veïnal per a opinar que necessitem del conjunt central de can Ricart, 
a banda de la nau annexa, que ja fa temps que demanem que es rehabiliti per a usos veïnals.



DESEMBRE 2019

Fem campanya juntament amb altres col·lectius del barri per dir NO a la macro residencia 
estudiantil de luxe que volen construir aprofitant l'avinentesa que dona el pla urbanístic 22@. 
Creiem fermament que no es necessari una residencia estudiantil de luxe, perquè  entre altres coses 
fomentarà encara mes la gentrificació al barri, i dubtem que l'estudiant del barri mitjà tingui accés a 
aquest tipus de instal·lacions



DESEMBRE 2019

Comença la primera trobada de lluites veïnals de col·lectius del barri, en la que participem i donem 
tot el nostre suport per enfortir l'associacionisme i la lluita conjunta per objectius veïnals que ens 
afecten a totes.



DESEMBRE 2019

Coorganitzem la Taula rodona metropolitana del Besòs Territori cooperatiu al casal de ca l'Isidret i 
participem amb altres entitats de ciutat.



DESEMBRE 2019

Arriba la tercera jornada relacionada amb el manifest cooperatiu del Poblenou, aquesta vegada a la 
sala Perequartu de can Ricart i amb temàtica de cures



DESEMBRE 2019

Fomentem l'espai de joc familiar i fem activitats relacionades per tal de fer créixer  aquest projecte 
comunitari.



DESEMBRE 2019

Celebrem el segon aniversari del Casal amb festa per a totes les edats i amb col·laboracions 
dels projectes del barri que creiem s'han de potenciar, com els balls i el circ de la cooperatia 
La Bonita.



DESEMBRE 2019

Seguim amb les restart partys com a uns dels pilar de consum responsalbre al casal.



DESEMBRE 2019

Participem en la re-volta ( ruta ) que es fa des del club esportiu Jupiter per tot el barri reivindeicant 
la memòria històrica.



DESEMBRE 2019

Tanquem l'any amb xerrades informatives per conscienciar de les problemàtiques que mes afecten 
als nostres barris, com els plans urbanístics agressius i capitalistes que no tenen en compte a les 
persones.

Persones que lluiten dia a dia per seguir vivint al barri, barri que defensem des de la Taula Eix Pere 
IV evitant sempre que podem, desallotjaments dels habitatges on viuen, per la forta especulació que
patim.



ANNEX 1

PROGRAMACIÓ DEL CASAL
DE CA L'ISIDRET 
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ANNEX 2 

Coopolis - Taula Eix Pere IV
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Informe dels barris   Coopolis - Taula Eix Pere IV 2018-19 

– Breu descripció de l’estat de l’ESSC al Districte

Com ja sabeu, el Districte de Sant Martí en els últims 20 anys està marcat per un pla urbanístic, el 
22@, que limita els usos laborals de les empreses i projectes que poden ubicar-se en els terrenys 
afectats. Només es reconeixen usos tecnològics i de comunicació com viables.
Des de la Taula Eix Pere IV portem anys tractant de modificar aquests usos i incidint en la 
reformulació del pla urbanístic, fent propostes per a que l'economia social i solidaria es reconegui, 
s'incentivi i s'aposti com a model que garanteixi un equilibri real d'usos i sobretot resolgui les 
necessitats dels veïnats, per tal d'accedir a una xarxa on la producció, la distribució i el consum 
quedin a l'abast de tothom i beneficiï a la gent dels barris i les seves iniciatives i projectes.

Projectes com el de can Picó ( nau patrimoni industrial ) que gestionen Biciclot-Bicihub son 
exemples a seguir.

Hi han moltes mes iniciatives i cooperatives que tenen ganes de créixer i poder establir-se al 
Districte, com es poden veure al Mapa social del Poblenou i el Besòs-Maresme.

Aquí l'enllaç al pla de desenvolupament econòmic del Districte de Sant Martí en lo referent a 
Economia social i solidaria.
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/pla-desenvolupament-economic/ca/linies-
estrategiques/06/promoure-i-impulsar-leconomia-social-i-solidaria-al-districte 

– Mapa d’actors: amb qui s’ha tingut relació i amb què s’ha concretat (breu)

– Dones Diverses del Poblenou; Projecte bar social al Bicihub

– Formar part com a Taula de la junta del Bicihub

– Hospice; Espai obert els dimecres al Perequartu de can Ricart

– Alencop/koiki; Punt de repartiment a domicili en bici diari al Perequartu de can Ricart

– Emelcat; Espai de treball cooperatiu al Perequartu de can Ricart i assessorament per a fer un 
punt d'energia urbana a la nau de Can Tiana.

– Amb el moviment associatiu i cooperatiu del Poblenou i Besòs-Maresme per fer el Mapa 
social actualitzat.

– Grup de consum ecològic a ca l'Isidret; consolidació del grup i pensament de fer cooperativa

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/pla-desenvolupament-economic/ca/linies-estrategiques/06/promoure-i-impulsar-leconomia-social-i-solidaria-al-districte
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/pla-desenvolupament-economic/ca/linies-estrategiques/06/promoure-i-impulsar-leconomia-social-i-solidaria-al-districte


– Radio comunitària a ca l'Isidret; seguir fent grup amb entitats per tal de començar a fer 
cunyes, entrevistes  i espais específics d'economia social i solidaria

– Espai familiar i de cures a ca l'isidret; acompanyament i assessorament de l'espai

– Cooperatives d'habitatge; Campanya Podria ser casa teva ( identificació de solars per 
habitatge ) i diagnosis de l'estat de l'habitatge al Poblenou.

– Impuls d'economies feministes; al Traster de març 2019, amb el projecte cultural Larre,
 projecció documental Kellys i amb la Lileta del Poblenou ( Ampes i escoles per una 
educació feminista a les escoles ) També amb un acompanyament per a un espai de dones al 
Casal.

– Cinema cooperatiu al Poblenou; Impuls per a fer realitat i fer xarxa amb diferents entitats 
audiovisuals del Poblenou i cicle Fresca al Cinema a can Ricart al juliol.

– Projecte reciclatge, residus,hors urbans, reutilització i fes-t'ho tu mateix; Amb el projecte B-
Mimcome ( Taca d'oli ), amb la cooperativa Macus, amb els Restarters Barcelona i altres.

– Biblioteca de les coses a ca l'Isidret; allotjament del projecte del Pla de Barris i amb la 
cooperativa Nussos i Rezero al Casal.

– Projecte cuina Casal; de moment gestions per deixar la cuina al Menjador solidari del Gregal
i a la cooperativa Diomcoop.

– Projecte cuina comunitària escoles primaria; Hem contactat amb Districte i Ampes d'escoles 
per mirar de tenir la gestió d'una nau ( la granota ) per tal de desenvolupar-lo.

– Trasters temàtics; dia de la dona, dia de la terra, transformació social i entrecultures, tots ells
amb una clara intenció de potenciar les economies socials i solidaries amb moltes 
cooperatives i associacions de Districte i ciutat.

– Diagnosis dels espais buits o en lloguer per ubicar cooperatives i iniciatives d'ECSS tant del 
Districte com de ciutat; S'està fent.

– Can Ricart Cau; Proposta d'usos culturals i comunitaris i una cantina social per a la nau 
annexa al casal de joves de can Ricart i repensament del conjunt industrial.

– Manifest per un Poblenou Cooperatiu; mes de 80 cooperatives i associacions donant suport.

– 15 i 10 messurees d'ECSS als municipis.

– Explicació del recull de demandes claus en els punts d’atenció. Detecció de
necessitats i propostes per a fer-hi front (*qui tingui punt d’atenció)

 
Necessitat de fer difusió per a que tothom sàpiga del punt d'atenció.
Tenir documentació adequada i agenda de contactes per a poder oferir i derivar en cas de necessitat.



– Explicació de les accions desenvolupades fins ara

Explicades breument al segon apartat ( mapa d'actors ) i penjades al Drive ( cartells, fotos  i pdf )

– Cronograma d’accions fetes (i previstes per fer)

Penjades al drive, per mesos.

– Valoració de les accions fetes

Fem una bona valoració del que s'ha fet fins ara i agrair el suport, tant en recursos com a nivell 
humà, que se'ns està oferint des de Coopolis.

– Reptes de futur -> accions detectades al llarg de la convocatòria des dels nodes
territorials de potencials projectes socioeconòmics a acompanyar

– Jornades cooperatives paral·leles al Manifest per un Poblenou Cooperatiu ( mobilitat, cures, 
treball, consum responsable, energies, habitatge...) a partir de setembre-octubre 2019

– Projecte cuina i bar Casal de ca l'Isidret 

– Acompanyament i assessorament projecte artesà MF ( cinturons i artesania des de les rodes 
de bicicleta )

– Acompanyament projectes cooperatius del punt d'atenció al Perequartu de can Ricart i altres 
que ja estem portant i explicats al apartat 2 ( mapa d'actors... )

SETEMBRE-OCTUBRE 2019
( Jornades, activitats, accions i acompanyaments fets després de vacances )

– Jornada-trobada de consum responsable per la República 

– Jornada Mobilitat en el Parking Day al Bicihub

– Debat sobre mobilitat a la Superilla del Poblenou

– Jornada Treballem, oferim espais lliures a entitats cooperatives afins entre si.

– 3 aniversari del Traster de can Ricart, amb moltes paradetes de cooperatives i projectes 
d'ECSS



– Acompanyaments;
- Cooperativa Ca La Güella ( obrador, restauració ) ( trobar espai i ajuda en estatuts )
- Sabors de Dones ( Dones Diverses ) 
- Larre, col·lectiu propositiu, cultural i feminista
- MF,  artesania amb cinturons de Bicicleta ( subvencions )
- Projecte Xica Can ( educació respectuosa als gossos )
- Festival Sereia ( ball tradicional Brasiler )
- Festival CanviFest ( Inclusió social a través de la música i la cultura )
- Agrupació Escolta l'Avenc, a can Ricart

– Xerrades amb el supermercat cooperatiu a can Ricart i busqueda d'espais.

– Ubicació del p rojecte Barcelona s'Endolla ( restarters BCN ) i la Biblioteca de les coses al 
casal de ca l'Isidret.

– Taller de cultiu ecològic al passatge Trullàs i creació de petit hort.

– Potenciació de la moneda ciutadana REC en col·laboració amb la cooperativa La Fabrica

– Participació com a Xarxa local amb paradeta a la FESC.

– Col·laboració amb el projecte d'Arquitectes d capçalera, per determinar quines zones s'ha de
fer diagnosis a nivell urbanistic, d'habitatge i d'espais per ubicar projectes d'ecss.

– Bicació del espai obert i trobades café amb el projecte d'acompanyament al final de la vida 
Hospice.cat.

– Restarts partys al casal de ca l'isidret.

– Ajuda en l'organització i adequació del espai Perequartu per als TOP'S del Poblenou ( tallers
oberts d'artistes del barri )

– Conveni definitiu i ubicació del Menjador Solidari del Gregal al casal de ca l'Isidret.

– Ser part activa de la XES i en la definició de l'estratègia 2030.

– Col·laboració i apropament a la cooperativa de circ i acrobàcies La Bonita.

– Al·legacions ( algunes d'elles sobre l'ecss ) als criteris revisats del Pacte cap a un Poblenou 
amb un 22@ mes inclusiu i sostenible.
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CAMPANYA
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COMUNICAT
El Casal de Joves, la Taula Eix Pere IV i l’Agrupament Escolta l’Avenc necessitem més espais per a
continuar omplint de vida Can Ricart davant l’abandonament i l’aïllament del recinte.

Can Ricart continua en perill. El conjunt fabril, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, 
segueix sent l’exemple paradigmàtic de dues dècades de transformació al Poblenou on s’ha 
menystingut el teixit urbà, industrial i social que constituïa la personalitat del barri. 
Els edificis i naus centrals, cedits el 2013 a la Universitat de Barcelona per fer-hi un campus de les 
Arts, porten 6 anys sense cap inversió, amb les cobertes enderrocades i amb problemes estructurals.

El Casal de Joves, el local Perequartu i la fàbrica de creació Hangar són els únics espais que dia a 
dia omplen de vida Can Ricart. Tot i així, les iniciatives associatives a Can Ricart es veuen 
limitades per l’abandonament i aïllament del conjunt, i per la manca d’espais on continuar ampliant 
l’organització d’activitats i de projectes socials.

 Com a primer horitzó, per a seguir ampliant de vida Can Ricart, resulta imprescindible recuperar 
les naus annexes del Casal de Joves: l’antiga cantina i la casa del contramestre.

Per tot això, RECLAMEM:

1. La rehabilitació de les naus annexes per ampliar el Casal de Joves, proporcionar espai a un nou 
agrupament escolta i recuperar la cantina com a espai de trobada i inserció social. Les antigues 
cotxeres i casa del guarda es troben en un estat estructural greu i les intervencions pressupostades el
2017 per a la consolidació (250.269€) i la rehabilitació (1.252.713€) no s’han arribat a executar.

2. La posada en marxa immediata del projecte per a les naus centrals de la UB o bé emplaçar a 
l’Ajuntament i al teixit veïnal a proposar de forma participativa un ús social alternatiu per a tot el 
conjunt.

3. La recuperació de la traça de Pere IV pel Parc Central i la seva connexió amb Can Ricart. La 
creació del Parc Central del Poblenou i la seva estructuració ha ocasionat no tan sols la interrupció 
del carrer Pere IV, eix patrimonial que estructurava econòmicament i urbana el Poblenou des dels 
seus orígens, sinó que també ha incrementat tant l’aïllament com la dificultat d’accés al recinte de 
Can Ricart. Es perd l’oportunitat que sigui un centre activador i vertebrador entre els diferents barris
de Poblenou. Resulta necessari fer de l’entorn de Can Ricart un entorn segur i transitable per a 
tothom.

4. L’aturada del projecte 22@0060 que afecta al conjunt de Can Ricart per tal de fer una nova proposta
respectuosa amb la memòria del Poblenou. Actualment s’està iniciant la transformació 22@ de l’illa
amb la construcció de blocs d’oficines de fins a 12 plantes. El recinte fabril quedarà envoltat dels 
blocs com un interior perdent qualsevol relació amb el barri i desvirtuant-ne qualsevol lectura 
patrimonial.
 

Poblenou, 11 d’abril de 2019
Taula Eix Pere IV, Casal de Joves del Poblenou, Agrupament Escolta l’Avenc i Hangar -Fàbrica de 
creació-
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Poblenou, 11 de maig de 2019



Preàmbul

#CanRicartCau.  Les transformacions urbanístiques dels dos últims decennis al Poblenou, en

aquest cas el Pla 22@, han ignorat i menystingut com a criteris la preservació i potenciació del

teixit urbà, industrial i social que constituïen la personalitat del barri. El conjunt fabril de Can

Ricart,  catalogat  en  bona  part  com  a  Bé  Cultural  d’Interès  Nacional,  és  una  de  les

expressions tangibles d’aquests menyspreu. L'emergència del seu estat i la necessitat d'activar

aquest entorn són objectius prioritaris pel teixit veïnal del Poblenou.

La  situació  de  Can  Ricart  és  molt  problemàtica.  La  part  central  amb  els  edificis  més

emblemàtics està en un estat molt precari, algunes de les naus tenen la coberta enderrocada i

presenten greus problemes estructurals. Al 2013 es va cedir a la Universitat de Barcelona per

fer-hi un campus que ha anat derivant de projecte, primer de Disseny i la Imatge, després Parc

de les Humanitats i els Ciències Socials i actualment sembla que es proposa com a Plataforma

d’Estudis  Artístics.  Però,  cap  de  les  propostes  ha  reeixit  i  el  projecte  està  completament

paralitzat.

De les construccions destinades a equipaments només s’han recuperat parcialment amb el Casal de Joves

i el local Perequartu. L’antiga cantina i la casa del contramestre estan en un greu estat estructurat,

amb la coberta enfonsada i generant problemàtiques de salubritat i  requereixen la intervenció

immediata. El 2017 va pressupostar una intervenció de 250.269,88€ per a la consolidació estructural i

1.252.713€ per a la rehabilitació, però a data de 2019 no s’ha fet res. Una situació que és especialment

denunciable si  tenim en compte la necessitat de més espai per al Casal de Joves, que hi ha entitats

juvenils d’educació en el lleure que malden per aconseguir espai i que manquen espais d’oportunitat per

a col·lectius en risc.

Les dificultats de Can Ricart s’incrementen amb la situació d’aïllament i entrebancs d’accés.

Amb la creació del Parc Central i la interrupció del carrer de Pere IV, eix patrimonial que ha

estructurat urbana i econòmicament el Poblenou des dels seus orígens, Can Ricart ha quedat

desvinculat del barri. L’actual traça urbana impedeix la possibilitat i l’oportunitat que

sigui un centre activador i vertebrador entre els diferents barris de Poblenou i el Besòs i el

Maresme, esdevenint un lloc amagat, de difícil accés i poc segur.

A més,  en  aquests  moments  s'està  iniciant  la  transformació  de  l’illa  a  partir  del  projecte

22@0060 que suposa la construcció de diversos blocs d’oficines al perímetre de Can Ricart,

algun de 12 plantes que desvirtuarà qualsevol lectura patrimonial. El recinte fabril de Can Ricart

quedarà al mig dels blocs com un interior perdent qualsevol relació amb el context urbà i, per

tant amb la cultura i el paisatge del barri.

A l’actualitat,  el Casal de Joves, el local Perequartu i la fàbrica de creació Hangar són els únics



espais que dia a dia, resistint les adversitats urbanístiques, omplen de vida Can Ricart . Tot i així,

les iniciatives associatives a Can Ricart es veuen limitades per aquest abandonament i aïllament del

conjunt, i per la manca d’espais on continuar ampliant l’organització d’activitats i de projectes socials.

Programa d’activació de les naus annexes

A data d’abril  de 2019, el  comunicat “Can Ricart  Cau” relacionat amb les preocupacions i

necessitats  exposades  anteriorment  compta  amb  el  suport  de  51  entitats  dels  barris  del

Poblenou, el Besòs i el Maresme.

És per tot això que, des de la Taula Eix Pere IV, la Coordinadora d’Entitats Juvenils del Poblenou

“la Xemeneia” i el Casal de Joves del Poblenou, com a primer horitzó i per a seguir ampliant de vida

Can Ricart, proposem la rehabilitació de l’antiga cantina i la casa del contramestre de Can Ricart per a

desenvolupar-hi un programa d’usos vinculat als següents projectes:

1. Projecte d’ampliació del Casal de Joves de Can Ricart
2. Acollida de projectes d’educació en el lleure
3. Projecte de cantina cooperativa i d’oportunitat social



L’objectiu  general  d’aquesta  proposta  d’activació  de  les  naus  annexes  s’emmarca  en  la

dinàmica  creixent  per  part  de  la  ciutadania  i  el  teixit  associatiu  dels  barris  de  disposar

d’espais  i  recursos  gestionats  de  forma  participativa  des  de  la  comunitat  a  través  del

patrimoni públic. Es tracta d’un reclam de més capacitat d’autonomia i autogestió per part de

la comunitat associada i implicada amb les necessitats socials i locals tendint a un model de

coresponsabilitat entre les comunitats i la institució en la planificació i la gestió d’allò públic.

Un reclam que suposa una oportunitat per la construcció d’institució des de baix, a partir de la

intersecció entre allò comú i allò públic.

L’aposta per seguir ampliant l’ús i la gestió comunitària en el patrimoni públic es basa en el

reconeixement  del  dret  a  la  gestió  i  l’ús  comunitaris  d’allò  públic  per  part  de  la

ciutadania.  Aquesta  proposta,  lluny  de  ser  específica  del  nostre  barri,  té  nombrosos

precedents en el nostre entorn, i arreu del món. Són pràctiques en les que grups de ciutadans

s’associen i cooperen per tal d’agregar interessos comuns al marge de, o en col·laboració amb

l’administració pública per tal  de donar resposta a problemes col·lectius des de la pròpia

acció (és a dir l’autogestió) i trobar alternatives a la forma habitual en que o bé l’estat o bé el

mercat proveeix aquests recursos.

Així  doncs,  tenint  en compte que a  Can Ricart,  ni  des  de l’administració ni  el  mercat  ofereixen

solucions per a cobrir les necessitats i expectatives de part de la població, som els grups ciutadans que

assumim la iniciativa i construïm col·lectivament respostes a les necessitats que detectem des de

la pròpia ciutadania i el teixit associatiu.

El  desenvolupament  d’aquest  projecte  pot  ser  cobert  des  de  diferents  polítiques  municipals

emmarcades en el  programa de Patrimoni ciutadà o la Gestió cívica de serveis municipals que

impulsa l’Ajuntament de Barcelona.

1. Projecte d’ampliació del Casal de Joves 
de Can Ricart

El Casal de Joves de Can Ricart, un casal per joves i per als i les joves. El Casal neix per
cobrir  una necessitat  palesa i  reivindicada llargament pels veïns del barri  del Poblenou i,
concretament, pel teixit associatiu juvenil: un espai per a joves on aquests hi pugin participar
i desenvolupar els seus projectes, trobar-se i associar-se entre els seus iguals i, en general,
créixer col·lectivament.



L’espai està construït amb aquests precisos objectius que es fan evidents en la seva mateixa
arquitectura. (Bucs d’assaig, aules-taller, sala d’actes...). De fet, en el procés de decisió sobre
l’espai, tal i com en el de la seva reivindicació, recordem; hi participen els mateixos joves del
Poblenou. Una de les principals mancances a les que s’enfronten aquestes entitats és la
diàspora espacial. La majoria d’elles no tenen lloc propi i migren pels diferents equipaments
associatius i municipals del barri. Aquest casal de joves és, primerament, una necessitat física
d’aquestes entitats, sobretot de cara al seu desenvolupament conjunt.

En segon lloc, els joves del barri no troben espais propis més enllà dels abans esmentats.
Evidentment, en altres entitats i espais del barri s’hi desenvolupen activitats dirigides a ells
però no és fins l’arribada del Casal de joves de Can Ricart que es crea un espai de referència
juvenil on hi puguin participar, no ja com veïns de Poblenou, sinó,  específicament, com a
joves del barri. Aquest fet és d’enorme importància. En definitiva, el Casal de Joves neix per
cobrir les  necessitats reals  i  reivindicades dels joves  de Poblenou,  i  és,  des  d’aquesta
lectura, que desenvolupem aquesta proposta.

Participació oberta i horitzontal

La  Coordinadora  d’Entitats  Juvenils  del  Poblenou  té  unes  dinàmiques  de  participació
assembleàries i inclusives. Els membres de les entitats juvenils i els joves a títol individual
participen directament en el procés de presa de decisions. L’assemblea o gestora (quan parlem
de la gestió del casal) és la denominació donada a les reunions participatives o assemblees
generals on tots els involucrats per un determinat assumpte que concerneixi al funcionament
del col·lectiu, poden donar la seva opinió o decidir sobre un tema directament representant-se
cadascun a si mateix.

Les decisions  a la Xemeneia es prenen per consens per poder  a arribar  a acords mínims
acceptables per a tots els implicats o la construcció col·laborativa de propostes. Les votacions
es reserven per als casos en els quals no hi ha acord possible. Tot i així la participació va més
enllà  dels  mecanismes  deliberatius  i  de  presa  de  decisió.  Cal  ser  conscients  de  que  no
representem tots els joves del barri i que per construir un Casal de Joves inclusiu cal fer tots
els esforços possibles per recollir un ventall d’opinions i punts de vista el màxim heterogenis
possibles.

Necessitats per a l’ampliació del Casal de Joves de Can 
Ricart

L’entrada de nou jovent al Casal és prioritat essencial no només de l’equipament Casal de
Joves del Poblenou sinó de qualsevol projecte juvenil. D’entrada tenim present que per norma
general els joves acostumen a estudiar i sovint també treballar, és per això que a Can Ricart és
necessari, i pretenem, adequar el seu accés a les diferents realitats juvenils. El Casal de Joves
de Can Ricart és un espai obert a totes i tots els joves que:



● Cerquin informació genèrica entorn a l’activitat del Casal
● Vegin en el Casal una oportunitat pels seus projectes ja ideats. Projectes que 

estaran en sintonia amb els eixos de treball principals del Casal.
● Coneguin l’activitat del Casal i/o dels col·lectius i estiguin interessats o interessades 

a participar-hi.

Actualment el Casal de Joves té recursos per a la gestió de l'espai actual, tant humans; gràcies
a un equip de dinamització i al voluntariat  de les persones de la Coordinadora d’Entitats
Juvenils “la Xemeneia”, com econòmics; íntimament relacionats amb l'equip de dinamització.
Concretament, en relació a l'ampliació del Casal de Joves, caldrà un augment dels segons, i
d'aquesta manera, ampliar l'equip de dinamització.

 Recursos     d'infraestructura
El Casal de Joves en els seus 3 anys d'existència s'ha quedat petit. És una realitat
que el Casal necessita més espai. Actualment existeixen problemes per a poder oferir
més tallers, simplement per falta d'espai. El Casal de Joves necessita exactament 3
sales, totes en la mateixa planta i comunicat amb l'altra part de la nau. Una sala seria
un magatzem, ja que existeixen problemes per a guardar material.  Les altres dues
sales haurien d'estar construïdes amb una paret que es pogués treure o posar en funció
de l'activitat que s'hi vagi a realitzar. Això  ja  es  va  demanar amb anterioritat, a la
construcció del Casal, i no va ser incorporada, és per això que

recuperem aquesta demanda, ja que impossibilita qualsevol activitat amb espais grans,
diàfans i multifuncionals.

 Recursos     humans

El  grup  motor  es  constitueix  en  l'Assemblea  Gestora  del  Casal,  formada  per
voluntariat  tant per membres de les entitats  de la Xemeneia com per membres de
col·lectius i projectes del Casal. L'equip de dinamització ha de créixer. Actualment hi
ha dues persones treballant,  un equip s'hauria  de veure augmentat en una persona
dinamitzadora més i un tècnic de so pel casal. És de vital importància poder comptar
amb més persones treballant pel casal dia a dia, per a poder obrir més hores, oferir
contingut de millor qualitat, fer una bona gestió de l'espai.

Projecte d’activitats i serveis per a joves de diferents edats:

Els i les joves, per tant, han de poder tenir una familiarització amb el Casal i la seva dinàmica
i han de poder-se sentir còmodes dins d'un espai on sempre es tenen en compte factors com el
gènere i l'edat, procurant que la persona amb qui parli l'interessat o interessada comparteixi
amb ell o ella el màxim de factors perquè es pugui sentir el més còmode i integrada possible.
Amb  l’ampliació  d’espai  del  Casal  de  Joves  permetrà  al  projecte  desplegar  diferents
programes per grups d'edat:

1. Els més joves (12-15)

Des del Casal volem generar un espai de trobada on oferir diversos entreteniments per
aquests  joves.  Així  mateix  potenciar  la  participació  d'aquests  als  tallers  que  es



realitzaran al casal. Tenint en compte la franja d'edat es fomentaran activitats en horari
de  tarda  destinades  a  aquest  públic  així  com brindarem una  aula  d'estudi  perquè
puguin fer-ne ús. Tanmateix i mitjançant els educadors de carrer arribarem a altres
joves no estudiants per extreure'n també les voluntats i possibles necessitats així com
treballarem amb serveis socials i amb altres entitats assistencials per intentar vincular
joves d'aquesta edat al Casal.

2. Gairebé la majoria d’edat (16-18)

Per aquesta franja d'edat també s'oferiran tallers cada tarda on les joves hi puguin
participar.  Es  crearan  espais  perquè  es  coneguin  més  entre  ells  i  elles  i  entre  les
membres  del Casal  i  així  detectar  les motivacions de les participants.  A través  de
l'antena del PIJ (cada dijous al Casal) també es detectaran les necessitats i voluntats
dels joves. Per acabar, com amb la franja d'edat anterior, treballarem conjuntament
amb els educadors de carrer per poder arribar a un perfil diferent de joves.

3. Els majors d’edat (19-30)

Actualment,  la  nostra  via  d’arribada als  i  les joves  d’aquestes  franges d’edat,  són
bàsicament les entitats juvenils que formen part de la Coordinadora d’Entitats Juvenils
“la  Xemeneia”  i  el  boca  a  boca  que  fan  els  i  les  diferents  usuàries  del  Casal.
Contactarem amb espais  i  activitats  que  puguin  concentrar  joves  i  que  tinguin  la
necessitat de compartir les seves motivacions més enllà de les parets del seu col·lectiu
o grup. Generarem facilitats  perquè joves nouvinguts i  sense relació amb l’entorn
puguin socialitzar-se, mentre col·laboren o participen d’un taller o activitat.

2. Acollida de projectes d’educació en el lleure

Al Poblenou s'està impulsant la creació d’un nou agrupament escolta al barri. La idea
sorgeix d’un grup de joves  que,  tenint  en compte la  situació actual  del  barri,  decideixen
engegar el projecte fonamentant-lo en dues bases: la necessitat d’entitats educatives juvenils
de caire social i transformador basades en el mètode escolta i el creixement experimentat per
l’altre agrupament escolta de Poblenou, ja que ha arribat al seus límits funcionals.

En primer lloc,  a  Poblenou hi ha un gran desequilibri  entre  l’oferta  d’entitats  educatives
socials i transformadores basades en el mètode escolta i, la demanda i l’interès de famílies,
infants, adolescents i joves de participar-hi en entitats d’aquest tipus. Actualment, al barri de
Poblenou podem trobar un total  de 3 esplais  i  tan sols un agrupament escolta,  d’aquesta
manera, i veient que la població infantil i juvenil suposa un 22,3% de la població del districte
de Sant Martí, s’ha detectat una necessitat cabdal per la feina d’integració i cohesió social,
que aquestes entitats duen a terme, que s’ampliï la oferta d’associacionisme educatiu.

Per altra banda, creiem que és el moment d’impulsar aquest procés ja que l’altre agrupament



escolta que té seu a Poblenou es troba en una situació de molta demanda i poca oferta, ja que
n’és conscient dels seus límits funcionals i característics. L’Agrupament Escolta Rakxa, en els
últims anys, a causa de la seva bona situació respecte nombre de persones educadores, la
disposició del seu local, una gran quantitat de mitjans i una xarxa de relacions associatives
forta al barri ha gaudit d’una molt bona estabilitat.  Així doncs, de la mà del seu projecte
d’acció social, i la fluida comunicació amb serveis socials i les escoles, aquest agrupament
escolta ha integrat a les seves unitats, infants amb risc d’exclusió social.

per tal d’esdevenir un agent homogeneïtzador de les realitats socials del barri i integrador de
totes les expressions socioculturals del barri.

Aquest creixement però, pel límit dels seus mitjans i capacitats ha arribat al topall. En canvi
però, la necessitat del barri d’accedir a activitats d’aquest caire encara és molt latent, un dels
elements  més  gràfics  que  fan  tangible  aquesta  necessitat  és  la  llarga  i  inassolible  llista
d’espera que té l’agrupament. D’aquesta manera la creació d’aquest nou projecte educatiu
pretén seguir estirant d’aquest fil i complementar i eixamplar aquesta activitat que respon a
les necessitats del barri de Poblenou, seguint el mètode escolta.

En  definitiva,  es  vol  impulsar  la  creació  de  l’Agrupament  Escolta  L’Avenc  al  barri  de
Poblenou  que  eduqui  a  infants,  adolescents  i  joves  en  la  llibertat  de  l’escoltisme  i  que
afavoreixi l’autoformació d’una ciutadania compromesa, lliurepensadora, crítica, coherent i
oberta.

Els Agrupaments Escoltes són entitats d'educació en el 
lleure que tenen com a objectiu ajudar a infants i joves a 
desenvolupar-se de manera integral a través del 
creixement personal, la llibertat de creença i la 
transformació social.

Els  agrupaments  afavoreixen  un aprenentatge  vivencial,  on  s’aprèn  a  partir  de  la  pròpia
experiència i on els infants, adolescents i joves són protagonistes dels seus projectes i camí
vital.  L’escoltisme, a través del mètode escolta,  és una escola de ciutadania democràtica,
progressista, catalana i laica, que promou valors com la companyonia, el respecte, el contacte
amb la natura i la solidaritat, entre d’altres.

Actualment, al barri de Poblenou es dóna una conjuntura ideal per estendre els valors escoltes
a  molts  infants  i  adolescents  que  encara  no  formen  part  de  l’associacionisme  educatiu.
Poblenou és un barri que en els últims anys ha experimentat un creixement demogràfic i en
conseqüència ha augmentat el nombre d’escoles existents. En canvi, no hi ha hagut, encara, el
mateix procés de creixement en les entitats educatives no formals.

A Poblenou només hi ha un agrupament escolta i tres esplais. És una situació clarament



insuficient per donar resposta a tota la demanda existent. Aquestes tres associacions ja han
arribat a un límit de creixement que no els permet incorporar més infants i alhora assegurar
una tasca educativa de qualitat. Per tant, hi ha un gruix considerable d’infants i adolescents
del barri que no tenen accés al lleure educatiu, cosa que limita el seu desenvolupament com a
persones i els priva d’un seguit d’experiències que els farien protagonistes del seu procés
vital d’aprenentatge.

Vista aquesta situació, neix la voluntat d’engegar un agrupament escolta al barri de Poblenou,
per tal que més infants, adolescents i joves puguin gaudir de la proposta educativa que basteix
el mètode escolta. Un agrupament que doni resposta a l’alta  demanda de participar en entitats
d’educació no formal i que afavoreixi  la integració social de tots els infants del barri sense
importar  els  seus  orígens,  cultura,  creença  o nivell  socioeconòmic.  Una nova entitat  que
enforteixi i promogui l’associacionisme juvenil i que teixeixi vincles amb la resta d’entitats
juvenils.  En  definitiva,  amb  la  creació  d’un  agrupament  es  generen  unes  sinergies  que
multipliquen la dinamització associativa del barri.

Un nou agrupament escolta: L’Avenc

L’activitat de l’agrupament estarà centrada en infants, adolescents i joves de 6 a 18 anys.
Estaran separats per unitats per franges d’edats de tres anys, tal com indica el mètode escolta
per afavorir  el  treball  entre iguals i  les dinàmiques de petit  grup. Aquests infants i  joves
passaran al “cau” una mitjana de 5 hores setmanals, a més de les sortides de cap de setmana,
convertint  aquest  espai  educatiu  en  un  potent  instrument  de  cohesió  social  i  un  marc
immillorable  per  a  l’aprenentatge  i  el  desenvolupament  dels  valors  de  la  convivència,
diversitat, inclusió, treball en equip, interculturalitat, solidaritat i la participació.

A més a més, hi haurà joves voluntàries que faran de caps escoltes. Són monitors i monitores
d’entre 19 i 30 anys, voluntaris/àries estudiants i treballadors/es que dediquen el seu temps
lliure a educar als infants, adolescents i joves i a formar-se en l’àmbit del lleure per poder
donar  respostes  educatives  de  qualitat  a  les  persones  participants  a  les  activitats  de
l’agrupament. Les caps de l’agrupament, pel seu rol com a educadores, són persones clau
com a exemple dels infants, adolescents i joves. El projecte està liderat per un grup de joves
de Poblenou. El simple funcionament ordinari d’un agrupament ja és una experiència que
apodera  el  jovent,  però  la  creació  d’un  agrupament  és  un  pas  més,  és  una  experiència
altament formativa i immensament emancipadora.

Les famílies  dels infants,  adolescents i  joves,  també són part  important  d’aquest projecte
naixent ja que es té la intenció de involucrar-les en el procés de creació de l’agrupament per
donar suport i perquè puguin sentir-se part d’un projecte educatiu col·lectiu.

L’Àmbit territorial d’Acció Escolta de Catalunya serà el vincle entre el nou agrupament i
Acció Escolta de Catalunya i serà clau per guiar i acompanyar a les voluntàries que engeguen
el projecte i assessorar-les en qüestions de legalitat, recursos pedagògics i línies estratègiques
a seguir. A més a més, aquest projecte comptarà amb el suport d’entitats del barri com l’altre
agrupament,  l’AE  Rakxa  i  l’esplai  Movi,  la  Coordinadora  d’Entitats  de  Poblenou  “la



Xemeneia”, la Taula Eix Pere IV i el Casal de Joves Can Ricart. En relació a l’escoltisme es
comptarà amb el suport d’Acció Escolta de Catalunya i la Federació Catalana d’Escoltisme i
Guiatge.

Recursos necessaris per al desenvolupament

El nou agrupament inicialment haurà de ser acollit en locals d’altres entitats o escoles. Tot i
que,  és  molt  necessari  tenir  un  espai  propi  on  desenvolupar  l’activitat,  que  els  infants,
adolescents i joves puguin fer-lo seu, així com ésser a punt de trobada amb les famílies.

La necessitat és d’una sala de reunions on poder guardar de forma segura documentació referent tant a
l’entitat com als infants, adolescents, joves i monitors/monitores sòcies de l’entitat. Així com quatre
sales independents, amb capacitat  per a unes 20 persones, per tal  de que cada grup d’edat pugui
realitzar les seves activitats.  Utilitzar de forma compartida amb altres projectes la Nau Annexa
esdevé una opció ideal ja que és un espai ampli, amb la plaça per a poder-hi realitzar activitats a
l’aire lliure. També, seria una oportunitat de que Can Ricart adoptés un ambient més familiar els
dissabtes a les tardes, quan es realitzen les activitats de l’Agrupament.

3. Projecte de cantina 
cooperativa i d’oportunitat social

Barri viu: activem comunitàriament els espais buits i el 
patrimoni històric

Considerem vital activar al veïnat i les entitats en la recuperació del carrer i del patrimoni industrial
abandonat per tal de construir conjuntament un barri viu i comunitari. En aquest sentit ens orientem a
construir barri, arrelar, implicar i fer xarxa amb el veïnat i els moviments socials i veïnals. El complex
industrial de Can Ricart, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, constitueix un dels
espais  centrals  per a  l’activació  de  l’eix  Pere  IV.  El  recinte  compta  amb diversos  espais  amb
activitat diària: l’espai de co- treball de la Taula -la Sala Perequartu-, el Casal de Joves i l’Hangar.
Mensualment organitzem el Traster de Can Ricart, una jornada amb tallers temàtics, dinars, espais
d’esbarjo i música al voltant d’un mercat d’intercanvi i segona mà.

De forma interrelacionada apostem per un barri al servei dels interessos social i veïnals per
tal de fer front a l’especulació urbanística i gentrificació que pateix el Poblenou. Des de 2016
estem treballant amb Arquitectes sense fronteres per tal d’estudiar i proposar alternatives,
possibilitats i condicionants de transformació del 22@ i promoure un model de Poblenou que
respecti el veïnat, el patrimoni i que promogui un barri d’escala humana amb una economia
solidària i de proximitat.

És per això que  promovem l’impuls i enfortiment d’un model d’economia cooperativa, social i



solidària com a única alternativa econòmica de reactivació del barri que sigui respectuosa amb
les persones, el medi ambient i el barri. Aquesta aposta consisteix en donar a conèixer l’economia
solidària  com a  forma  de  produir,  distribuir  i  consumir  béns  i  serveis  sota  criteris  democràtics,
d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.

Concretament  acompanyem i  assessorem nous projectes  i  promovem la  intercooperació  i
enxarxament entre entitats, iniciatives i cooperatives al barri.

Espai de trobada permanent: recuperem una Cantina per 
Can Ricart

Analitzem com a factor de vital  importància per a l’activació de vida del recinte de Can
Ricart l’impuls d’un espai de trobada intergeneracional que ofereixi en primer terme el  servei
de bar – restaurant i  així  pugui esdevenir  pol de trobada permanent de tot  el  recinte.  La
referència pròpia d’activació de Can Ricart que hem impulsat durant els darrers tres anys des
de la Taula Eix Pere IV és el “Traster de Can Ricart”.

El  Traster  de  Can  Ricart  és  un  espai  mensual  que  la  Taula  Eix  Pere  IV  organitzem
conjuntament amb altres col·lectius i entitats com a fira de reciclatge i  reutilització,  amb
paradetes de venda i intercanvi d’articles de segona mà i  petites artesanies fetes a casa i
paradetes d’entitats i projectes de l’economia solidària. Aquesta activitat ve acompanyada del
servei de begudes i menjar esdevenint una cita lúdica i atractiva que pot referenciar-se per a
traslladar-ho permanentment en la recuperació de l’antiga cantina de Can Ricart.

Cuinant oportunitats: Cantina cooperativa a Can Ricart

En una ciutat tan diversa com Barcelona, ens anem creuant o interactuem en tot moment amb
persones  en  busca  d'alguna  oportunitat  que  els  permeti  començar  una  trajectòria  laboral
d'inserció,  o retrobar una via per aconseguir condicions dignes de vida.  Ens agradi o no,
aquest col·lectiu continua creixent, i no rep per part de les administracions respostes  que
necessita. A més, la comunitat també tenim una responsabilitat amb elles que no podem ni
hem d'eludir en la construcció col·lectiva d'alternatives. Seguint la referència exemplar del
projecte Mescladis, plantegem impulsar i acompanyar a una gestió d’una cuina cooperativa
dirigida a la inserció i oportunitat social a Can Ricart.

Abans  de  que  aquestes  persones  perdin  l'esperança  i  caiguin  en  el  desànim,  projectes
d’oportunitat com aquest poden obrir l'oportunitat de formació com Cambrers o Ajudants de
Cuina. Una formació que respecti els seus interessos, les seves històries de vida, els seus
coneixements  i  característiques  culturals.  Però  no  ens  conformem  amb  que  això  es
converteixi  només  en  un  espai  de  trobada  i  re-coneixement.  Reivindiquem  el  caràcter
econòmic que constitueix aquesta alternativa, és a dir, que permeti l'accés a condicions de
treball que els allunyin de situacions d'explotació i injustícia.

Amb aquesta voluntat sorgeix l’objectiu de replicar el  Programa Cuinant Oportunitats, endegat



per  Mescladís,  que  és  una  proposta  de  formació  per  a  persones  amb  una  trajectòria
caracteritzada per menors o nul·les oportunitats d'inclusió en el mercat laboral. Es tracta d'oferir
noves  vies  d'inserció  laboral,  acomodació  a  la  societat,  i  per  a  això  la  inserció  a  la  Cantina  va
complementada  amb  un  formació  contínua  i  flexible.  Si  hi  ha  vacants,  cada  mes  ingressen  al
Programa nous estudiants, i d'acord als seus nivells específics de coneixement, reben els mòduls més
adequats. El Programa complet contempla una durada de tres mesos, de dilluns a divendres, complint
30 hores setmanals, però segons els coneixements previs, el recorregut de cada alumne és individual i
podrà realitzar 120, 240 o 360 hores totals de formació.
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Manifest per un Poblenou 
cooperatiu

Avancem cap un barri que superi el 22@ posant

l’economia al servei de les persones i no del capital.

Durant  els  darrers  20  anys  d’implantació  urbanística  i  del  model

econòmic 22@ han suposat pel Poblenou la substitució de l’entramat de
petites  i  mitjanes  empreses  d’economia  productiva  i  comercial  de

proximitat per l’acumulació de grans empreses d’economia terciària en

gratacels d’oficines i hotels. Però des de les seves ombres, al Poblenou
ha resistit i reeixit un ampli teixit cooperatiu i comunitari
d’entitats de l’economia social i solidària (cooperatives de treball

i de consum) i espais d’autoorganització veïnal i associativa (La Flor de
Maig, els Casals  de Barri, la Coordinadora d’entitats, l’Octubre, la

Teixidora, el Casal de Joves, i la Taula Eix Pere IV).

La recessió econòmica i el fracàs urbanístic del pla 22@ ha obert nous escenaris socials, ha fet aflorar

carències i necessitats, però també ha activat potencialitats i ha obert espais per a una alternativa

econòmica real. L’aposta per un Poblenou cooperatiu implica apostar per una nova
forma de  produir, distribuir i consumir sota criteris democràtics, d’horitzontalitat,
transparència, equitat i participació, per un sistema econòmic respectuós amb les persones,

el barri i el medi ambient. El combat per l’apropiació de la ciutat comuna encara perviu i les
formes d’organització i lluita dels treballadors i treballadores resulten plenament vigents com a

models replicables i adaptables a la realitat metropolitana actual.

L’economia  cooperativa,  social  i  solidària  (ECSS)  es  desplega  en  una  vessant  socioempresarial
formada per diferents formes jurídiques: cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions

del Tercer Sector Social, empreses d’inserció i Centres Especials de Treball, mutualitats de previsió
social, entitats de finances ètiques i solidàries, i també des de la gestió comunitària d’equipaments de

proximitat, horts urbans, mercats d’intercanvi o els bancs del temps. Es tracta d’una economia al
servei de les necessitats de les persones i no de l’acumulació de capital, i que es

desplega, en tots  els cicles de l’activitat econòmica (producció, comercialització, consum, crèdit,
gestió de recursos i  distribució d’excedents) i la l’articulació de xarxes d’intercooperació i de

mercat social.

Poblenou: origen industrial i de lluita i auto-organització obrera

El Poblenou som el barri d’origen obrer per excel·lència de Barcelona. La prohibició de



construir fàbriques dins les muralles provocà que durant el segles XIX i XX s’instal·lessin a la zona

agrícola de Sant Martí de Provençals la indústria fabril, química i metal·lúrgica fent esdevenir el
“Manchester català”. Si la industrialització fundà el Poblenou al compàs de les xemeneies fumejants,

les sirenes estridents i els tallers bulliciosos, les relacions capital-treball forjaren la història
social del barri a partir de les lluites obreres de Catalunya entre 1854 i 1937: el dret al treball, el

socialisme utòpic, les  societats obreres i el sindicalisme, i la revolució de 1936 amb les
col·lectivitzacions de les fàbriques.

A finals del segle XIX, el Poblenou teixia una malla comunitària de cooperatives, societats d'oficis,

ateneus,  sindicats,  mútues,  escoles  racionalistes  o  associacions  culturals  (corals,  grups  esperantistes  o
excursionistes), que donaven resposta material i cultural a l’explotació obrera del règim fabril.

L’abastiment de primeres necessitats s’obtenia a partir de l’autoorganització en
cooperatives de  consum: L’Artesana (1876), La Independent (1887), La Flor de Maig (1890),

L’Econòmica (1893) i Pau i Justícia (1897), i posteriorment també a partir de l’autoorganització en
cooperatives de treball: El Nou Segle (1902), El Crèdit (1903), L’Activa Obrera (1903), La Nova

Humanitària (1903 ), La  Matemàtica (1905), La Cosmopolita (1908), El Jardí (1909), La Magnòlia
(1915), La Modèstia (1915), o la Farmàcia Cooperativa del Passeig del Triomf.

La industrialització es va estendre fins als anys 30’ i, a partir dels anys 50-60’, en plena

expansió “desarrollista” del franquisme, va transformar tot el territori que s’havia preservat com
a agrícola fins llavors en noves indústries i polígons d’habitatge que seguien teixint el barri

obrer i popular. No és fins a finals dels 70’, amb la crisi dels sectors del tèxtil i del metall, i la
creació de la Zona Franca, que la deslocalització industrial del Poblenou aniria acompanyada d’un

augment de la conflictivitat obrera en grans i mitjanes empreses: creixement de l’atur, legalització
dels sindicats i lluita antifranquista. Davant dels tancaments d’empreses, les condicions laborals

i l’especulació dels patrons amb el sòl, des de l’autoorganització dels treballadors s’ocuparen
fàbriques,  incautaren  maquinària, establiren coordinacions, afrontaren la burocràcia laboral,

anaren a subhasta, cercaren la solidaritat veïnal i en diversos casos optaren per l’autogestió. Encara
que la majoria no pogueren  afrontar la crisi del sector, altres preservaren el lloc de treball

esdevenint cooperatives industrials: Indústries Waldes amb 80 treballadors que encara sobreviu
al mobbing urbanístic del 22@.

Poblenou: resistència a l’explotació patronal i a l’especulació urbanística 22@

La designació de Barcelona pels Jocs Olímpics de 1992 inicià la transformació urbanística del
Poblenou. La construcció de la Vila Olímpica i el Port Olímpic suposaren l’enderrocament el 1987 de

800 habitatges del barri d’Icària. La prolongació de l’avinguda Diagonal, aprovada el 1988, sota
el  disseny Cerdà construïa altes volumetries escapçant o amagant traces històriques i el

patrimoni industrial. El pla Diagonal Mar i Front Marítim, i la construcció del Recinte Fòrum,
aprovats el 1998 edificaven un complex hoteler, comercial, financer i d‘habitatge de luxe sobre

la memòria històrica del Camp de la Bota.

L’any 2000, l’Ajuntament decidia transformar la darrera zona industrial del Poblenou mitjançant

el  Pla 22@, d’una afectació de 115 hectàrees del sòl, sota la premissa d’impulsar l’activitat



econòmica de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El desenvolupament del pla

depenia de les plusvàlues de grans propietaris del sòl i inversors del sector immobiliari, i amb la
crisi del 2008 originà l’abandonament de solars i naus promovent expulsió i indefensió
de tota mena de pimes  industrials, petits tallers, comerços i veïnat de classe
treballadora. El pla 22@ lluny d’atreure empreses vinculades a les TIC ha esdevingut un pla

atractiu per a la inversió del sector turístic, un sector econòmic caracteritzat per una tipologia de
contractació temporal i precària si no irregular.

El Pla 22@ ha afavorit i promogut un model de ciutat productiva dirigida al sector empresarial, i
no a les necessitats d’un desenvolupament local i social. L’agrupació empresarial fomentada en
forma de  clústers dels diversos sectors TIC, lluny de potenciar i enriquir el barri
n’expropia els seus espais productius i converteix el veïnat en recurs productiu però en cap cas

potencia la comunitat local com a subjecte actiu. Però, tot i així, des dels marges del 22@, som
cada dia més les alternatives econòmiques i socials que naixem a recer de les velles naus del
Poblenou industrial.Poblenou: barri cooperatiu com a alternativa real i necessària al 22@

A diferència  de  les  empreses  orientades  a  la  competitivitat  internacional,  les  iniciatives  de

l’ecosistema cooperatiu del Poblenou centrem la nostra activitat en la resolució de necessitats dels

nostres  entorns.  Ens  vinculem amb  el  teixit  social  i  associatiu  dels  barris  i  establim
aliances  estratègiques amb altres iniciatives col·lectives de gestió democràtica i
orientades al bé comú.

Som  les  cooperatives  de  treball  Gedi  (gestió  i  disseny,  1990),
Frescoop (distribució producte ecològic, 2004), Femarec i el Taller El

Xop (iniciativa social), Compacto (creació i difusió cultural), Jamgo
(programació  tecnològica),  Emelcat  (subministrament  energètic  de

proximitat; ON Loc (equipament de rodatge), el Centre de Jardineria
L’Alzinar,  Cooperativa  Radio  Taxi  Metropolitano  de  Barcelona,

Inoxgrup (fabricació i distribució bolígrafs), L’Estoc (fabricació de
mobles  amb  materials  reciclats),  Macus  (fabricació  i  artesania

maker), Biciclot (promoció i reutilització de l’ús de la bicicleta),
Bara  Bara (educació i formació) o La Fàbric@ (promoció

comunitària). Experiències consolidades de producció i distribució de
béns i serveis sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència,

equitat de gènere i participació.

Som les cooperatives d’habitatge nascudes als 60' com els blocs

d’habitatge  del  Grup  Civit,  la  Cooperativa  del  Sagrat  Cor  o  la
Cooperativa d’Habitatges Montseny de la que diversos pares i mares

crearen el Centre d’Estudis Montseny. Aquestes avui ma ntenen una
xarxa de botigues en lloguer per a l’autofinançament i la creació de

comerç  de  proximitat.  Posteriorment  també  apareixerien  les
cooperatives Proha, projecte Habitat 2000 o PorFont vinculades a la

Federació d’Associació de Veïns de Barcelona. I també som les cooperatives de consum Cydonia



(1990), La Unió de Poblenou - La Datzira (2006), Mespilus (2008), Estèvia (2010), Massa Terra

(2015) o la incipient iniciativa de Ca l’Isidret (2018).

Davant  la  necessitat  urgent  de  reparar  els  desequilibris  i  greuges  de  les  transformacions

urbanístiques i econòmiques al Poblenou, i concretament del 22@, les cooperatives i entitats

sotasignants reivindiquem i exigim:

1. Bonificar i incentivar a aquelles empreses i entitats que s’instal·lin o transitin cap a
l’ECSS, especialment cap a la forma jurídica de “cooperatives de treball”, complint amb
el  codi de bones pràctiques de la Xarxa d’Economia Solidària: (1) Consum de
proximitat i interacció amb el teixit productiu local i tradicional; (2) Equitat de gènere
entre homes i dones a l’empresa i els seus càrrecs de responsabilitat; (3) Participació de
treballadors de  les  línies  estratègiques  de  l’empresa  i  garantir  la  transparència
econòmica; (4) Responsabilitat mediambiental per reduir la petjada de carboni i la gestió
dels residus; (5) Forquilla salarial dins de l’empresa màxima de 5. Aquesta és una aposta
per l’impuls de les  cooperatives de treball en tant que tenen com a objectiu crear i
mantenir llocs de treball  sostenibles, generar riquesa per millorar la qualitat de vida de
socis i sòcies treballadores,  dignificar  el  treball  humà  i  permetre  l’autogestió

democràtica  del  treball  des  de  la  propietat  col·lectiva  de l’empresa.Preservar i
incentivar, dins les activitats permeses a l’àmbit 22@, les activitats de comerç  de
proximitat i activitats productives de petita escala (tallers d’artesans, espais de treball
compartits,  indústria  manufacturera,  usos  artístics,  cooperatives  i  empreses  de
l’ECSS). Aquesta és una iniciativa a projectar per tot el Poblenou tant per a la
reutilització de naus industrials, la instal·lació en edificis industrials consolidats com
també en els edificis de nova construcció mitjançant la regulació d’usos, la bonificació
del lloguer o l’incentiu fiscal. A més, aquest impuls de l’ECSS i l’economia de proximitat i

de petita escala pot complementar-se i retroalimentar-se per la generació del “mercat
social”  i  la  promoció d’una “moneda social” (Rec: moneda complementària i
ciutadana).

2. Planificar i potenciar un entramat de producció, distribució i consum de béns i
serveis vinculats a l’ECSS que permeti la preparació de les bases per avançar cap a
un “Poblenou cooperatiu”. Aquest és un horitzó de model de barri on el veïnat del

Poblenou tingui  garantida una vida de barri, treball i consum de proximitat, sostenible,
solidària i ecològica. I en segon terme, un model econòmic de l’estructura productiva del
Poblenou que permeti  impulsar  i  proveir  d’alternatives  de  producció,  distribució  i
consum al servei de les persones i el medi ambient d’àmbit de ciutat i metropolità. Una
planificació basada en  l’impuls del desenvolupament local i social del territori,
emmarcada en una estratègia global per transitar cap a una proposta de ciutat i
d'economia de proximitat i sostenible  que superi el paradigma actual de grans

conurbacions organitzades en la divisió funcional  de  polígons  industrials,  d’habitatge,
agrícoles, financers, educatius o comercials sense integració territorial.



Entitats promotores:

I amb el suport de més de 100 cooperatives i entitats veïnals.

Poblenou, Barcelona, 11 de juliol de 2019
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Decàleg de propostes

1. TRANSFORMEM EL 22@
Reequilibri d’usos. Augmentar el percentatge d’edificabilitat destinat 
a l’ús residencial fins arribar a: un mínim d’ 1/3 del sostre total planejat
en les zones ja transformades del 22@; al màxim percentatge 
possible (més d’1/3) en les zones encara no transformades. Entenen 
que els barris de Poblenou i l’àrea de l’actual pla urbanístic 22@ 
constitueixen una important reserva de sol per a la edificació 
d’habitatge dintre de l’àrea urbana de Barcelona. Equilibrar les 
proporcions entre el sol destinat a l’ús productiu i el destinat a 
habitatge en l’àmbit 22@ en benefici del barri i de la ciutat. Atendre en
aquesta requalificació del sol a la no creació de processos 
especulatius.

Nomenclatura i simbologia. Canviar de nom el planejament 
urbanístic de l’actual “Districte d’activitats del 22@” per una 
nomenclatura més inclusiva i representativa del territori on es 
desenvolupa.  Canviar tota la simbologia de la “@” relacionada amb el
projecte i el model de barri que es proposava. El nou nom del pla es 
triarà de manera participada amb la ciutadania.

2. HABITATGE
Tipus d’habitatges. Crear habitatge públic és la prioritat. Tot l’augment d’ús residencial dintre de l’àmbit 
s’haurà de destinar a habitatges dels tipus: social, de protecció oficial, cooperatiu i assequible. De  lloguer en la
totalitat dels casos. Reservar un percentatge dels nous habitatges construïts per a la gent del barri. Assegurar 
una diversitat de promocions adreçades a col·lectius específics com ara gent gran, joves i persones amb 
discapacitats entre d’altres. Implementar  la tipologia d’habitatge productiu: casa-taller.

Habitatge existent. Revisar les condicions urbanístiques i de planejament dels habitatges existents en sol de 
l’actual 22@ que es troben fora dels perímetres dels fronts consolidats, ja que de desenvolupar-se el 
planejament tal com és ara, aquests habitatges estarien afectats. Reconèixer i consolidar aquells que estiguin 
en ús, protegint als seus residents. Mantenir també aquells conjunts i
edificis que poden ser d’interès pel barri.

Ubicació. Situar els nous edificis d’habitatges, producte d’aquesta
requalificació, segons una organització que afavoreixi la continuïtat del
barri i no deixi edificis aïllats. Col·locar àrees  verdes i equipaments en
relació a l’organització dels habitatges. Generar eixos (passatges o
corredors) i centralitats, per afavorir la trobada veïnal. Dissenyar tots
aquests espais amb una mirada inclusiva: d’edat (infantil, joves i
tercera edat), de gènere i accessibilitat universal. Permetre al veïnat
participar i opinar en els concursos d’habitatges que promogui el
patronat al barri, ja que el coneixement del territori en molts dels
casos dona una perspectiva afegida a la selecció de propostes
guanyadores.

3. ACTIVITAT ECONÒMICA
Usos. Incentivar, dins de les activitats econòmiques permeses a
l’àmbit, les activitats de comerç de proximitat, activitats de petita
escala com ara tallers d’artesans, espais de treball compartits, co-
industria, usos artístics, cooperatives i empreses de l’ECSS
(Economia Social i Solidària). Reservar a les noves transformacions
espais per aquestes activitats, promoure que s’instal·lin tant en els
edificis de nova construcció com als edificis industrials consolidats que
es troben dins de l’àmbit. Crear una nova qualificació urbanística com 



¿per exemple? 22coop per poder fer aquesta reserva. Tenir cura, dins de les activitats econòmiques als àmbits
de transformació, de la preservació dels oficis tradicionals.

4. MODEL ECONÒMIC
Bones pràctiques. Incentivar un codi de bones pràctiques per a les noves empreses i activitats econòmiques 
diverses que s’instal·lin,  els 5 principis de la Xarxa d’Economia Social: (1) Consum de proximitat: consumir 
productes dels voltants i interactuar amb el teixit productiu local i tradicional; (2) Equitat de gènere: vetllar 
perquè les empreses assoleixin l’igualat de gènere, avançar per garantir la paritat en l’empresa i els seus 
càrrecs de responsabilitat; (3) Participació dins de l’empresa: permetre al conjunt de treballadors de l’empresa 
participar de les línies generals i estratègiques d’aquesta. Garantir la transparència econòmica dins de 
l’empresa amb el conjunt dels treballadors; (4) Responsabilitat mediambiental: les empreses han de prendre 
mesures per reduir la seva petjada de carboni i la correcta gestió dels seus residus; (5) Forquilla salarial: dins 
de l’empresa reduir la forquilla salarial entre el treballador que més cobra i el que menys a una relació màxima 
de 5.

5. PATRIMONI
Teixits tradicionals. Revisar el planejament en les àrees on no s’ha desenvolupat degut a que les condicions 
del parcel·lari i divisió de la propietat fan molt complicat l’execució de projectes d’illa sencera a gran escala. 
Aquest per exemple es el cas d’algunes illes de l’entorn del Passatge Trullàs i el barri de la Plata. Estudiar la 
realitat local i a petita escala d’aquestes àrees i promoure una modificació de planejament que permeti el seu 
desenvolupament. Que els buits i edificis en desús existents puguin desenvolupar-se sense haver de passar a 
grans peces de sol i propietat. Tenir cura, en aquesta modificació, dels traçats urbans tradicionals de 
passatges, camins i vies històriques al Poblenou. Atendre en aquest canvi del planejament a la no generació 
de processos especulatius.

Edificis patrimonials. Promoure usos específics per a aquests edificis. Per exemple que als projectes 
desenvolupats en recintes com Can Ricart i l’Escocesa es trobin espais d’usos comunitaris i activitats d’interès 
per al veïnat. Incentivar als edificis patrimonials de propietat municipal la instal·lació d’entitats de l’economia 
cooperativa social i solidaria, fent cessions d’espais, o trobant altres formules com lloguers 
assequibles. Organitzar les transformacions de les zones contigües a edificis patrimonials d’especial interès, 
com ara Can Ricart, les volumetries dels nous edificis  integrant-les al conjunt existent, fent-les compatibles.

Ampliar catàleg. Ampliar el catàleg del patrimoni incloent-hi edificis de valor social i històric per al 
barri. Protegir elements no edificats però que resulten significatius per l’entorn, com ara activitats productives o 
comerç històric, entre d’altres.

6. SOSTENIBILITAT
Mobilitat sostenible. Prendre mesures per aconseguir al barri un model de mobilitat sostenible, tenint en 
compte la mobilitat en bicicleta, els vehicles elèctrics i afavorir la mobilitat a peu.Dotar-ho també d’una xarxa de
bus que el comuniqui amb el seu entorn immediat i llunyà amb una freqüència adequada.

Sostenibilitat en l’edificació. Utilitzar preferentment materials de baixa petjada ecològica en les noves 
edificacions i rehabilitacions. Materials naturals de cicle tancat (procedents de fonts renovables), o bé materials
reciclats i/o fàcilment reciclables o reutilitzables. Incentivar l’alta eficiència energètica a les noves edificacions i 
millorar l’eficiència energètica en les rehabilitacions, en la mesura del possible.

Drenatge sostenible. Prioritzar els paviments permeables en tots els espais comunitaris i públics. Potenciar 
als espais de les noves edificacions, la infiltració de l’aigua de pluja al terreny, minvant l’escorrentia superficial 
d’aquesta, i retornant-la als aqüífers aconseguint una gestió sostenible del cicle de l’aigua. Disposar 
d’instal·lacions de recuperació d’aigües grises, i en la mesura del possible sistemes de fito-depuració per 
permetre un millor  aprofitament de l’aigua residual.

Producció agrícola. Impulsar la sostenibilitat i l’autogestió, amb la incorporació d’espais de producció agrícola
mancomunats i gestionats pel veïnat que disminueixin la dependència del barri amb el seu entorn i afavoreixin 
un consum responsable i de Km0.



7. ESPAIS BUITS
Usos temporals. Trobar eines que permetin d’instal·lació d’usos temporals en els buits urbans i edificis 
desocupats ubicats en zones pendents de transformació. Per exemple que hi hagi bonificacions en l’IBI per 
aquells propietaris que cedeixin espais per aquests usos.

Usos definitius. Desenvolupar per als espais, solars o edificis buits, propietat de l’Ajuntament que es trobin 
dintre de l’àmbit i no tinguin usos definits, processos participatius ciutadans per definir els usos.

8. VOLUMETRIES
Densitat. Revisar la densitat planejada del 3,0 intentant reduir-la o ajustar-la, en àrees d’especial interès pel 
barri on encara no estigui desenvolupat el pla urbanístic 22@. Aquest és el cas del Barri de la Plata o l’entorn 
del Passatge Trullàs entre d’altres. Mantenir la vida de barri, el caràcter urbanístic, parcel·lari i de traçat viari 
(amb passatges històrics) i arquitectònic d’aquests entorns. Establir als teixits més tradicionals i al voltant de 
edificis patrimonials  àmbits amb una altura reguladora en façana per tal de mantenir la qualitat de barri al 
carrer i la integració amb edificis preexistents.

9. MODEL URBÀ 
Continuïtat de barri. Tenir cura en el desenvolupament de nous projectes, de la seva integració a l’entorn 
urbanístic proper. Equilibrar usos urbans amb les illes contigües i tenir en compte les característiques urbano-
arquitectòniques dels voltants: amplades i proporcions de façanes, entre d’altres. Cuidar les transicions entre 
les zones transformades i els nuclis històrics del Poblenou per generar una continuïtat de barri. Impulsar a les 
plantes baixes dels nous edificis l’establiment de comerç de proximitat i activitat diversa per dotar de vida al 
carrer a les noves àrees de desenvolupament.

10. GESTIÓ COL·LECTIVA
Processos participatius. Vincular-los a l’aprovació de plans especials sobretot en peces patrimonials i els 
seus entorns com Can Ricart. Fer processos d’informació amplis per tal d’implicar al veïnat. Establir 
mecanismes de control i decisió per part de la ciutadania respecte als usos i cessions a entitats dels futurs 
equipaments, i les estratègies de rehabilitació de les peces patrimonials.

Transparència. Facilitar l’accés públic a tota la informació sobre 22@, projectes en marxa, construccions, 
xifres de cessions, etc. Crear una oficina d’atenció ciutadana epecial per informar d’aquest planejament i 
resoldre dubtes del veïnat. Desenvolupar eines que permeten l’avaluació del desenvolupament del 
planejament. Capacitar la ciutadania per l’avaluació i el  control del desenvolupament del pla en el seu conjunt. 
Tenir eines  per a plantejar reformes,  modificar processos i obrir nous espais de participació si s’escau.

Redacció de la modificació del pla general. Que la nova redacció del planejament sigui per mitjà d’un 
concurs públic.  Que aquest concurs tingui en compte dintre de les seves bases els resultats del procés 
participatiu i les propostes de les diverses entitats veïnals. Formar el tribunal d’aquest concurs públic amb la 
presencia important i decisiva del veïnat.
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