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Durant aquest 2021 la Taula Eix Pere IV ha tractat de sobreposar-se a les restriccions constants 

que ha determinat la pandèmia de la Covid-19, seguint i aplicant en totes les activitats que ha 

fet i en els espais que gestiona, les mesures del Procicat, per tal de prevenir contagis i donar 

seguretat a les persones que han participat, tant entitats, com veïnat, com usuàries als tallers. 

Ens hem adaptat i hem normalitzat les vídeo conferencies en línia per fer reunions, trobades 

d’equip i xerrades informatives quan a calgut i solem fer sempre aquestes mixtes quan ho 

permet les onades de contagi, presencials i en línia. 

 

En aquest any 2021 hem prioritzat diferents línies de treball que havíem expressat de fer-les 

per al projecte subvencionat de Districte, però també, i com sempre, hem fet moltes altres 

coses que durant la memòria d’activitats podreu anar veient cronològicament. 

 

Una de les coses que hem prioritzat es el desenvolupament i consolidació de la Sala 

Perequartu de Can Ricart, com un espai d’incubació de nous projectes i iniciatives de barri 

entorn a les noves economies cooperatives, socials i solidaries i que l’espai sigui un referent de 

Districte i obert al barri, al veïnat i que copsi i doni sortida a totes les necessitats detectades. 

Al final d’aquesta memòria annexem la Memòria de la Sala Perequartu. 

També annexem la memòria que vam fer per l’ateneu cooperatiu de Barcelona Coopolis en el 

pla de treball que vam fer  amb elles. 

 

Com veureu hem donat sortida a les activitats de la placeta de Can Ricart en forma d’evolució 

del Traster de Can Ricart que vam estar fent durant els darrers 4 anys, i ara li diem 

Econotrobada de Can Ricart. 

Hem estat desenvolupant el projecte Can Ricart Espai d’Escolta, una proposta per tal de 

dinamitzar la placeta a través de mobiliari mòbil amb els instituts i entitats del Poblenou. 

Així com seguir lluitant per als usos juvenils i viver d’entitats joves en economia social i 

solidaria de la Nau annexa de Can Ricart. 

 

Hem seguit enxarxant a les més de 30 entitats sòcies de la Taula Eix Pere IV i moltes més del 

Districte de Sant Martí per tal de crear un mercat social d’intercooperació i ajuda mutua que 

doni sortida a les necessitats de les persones amb projectes concrets i classificat per 

temàtiques, com podreu veure en aquesta memòria. 

 

Durant tot l’any 2021 hem acompanyat al grup motor de veïnes del Passatge Trullàs ( Jardin de 

les mariposas ) per tal de consolidar aquest espai comunitari al barri del Parc i la Llacuna del 

Poblenou, com un referent del canvi de model de fer les coses a través de la participació 

ciutadana. 



Així mateix estem fent una cosa semblant al Camí de ca l’Isidret, enfortir amb verd urbà i 

mobiliari com bancals i seients per tal de donar vida a un carreró envoltat de solars buits, per 

tal de donar seguretat a  les veïnes i fer-ho més atractiu per a que el veïnat el gaudeixi. 

 

Hem ajudat a executar el projecte Co-mida amb el IAAC ( institut d’arquitectura avançada de 

Catalunya ), per instal·lar diversos prototips al Passatge Trullàs i a l’espai del Connecthort uns 

bancals vertical intel·ligents. 

 

Hem treballat i estem assessorant al projecte europeu Centrinno, per dinamitzar espais 

patrimonials industrials en pols de producció Maker i de fabricació industrial a Can Ricart, La 

Escocesa i Palo Alto, conjuntament amb els instituts de FP del Districte de Sant Martí i el IAAC. 

 

S’ha executat correctament i amb molt bona acollida per el veïnat el Festival Rellisquin, que ha 

sigut un projecte d’intercooperació amb altres entitats per oferir cinema social i cooperatiu i 

intentar crear consciencia per a ubicar un espai físic al Poblenou on projectar aquest tipus de 

cinema. 

 

I com veureu a la memòria d’una manera més dèbil però constant, hem estat darrera per tal 

d’assegurar la correcta execució de la gestió cívica del casal de Ca l’Isidret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENER 2021  

Descripció de l’Espai Obert T’Escoltem a la Sala Perequartu de Can Ricart 

 

Amb l’arribada de la covid-19 i la seva intromissió en les nostres vides, totes hem tingut alguna 

pèrdua que ha variat depenent de la persona: amics/gues, estimats, familiars —com ara avis, 

àvies, pares, germans— feines, ocis, llibertats, pèrdues de salut, de drets humans i moltes 

altres. 

Per aquest motiu, el gener de 2021 l’Associació Hospice.cat va obrir l’Espai Obert T’Escoltem 

amb l’objectiu d’acompanyar a tota persona que havia patit una pèrdua al llarg de la seva vida 

i ho volgués compartir. 

És ben sabut que, desprès d’una pèrdua, esdevé el procés de dol, sigui quin sigui el tipus de 

pèrdua; el patró de curació que tenim els humans és universal. Tot i així, depèn de cada 

persona, la seva afectació, la manera de viure-la, la durada del procés, la seva intensitat, la 

forma d’expressió i la forma de refer-se’n i el seu vessant cultural. 

Sabem amb certesa que, a nivell social, aquest tema és tabú i ens han dit que s’ha de viure en 

intimitat, però és ben el contrari: es tracta d’un procés que no es pot viure en soledat, que s’ha 

de compartir, hem de sentir que allò que ens passa pertany a la majoria, que les emocions que 

vivim són respectades, siguin quines siguin, i que els professionals ens escolten sense jutjar. 

Cal saber que hi ha una eina molt potent per poder prevenir els efectes secundaris que tenen 

les pèrdues: PARLAR-NE. Primer, hem de saber que existeixen, reconèixer-les, saber quins són 

els seus efectes i poder compartir-ho. 

Truca’ns abans per poder reservar-te un espai d’Escolta o vine a veure’ns. 

 



GENER 2021 

Fem l’Assemblea anual de sòcies i entitats de la Taula Eix Pere IV de forma telemàtica 

 

 

Es fa un taller amb els Arquitectes de Capçalera per adequar les habitacions buides de les 

nostres llars i un taller de noves tecnologies per a la gent gran. 

 

 



GENER 2021 

Campanya de Micromecenatge Recooperem Can Ricart amb l’ajuda de Kreatings 

 

Des de la Taula Eix Pere IV hem començat una campanya de Crowdfunding per recaptar 
diners per Recooperar Can Ricart i tornar a dinamitzar aquest Node extratègic per als 
nostres barris i posar-ho al centre de la vida social, cultural i econòmica. 

Ho fem des de la nova plataforma de crowdfundings socials Kreatings, entitat allotjada a 
la sala Perequartu de Can Ricart, i volem reactivar i consolidar 3 punts bàsics, que podeu 
llegir amb més detall si entreu a la campanya; 

1. GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA SALA PEREQUARTU 

2. DINAMITZACIÓ DE LA PLACETA AMB ACTIVITATS 

3. PROJECTE NAU ANNEXA DE CAN RICART I COMUNICAT CAN RICART CAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENER 2021 

Consolidació de la Sala Perequartu de Can Ricart 

 

 

 

La Sala Perequartu de Can Ricart és un espai de treball cooperatiu per a projectes d’economia 

cooperativa, social i solidària i obert a iniciatives i a les veïnes del barri que necessiten un espai 

on trobar-se. 

Actualment hi han més de 10 entitats que fan un ús de treball continu al Perequartu,  i moltes 

altres que només fan un ús esporadic ( reunions, tallers, presentacions etc… ) 

Les entitats que estem fent ús de l’espai Perequartu de Can Ricart som; 

– Associació Taula Eix Pere IV 

– Associació per l’acompanyament la final de la vida Hospice.cat 

– Col·lectiu Larre 

– Associació Lemur ( laboratori emergències urbanes ) 

– Agrupació Escolta l’Avenc 

– Kreatings, plataforma de crowfunding social 

– Cooperativa de consum ecològic Verdnou 

– Projecte Brots Urbans 

– Projecte Menjador Nómada 

– Associació Tallers Escola de Vida 

 



GENER 2021 

Posem en marxa el Instagram de la Taula Eix Pere IV gràcies als alumnes de l’Institut Joncar del 

Poblenou 

 

 

Durant el mes de gener tenim diverses trobades amb els alumnes de l’Institut Joncar per tal de 

traslladar-los les necessitats comunicatives de la Taula Eix Pere IV, el resultat va ser obrir un 

compte d’Instagram amb diversos apartats comunicatius. 

 

 

 



GENER 2021 

Davant la pujada de casos de la covid 19, des del casal es llença una programació molt bàsica 

d’activitats que podem fer de forma segura en línia i que a les usuàries els interessa, sobretot 

tallers de moviment i fomentem els projectes comunitaris que ens deixem obrir oer ser de 

primera necessitat. 

 

 

 

 

 

 

 



FEBRER 2021 

Taller gratuït de demostració mecànica de la bicicleta amb la Cooperativa Biciclot amb les 

usuàries del Casal de ca l’isidret i les simpatitzants de la Taula Eix Pere IV 

 

 

 

Vols iniciar-te en la mecànica, mantenir la bicicleta en bon estat o simplement saber com fer 

una bona neteja?  

És un taller-demostració en què, durant dues hores, el tallerista farà un repàs dels temes 

bàsics relacionats amb la mecànica i el manteniment de la bicicleta. 

Podreu conèixer el perquè dels diferents tipus de bicis, aspectes ergonòmics, accessoris per a 

una circulació segura, eines necessàries… 

També aprendreu a tenir cura de la vostra bici: neteja, oliar, estat de les rodes, frens i 

funcionament del canvis… 

i a fer un diagnòstic i detectar avaries abans que siguin massa greus. 

 Es farà una demostració d’alguna petita reparació com per exemple una punxada. 

 

 

 

 

 

 



FEBRER 2021 

ITINERARI D’ACOMPANYAMENT A ESTUDIANTS D’ARQUITECTURA AMB BICICLOT 

–  

son 16 alumnes i dos profes – primera parada biciclot, – Passatge Trullàs – Superilla – Rambla 

Poblenou amb Pere IV – Parc del centre del Poblenou – Can Ricart – Ca l'alier – Placet sagrat 

cor i Escocesa – Casal ca l'Isidret 

L’objectiu d’aquesta ruta es fer veure l’estat d’abandonament i d’oportunitats que tenen els 

diferents llocs dels barris per on van passar, per tal de que entenguin com s’haurien de fer bé 

les coses per a obtenir un canvi de model urbanístic adreçat a les persones que hi viuen. 

 

 

 

 



FEBRER 2021 

Aconseguim la col·laboració de la cooperativa d’habitatges Sagrat Cor per tal de fer el 

repartiment de la cistella ecològica del nou grup de consum Ceba de mar al seu local. 

Es el resultat de mediar amb el Casal de barri Diagonal Mar i Districte i no tenir resposta per fer 

el repartiment al Casal del territori del nou grup de consum. També vam aconseguir fer el 

repartiment durant uns mesos al Palo Alto, a l’aire lliure, però no era l’ideal. 

 

 

Comencem amb l’associació Ecoopromoció una estratègia per tal d’abordar la problemàtica de 

l’habitatge social i cooperatiu als nostres barris, aquestes trobades acabarant durant el 2021 

en la formació de la nova comissió d’habitatge de la Taula Eix Pere Iv, per tal de crear grups de 

veïnes que vulguin un altre model d’habitatge als seus barris. 

 

 



FEBRER 2021 

Participem de la taula de Districte de Sant Martí sobre economies socials i solidàries per veure 

com podem afrontar la seva dinamització des de la Taula Eix Pere IV 

 

 

I participem de les assemblees de la Isidreta Radio, la radio comunitària que portem un parell 

d’anys impulsant des del casal de ca l’Isidret, facilitant espai propi i dinàmiques per atraure 

mes veïnes que vulguin fer un programa a la seva mida, i aconseguint finançament per a que 

agafi estructura pròpia el grup motor d’usuaris que l’impulsen. 

 

 

 

 



FEBRER 2021 

Gràcies a l’associació Arc de Sant Martí del barri de la Verneda, aconseguim 5 bancals per tal 

de ubicar-los al camí de ca l’Isidret i fomentar un altre model de fer barri a través del verd urbà 

i la participació ciutadana. 

Fem una trobada de coordinació amb les diferents entitats que estan interessades amb el 

projecte de millora de l’espai públic al costat del casal, amb la Fundació Ires, la Fundació Pere 

Mitjans, la Fundació Joia, el Parc de Salut Forum Mar, l’hort Fortalesa i la comunitat de veïnes 

de gent gran que viuen a l’edifici del Casal. 

 

 



FEBRER 2021 

Comencem a dinamitzar i condicionar el camí de ca l’Isidret amb la Fundació Pere Mitjans, a les 

seves usuàries els hi va bé poder sortir a l’aire lliure en temps de covid i aprofitem per fer 

tasques comunitàries. 

S’encarreguen durant uns mesos del reg de les plantes, instal·len un bancal i donen color als 

horts verticals que hem posat a la tanca que separa el solar buit que tenim al casal. 

 

 

 

 

 

 



FEBRER 2021 

Primeres passes del projecte Co-mida. 

Fem una sèrie de trobades juntament amb l’equip motor de veïnes del Passatge Trullàs, 

l’associació Lemur i el IAAC ( institut d’arquitectura avançada de Catalunya ) per coordinar com 

serà, on anirà i com cuidarem del prototip que es vol dissenyar d’hort vertical intel·ligent, on a 

través d’un dispositiu es pot controlar les necessitats de les bactèries que hi ha a la sorra de les 

plantes per saber si necessiten més aigua, llum o nutrients. 

 



FEBRER 2021 

Per culpa de la covid no es poden fer alguns tallers que tenien previst fer al casal de barri 210 i 

al final els ajuden a fer-los a la Sala Perequartu de Can Ricart on gràcies a la placeta a l’aire 

lliure es poden fer amb seguretat. 

Cuchara es un projecte d’alimentació amb una mirada feminista que portem anys ajudant a 

consolidar i que actuí als barris del Districte de Sant Marti. 

 

 

 

 

 



FEBRER 2021 

Fem cursos de català bàsic de primera acollida amb la Fundació Ficat al casal de ca l’Isidret, 

una de les activitats de primera necessitat que ens deixen fer presencials per a persones 

nouvingudes. 

 

I de manera en línia via vídeo conferencies fem el IV cicle de Salut Emocional per a les usuàries 

del Casal de ca l’Isidret. 

 

 



MARÇ 2021 

Donem suport al projecte comunitari Balladona, de dansa lliure per a totes les dones que 

vulguin forma part d’aquest projecte d’ajuda mútua intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 



MARÇ 2021 

Al març es presenta al públic el projecte Co-mida, on la Taula Eix Pere IV participa activament 

conjuntament amb el grup motor de veïnes del Passatge Trullàs i el IAAC, i fem una sèrie de 

xerrades entorn als ecosistemes urbans i la participació ciutadana en ells. 

 



MARÇ 2021 

Tornem de la ma de Biciclot per impulsar uns cursos adreçades a les dones per aprendre anar 

en Bicicleta al veïnat de l’entorn de l’Eix Pere IV 

 

 

 

 



MARÇ 2021 

I fem la ITB ( inspecció tècnica de la Bicicleta ) de manera gratuïta al casal de ca l’Isidret. 

 

 



MARÇ 2021 

Degut a la pandèmia, habilitem l’espai públic del camí de ca l’Isidret per fer les activitats de 

moviment tant per gent gran com per a totes les edats. 

 

 

Els estudiants dels instituts de Sant Martí agafen com a model alimentari i de exemple de 

suport mutu a la Cooperativa Gregal, que cada dia fa més de 300 àpats gratuïts al casal de ca 

l’isidret en el seu projecte de Menjador Solidari per la franja urbana del Besòs. 

 

 



MARÇ 2021 

Comença el projecte de Mans a Terra, de bioconstrucció al Passatge Trullàs, un procés 

participatiu per detectar les necessitats del Jardin de las Mariposas i portar-les a terme amb 

materials orgànics de construcció. 

 

 

Seguim donant suport al projecte de la Nau Annexa i incidint en els usos juvenils i de projectes 

d’economia per a joves a Can Ricart. 

 

 



ABRIL 2021 

Es fa la presentació als estudis Ideal ( antic Cinema del Poblenou que tothom l’anomenava 

Rellisquin ) 

 

 



ABRIL 2021 

Fem ús de l’espai públic del camí de ca l’Isidret amb tallers gratuïts de mobilitat i flexibilitat per 

a totes les edats. 

 

 

 

 



ABRIL 2021 

Des de la comissió d’economia social i solidaria de la Taula Eix Pere IV fem trobades internes i 

amb Districte per parlar temes estratègics, en aquest cas i per culpa de la pandèmia, fem 

especial èmfasi a les cures i com podem ajudar a les persones que més ho necessiten. 

 

 

 

 

 



ABRIL 2021 

L’equip motor de voluntàries de la Biblioteca de les coses de Sant Martí fa trobades per tal 

d’organitzar el nou espai físic que des del casal de ca l’Isidret els hi donarem per tal de que 

sigui és accessible per a les usuàries. 

 

I comença un nou projecte comunitari al casal, la Caseta amb Rodes, per a infants de 0 a 4 anys 

i les seves famílies, un equip de psicòlogues ajuden a millorar les relacions amb les més petites. 

 

 



ABRIL 2021 

Arrenca el Mapa Cooperactiu del Poblenou, amb la ajuda de les entitats que formen part de la 

Taula Eix Pere IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2021 

Posem una marxa més en la dinamització comunitària del Casal de ca l’isidret, tant a nivell 

presencial com normalitzant les xerrades semi presencials, que han funcionat molt bé durant 

la pandèmia. 

 

 



ABRIL 2021 

Fem una posta per seguir conscienciant de bones pràctiques entorn a minimitzar residus, 

millorar el reciclatge i fer manualitats. 

 

 



ABRIL 2021 

Les xerrades semi presencials al casal es converteixen en un habitual durant el segon trimestre 

de l’any, amb diverses temàtiques socials i d’actualitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRIL 2021 

També engeguem amb moltes mesures de seguretat, l’espai comunitari de reparació de petits 

electrodomèstics i aparells elèctrics. 

 

 



MAIG 2021 

Ajudema organitzar i a facilitar espais i contactes al BAM ( Bioconstrucions mediterrànies ) en 

la setmana de l’arquitectura de Barcelona 

 

 

 



MAIG 2021 

Dintre de la setmana de l’arquitectura, participem i facilitem al projecte europeu Public Play 

Space contactes d’entitats que fan del joc a l’espai públic una eina de transformació social. 

 

 

 

 

 



MAIG 2021 

Participem  coma ponents de la presentació publica del projecte Europeu Centrinno, que tracta 

de fer dels espais de patrimoni industrial del Poblenou, com Palo Alto, Can Ricart i la Escocesa, 

espais referents en la fabricació maker i de projectes de reindustrialització per a projectes de 

barri. 

 

 

 

 

 

 

 



MAIG 2021 

Amb benvinguts Refugiats del Poblenou participem i facilitem l’organització de la setmana de 

la convivència a Barcelona. 

 



MAIG 2021 

Participem de la primera edició del Barri Obert organitzar per la coordinadora Vern, com una 

aposta de visibilitzar els equipaments que tenim als barris del Districte de Sant Martí. 

 

 

 

 



MAIG 2021 

Des de la Taula Eix Pere IV pensem que col·laborar i coordinar-nos amb els barris de Sant Martí 

de Provençals i la Verneda la Pau es una bona oportunitat per a oferir recursos comuns a totes 

les persones que hi viuen. 

 

 

 



MAIG 2021 

Participem de la campanya Relleu Cooperatiu de comerços i petits tallers que han quedat buits 

o per culpa de la pandèmia han tingut que tancar, es una iniciativa de Coopolis que vam ajudar 

a fer difusió per l’Eix comercial del Poblenou i a totes les entitats sòcies de la Taula així com al 

veïnat dels barris per on passa l’Eix Pere IV. 

 

 

 



MAIG 2021 

Seguim apostant per les xerrades semipresencials com a eina per arribar a la gent i fer 

participació activa en temes de total actualitat, com amb el CAP del Poblenou per assessorar-

nos sobre les vacunes de la covid19 i sobre la pobresa energètica. 

 

 



MAIG 2021 

Aconseguim poder fer amb molt d’èxit un taller d’autodefensa per a dones, reivindicació que 

havien fet les veïnes dels voltants al casal de ca l’Isidret. 

 

 

 

 

 

 



MAIG 2021 

Hem seguit apostant per exposicions del Fotoclub del Poblenou i per seguir condicionant 

l’espai verd del camí de ca l’Isidret amb tallers de reciclatge per fer testos. 

 

 



MAIG 2021 

Tallers amb el veïnat per enverdir el camí de ca l’Isidret 

 



MAIG 2021 

I som punt d’acollida de roba texana en una campanya de Reciclatge al Districte de Sant Martí. 

 

 

 



MAIG 2021 

Vam organitzar conjuntament amb dos professores d’arquitectura de la universitat UPC la 

xerrada per millorar la franja urbana Paraguai-Perú amb un gran èxit d’assistència tant 

presencial com virtual i molt bona participació, també amb consellers i tècnics de Districte, ja 

que es un tema cabdal en la millora dels nostres barris en el carrer amb més escoles de tota 

Barcelona.  

Gràcies a aquest tipus d’accions veïnals de propostes s’ha aconseguit una subvenció del 

Bithabitat per treballar en aquest sentit, que es durà a terme durant el 2022, es diu Umbrales 

urbanos i tracta de millor els tancaments de dos de les escoles del carrer Paraguai- Perú 

 

 

 

 

 

 



JUNY 2021 

Ajudem amb difusió a tots els nostres contactes i les nostres xarxes socials a que l’acces a 

l’habitatge sigui un dret per a tothom i no un privilegi. 

Amb Omnium i des de la cooperativa La Fabrica també hem fet 4 rutes temàtiques per veure 

les problemàtiques dels nostres barris i conscienciar d’un altre model de fer ciutat fixam-nos 

en els dèficits i virtuts que tenim als barris de l’entorn de l’Eix Pere IV. 

 

 

 



JUNY 2021 

Fem una de les mostres itinerants del Festival Rellisquin al Museu d’història de Barcelona Oliva 

Artés, amb temàtica de barri i sobre com les transformacions urbanístiques afectes a les 

persones que hi viuen si no es fan amb una mirada social i no gentrificadora 

 

 

 

 

 

 



JUNY 2021 

Més que una xerrada va ser una jornada de diagnosis per identificar escenaris on promoure 

l’alimentació sostenible i saludable. 

Gràcies al projecte La Cuina que Canta que va dinamitzar la xerrada semipresencial de més de 

3 hores, la Taula Eix Pere IV conjuntament amb ells vam aglutinar a més de 10 entitats que 

treballen en aquesta línia, com el Menjador solidari del Gregal, la Xarxa d’aliments del 

Poblenou, Green city lab i hort del Clot, l’hort fortalesa i horta de la Vanguardia, i restaurants i 

comerços dels nostres barris. Al annexa del pla de treball de Coopolis es pot llegir la diagnosis. 

 

 

 



JUNY 2021 

L’equip dels arquitectes de capçalera conjuntament amb el curs d’estudiants de la universitat 

posen en comú el treball que han fet durant tot l’any entorn a les deficiències dels habitatges 

en els que vivim, que durant la pandèmia s’ha posat de manifest que son totalment 

insuficients per a viure amb una mínima dignitat, tant per moure’s, com per ventilar i 

accessibilitat, així com en temes d’eficiència energètica i altres problemàtiques que van posar 

de manifest en la presentació dels seus treballs a la placeta de can Ricart. 

 

 

 

 

 

 

 



JUNY 2021 

Una altre universitat més tocant el tema de les problemàtiques de l’urbanisme capitalista i que 

no mira les necessitats de les persones. En aquesta ocasió el curs de la universitat de 

l’arquitecte que va dissenyar el casal de ca l’Isidret planteja les propostes que han fet els 

alumnes de l’entorn al casal. 

 

 



JUNY 2021 

En aquesta línia de millora de l’urbanisme per a les persones i els veïnats dels barris del 

Poblenou i per frenar les transformacions terribles que hem patit a causa del 22@, donem 

suport en l’organització i difusió del Referèndum que va tenir una participació de més de 3000 

persones, i que per primera vegada el projecte comunitari de la Isidreta Radio sortia al carrer a 

fer una retransmissió en directe. 

 

 

 



JUNY 2021 

Al Juny es fan les votacions de més de 20 projectes de Districte al Decidim Barcelona. 

Es va aconseguir gràcies a l’esforç en difusió i per construir un projecte sòlid d’usos juvenils 

d’oci, lleure i projectes d’economia social per a joves, ser escollit com a quart projecte més 

votat i passar directes a la següent fase del procés participatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUNY 2021 

Un altre projecte de la Taula Eix Pere IV, en col·laboració amb la cooperativa Nusos i Rezero, 

marxa quasi sol, i ja comença a autogestionar-se gràcies al volum de voluntariat que tenen i la 

bona cabuda que ha tingut al Districte, la Biblioteca de les Coses de Sant Martí. 

Aquesta vegada aposten per fer un taller per pasar la ITB en col·laboració de Biciclot i altres. 

 

 

 

 

 

 



JUNY 2021 

Una altre aposta tant de Districte en voler ubicar el nou projecte de cures VilaVeïna al casal de 

Ca l’Isidret com de la Taula Eix Pere IV com agent col·laborador i assessor de tot el projecte 

que es fa al barri de Provençals del Poblenou. 

 

 



JULIOL 2021 

Al Juliol es fa l’esperada assemblea anual del Bicihub, que per culpa de la pandèmia havia estat 

retardada durant molts mesos, la Taula Eix Pere IV com a sòcia que es des de la seva 

constitució ha participat de manera activa en molts projectes amb ells, aquí un extracte de 

l’acta de l’assemblea; 

 

“Ja disposem del Bicicargo comunitari, que forma part del projecte presentat conjuntament  

amb la Taula Eix Pere IV. Ja s´han fet algunes accions puntuals, ara cal activar el projecte a  

partir de setembre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIOL 2021 

Es presenta i s’instal.la al Passatge Trullàs el prototip d’horts verticals intel·ligents Co-mida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIOL 2021 

I es fa una presentació semipresencial al IAAC on es fan tres taules de debat al voltant d’aquest 

tema on participem de manera activa parlant de la participació ciutadana i en la dinamització 

d’espais verds comunitaris. 

 

 



JULIOL 2021 

Aprofitant les mostres itinerants del Festival Rellisquin anem a la placeta de can Ricart a 

presentar al nou col·lectiu LGTBIQ+ del Poblenou, amb un documental i xerrada final 

 

 

 

 

 

 



JULIOL 2021 

No ens oblidem de les cures i de la importància que tenen en la transformació social i des de la 

Sala Perequartu es fan xerrades obertes presencials i també de manera virtual. 

 

 

 

 



JULIOL 2021 

Des de la cooperativa Gregal oferim conjuntament un curs de formació d’aliments gratuït per a 

totes aquelles persones que ho necessitin. 

 

 

 

 



JULIOL 2021 

Es fa una programació exclusiva al juliol des del casal de ca l’Isidret, per seguir amb les 

activitats que ja funcionen i proposta de noves per tal de veure la resposta veïnal.  

 

 

 

 



JULIOL 2021 

Participem activament d’un taller de xarxes d’emocions al Muhba de del projecte europeu 

Centrinno. 

 

 

I es posa en marxa el projecte Click per joves del barri amb la Fundació Ires 

 



JULIOL 2021 

Com cada any al Juliol torna el cinema a la Fresca a Can Ricart de la ma de l’associació cultural 

els Fumats 

 

 

 

 



JULIOL 2021 

El resultat de l’ajuda que estem fent al projecte Broots Urbans del col·lectiu Senegalès de 

Barcelona que porta la Fundació Guné s’ha traduït en que han pogut aconseguir un espai 

d’horta per socialitzar-se al Hort del Clot. 

Seguim treballant amb ells per tal de que aconsegueixin l’espai adequat i els hi estem facilitant 

un espai de trobada per fer reunions internes i tallers especifica a la Sala Perequartu de can 

Ricart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULIOL 2021 

Comencen a donar fruits els esforços per enverdir el camí de ca l’Isidret 

 

 

 



SETEMBRE 2021 

A l’espai del Perequartu comencem un procés participatiu amb les entitats que en fan ús per 

enfortir els objectius marcats en el procés d’intercooperació que es va duu a terme on es van 

establir les línies següents sobre què és el Perequartu:  

Una incubadora de projectes d’economia social i solidària 

Un lloc de cooperació entre entitats socials 

Un espai d’escolta, acció i activitat 

Un espai d’obertura al barri 

Fem una jornada a can Ricart sobre transició energètica i economia social a través del projecte 

Batec, on la cooperativa Emelcat i gràcies a Coopolis estan duent a terme a la zona del Besòs i 

descentralitzar tot el que ja s’està fent als barris de Sants. 

 

 

 

També es fa aquesta exposició des de Districte al casal de ca l’Isidret sobre els usos dels temps 

i com aprofitar millor aquest en tots els àmbits, des del personal al laboral pasant per la 

conciliació familiar. 

 



SETEMBRE 2021 

Seguim amb les cures i comencem a organitzar formacions especifiques 

 

 

 

 



SETEMBRE 2021 

En temps de covid i restriccions d’aforaments, facilitem a les entitats del barri espais per tal de 

poder desenvolupar les seves assemblees anuals i reunions internes, en aquest cas amb el Club 

de Futbol Jupiter. 

 

 



SETEMBRE 2021 

I des del casal dinamitzem l’espai familiar i proposem espectacles culturals per a totes les 

edats com una aposta d’apropar el casal i la cultura al barri i les seves families. 

 

 



SETEMBRE 2021 

Una de les apostes que sempre hem volgut fer i que per fi es va poder materialitzar, cursos de 

català amb el Consorci de normalització Lingüística amb inscripcions exclusives per al veïnat de 

l’entorn al Casal de ca l’Isidret i la zona del Besòs Maresme. 

 

 

 

 



SETEMBRE 2021 

Seguim al setembre amb cinema a la fresca amb documentals socials i acabant de fer les 

ultimes mostres itinerants del Festival Rellisquin i promocionant el propi festival que comença 

els primers dies d’Octubre. 

 

 

 

 

 



SETEMBRE 2021 

I aprofitem per donar a conèixer el cinema en 3D a través del col·lectiu de jubilats del 

Poblenou Màgic 3D que volen conscienciar a les noves generacions de la importància en la 

historia del cinema que ha tingut el 3D. 

 

 



OCTUBRE 2021 

Comença el nou projecte col·lectiu Can Ricart Espai d’Escolta  

 

 

 

 

 



OCTUBRE 2021 

L’econotrobada es l’evolució lògica del Traster de Can Ricart, que portaven fent mensualment 

abans de pandèmia durant 4 anys. Dic que es l’evolució lògica ja que durant la pandèmia no 

veiem clar tornar a fer una activitat que aglutinés tanta gent i paradistes diversos, i amb 

l’econotrobada volem tenir un públic més específic, que vingui a veure projectes i entitats que 

treballen al barri i paradetes d’artesania, amb una gènere més professional. 

En un primer moment li vam dir la Econobirra social però ho vam canviar per no fomentar el 

consum d’alcohol i arribar a tots els públics. 

Mirarem de fer 6 econotrobades a l’any per veure com funcionen i si te bona resposta del 

veïnat, sent l’objectiu principal visibilitzar les problemàtiques que es pateixen a Can Ricart pel 

seu estat d’abandonament i de pas visibilitzar projectes emergents que repercuteixen i 

afavoreixen les necessitats de les persones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTUBRE 2021 

Comença el festival Rellisquin amb la projecció de Moby Dick, documental rodat als anys 90 al 

nostre barri de forta composició social, visibilitzant els assentaments a les fabriques tancades, 

es pot veure com surt l’actual MUHVA Oliva Artés quan estava okupada, i va ser fantàstic 

poder projectar-la a dia d’avui, transformada en un museu. 

 

 



OCTUBRE 2021 

Fotos de la projecció de Moby Dick al MUHBA 

 



OCTUBRE 2021 

Es fa un curs de manipulació d’aliments per tal que entitats que fan ús regular de la cuina de ca 

l’Isidret o altres espais puguin tenir aquesta formació feta de manera gratuïta. 

 

 

 



OCTUBRE 2021 

Segon dia de festival rellisquin, aquesta vegada al centre cívic Can Felipa i a la nit a la plaça 

Huertas Claveria. 

Va ser el dia amb millor acollida de públic i amb millor sonorització i adequació de sala, on vam 

tenir molt bones critiques del treball realitzat 

 

 

 



OCTUBRE 2021 

Tercer i últim dia del festival Rellisquin un altre cop al MUHBA, amb projeccions de curts fets 

en 36 hores i premis, i amb la Xarxa Antirumors del Poblenou fent un anticip del projecte 

audiovisual Memòries Migrants.  

 

 



OCTUBRE 2021 

 Torna la Casa de Andalusia, entitat del barri, a fer el seu mosaic flamenc al casal després de la 

pandèmia 

 

 



OCTUBRE 2021 

Facilitem i coorganitzem la trobada del projecte europeu Centrinno amb 5 instituts del 

Districte de sant Martí a la placeta de Can Ricart 

 

 

 



OCTUBRE 2021 

Assistim com a entitat referent del barri a la presentació i posada en marxa de la primera 

pedra de la construcció d’habitatge social a l’entorn del carrer Pere IV, concretament al carrer 

Agricultura amb Veneçuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2021 

Tirem endavant tallers de cuina gràcies al projecte La cuina que Canta de sostenibilitat 

alimentaria i consum responsable 

 

 

 



NOVEMBRE 2021 

Aquí el cartell de l’activitat 

 

 

 



NOVEMBRE 2021 

Participem de la setmana europea de prevenció de residus amb la Biblioteca de les coses i 

tallers específics. 

 



NOVEMBRE 2021 

Participem i organitzem amb la coordinadora Vern la festa major de la Verneda de Sant <martí 

i tornem a obrir com a espai de festa major el camí de ca l’Isidret 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2021 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



NOVEMBRE 2021 

Alguns cartells extres de festa major 

 

 



NOVEMBRE 2021 

Participem de la fira d’entitats a la rambla Guipúscoa amb l’objectiu de proposar tallers de 

projectes que ja funcionen al casal i per donar a conèixer aquest i el que fem des de la Taula 

Eix Pere IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVEMBRE 2021 

Tirem endavant nous tallers per enfortir les emocions i uns familias inclusius, per gent i 

families amb diversitat funcional, a través del voluntariat i de l’art i les manualitats 

 



NOVEMBRE 2021 

Treball amb l’institut Maria Espinalt al projecte Can Ricart Espai d’Escolta. 

 

 

 



DESEMBRE 2021 

Fruit del treball en xarxa amb altres casals del barri i el pla de desenvolupament comunitari del 

Poblenou es presetan les primeres obres documentals de Memòries Migrants, de la Xarxa 

Antirumors del Poblenou 

 

 



DESEMBRE 2021 

L’espai Perequartu comença a canviar per fer més còmode i digne el treball diari de les entitats 

que el fan servir. Es fa una inversió econòmica en aquestes millores i es crea una zona de 

relaxació i menjar, una zona de treball més confortables 

 

Proposem conjuntament amb el Bicihub i el pla de treball de Coopolis aquesta jornada per 

aprendre a conduir el bicicargo que vam aconseguir plegades i fem xarxa entre les entitats per 

tal d’aprofitar aquesta eina de mobilitat sostenible als nostres barris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESEMBRE 2021 

I amb molt de caninyo i amb el voluntariat i entitats i projectes del Casal organitzem 

conjuntament amb la coordinadora Vern les paradetes Reials i participem, un any més com a 

Carboneres... 

 



 

 

 

 



 


