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Arxiu Històric del Poblenou
Agenda del setembre de 1998 a l'agost de 1999
12.9.98 Inici de la Festa Major. Durant el pregó,
l'alcalde Clos i el regidor Narvaez són acollits amb
una xiulada històrica, en part provocada pel malestar
per les zones blaves . .
12.9.98 Amb la presència de les autoritats s'inaugura la remodelació de la rodona de la RamblaJoncar. S'ha eliminat l'enorme desnivell, però també
els jardins. És una plaça dura, sense bancs per a seure. Tres mesos després, es col-loquen aquests bancs.
21. 9.98 Festes de la Mercè al barri. «Festa al Cel»
a les nostres platges.

29.10.98 Els veïns protesten, un cop més, pel
«triangle golfo».

11.11.98 Es concedeix el 37ens premis Sant Martí.
Per error es fa constar que són els 36ens. Entre els premiats amb la medalla, hi figuren els poblenovins Josep
Manuel López Martínez, de l'Ateneu Colón; Jaume
Esteller, de la desapareguda Associació de Veïns del
Taulat; i la modista Teresa Oriol. Per les entitats es dóna el guardó a la Comissió de Festes de Bilbao-Pallars,
amb motiu del seu desè aniversari.
19.11.98 Enderroc de l'últim obstacle per a obrir
la Diagonal.

27.9.98

Obertura de quatre nous trams de carrers
de l'anomenat Front Marítim. Són els de Provençals,
Espronceda, Ramon Turró i Taulat.

4.10.98 Homenatge popular em memòria dels 25
anys de la tràgica mort, en accident de muntanya, de
Mn. Pere Relats, que havia estat vicari de Sant Bernat.
Primer a la parròquia i després davant del monòlit
de la Rambla-Doctor Trueta, que el recorda.

2.12.98

L'Ajuntament convoca entitats del barri i
persones interessades per debatre el projecte
«Poblenou. La renovació de les àrees industrials».

3.12.98

Desallotjament de les famílies que ocupaven el solar de l'antiga indústria làctia Ram.

13.12.98 S'entreguen els primers pisos del Front
Marítim.

5.10.98

L'escola Pius XII, de la plaça de Sant
Bernat, perd el seu nom. Passa a dir-se La Mar Bella.

13.10.98 Exposició a Can Felipa, fins al dia 25: «Les
Nacions Unides i els Drets Humans».

14.12.98 Inauguració al carrer de Bilbao, número
95-97, del centre de teràpia ocupacional ASPACE, en
presència del conseller de Benestar Social de la
Generalitat, Antoni Comas.

14.10.98 Obligats per les reformes de la Rambla,

17.12.98 Es dóna per acabada la reforma de la

tanca el garatge i assortidor de carburants R. Vila
Furró, establert l'any 1926. Aquest espaiós local havia
estat un cafè sala de ball. Segons el dir de la gent, els
nens músics (no pas àngels) que coronaven l'edifici
eren motivats per la dedicació primitiva de l'edifici.

Rambla, ara només per a vianants, amb l'obertura
del tram Pujades-Taulat.

15.1.99 Gràcies a la pressió popular, se suprimeixen la major part de les zones blaves de pàrquing.

14.10.98 Els diaris parlen de la sol·licitud de
Diagonal-Mar d'una nova estació de metro de la línia 4, per a accedir al futur centre comercial.

19.1.99 El Periódico reclama l'estàtua L'adolescent, de Martí Llauradó, que estava a la rodona de
la Rambla-Ramon Turró.

25.10.98 S'inaugura la primera fase de la urbanit-

6.2.99

zació de l'espai interior dels carrers de Puigcerdà,
Cantàbria, Guipúscoa i la rambla de Prim.

28.10.98 Sorteig de pisos taxats al Front Marítim.
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Festa amb motiu de la urbanització final
del Front Marítim.

13.2.99 S'obre el tram per a vianants de Marià
Aguiló, entre Llull i Taulat.

Dieta.·i

14.2.99 Inauguració del camp de futbol, en substitució del camp del Centre Moral, enderrocat per l'obertura de la Diagonal, al carrer de Tànger. Se'l coneix
pel camp de Ca l'Aranyó, ja que és a tocar d'aquest vell
edifici. El primer partit que s'hi juga és l'encontre FC
Gladiador - CD Adrianense.
20.2.99

Jornada reflexiva «Cons-truïm el futur
Poblenou» a l'antiga fabrica de Can Canela.

22.2.99

El trajecte de la línia 41 d'autobusos s'allarga, ara, fins a Taulat-Provençals.

22.2.99

Oficialment, el regidor del barri, Francesc
Narvaez, convida els representants de l'Arxiu Històric
del Poblenou, l'Associació de Veïns i el col·lectiu La
Fàbrica per a anunciar que l'antiga fàbrica de Can
Saladrigas no serà enderrocada. De moment, però, es
desconeix quina utilitat se li donarà.

25.2.99 Obert un aparcament municipal de pa gament. Té l'entrada per Llacuna-Pujades. El preu és
de 210 pessetes l'hora o fracció.
28.2.99

Inauguració de l'avinguda Diagonal fins al
mar. En realitat, només arriba fins a la rambla de
Prim.

15.4.99 Per la prolongació de la Diagonal, s'allarga el recorregut de la línia 7 d'autobusos fins a tocar
de la rambla de Prim.

4.6.99
Del 4 al 6 es poden visitar els Tallers
Oberts del Poblenou. Són diversos els tallers
(Submarí, Palo Bajo, Saladrigas, Hangar.. .) d'artistes
de diverses tendències que es mostren al públic.
14.7.99 L'esplai de la ludoteca Maria Gràcia Pont
organitza, davant de la seva seu, una trobada amb diversos esplais i moviments infantils, en què participen
més de 700 criatures.
20.7.99 Diagonal-Mar anuncia que, contra el que
en principi s'havia previst, també farà pisos de lloguer,
en el tram més interior, tocant al carrer de Llull. Seran
pisos de 80 a 90 m2. El cost previst d'uns 21 milions
augmenta fins als 30 milions.
23.7.99 Invasió de puces a l'Auditori de Barcelona, acabat d 'inaugurar, que obliga a tancar el 10cal i fa que l'Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya hagi d ' assajar al Casino
l'Aliança.
24.7.99

A la parròquia del Sagrat Cor, es fa un sopar d'homenatge popular al bisbe auxiliar de
Barcelona, monsenyor Joan Enric Vives, fill del barri
i antic rector d'aquesta parròquia, amb motiu de
complir els 50 anys d'edat i els 25 de sacerdoci.

3.8.99

S'obre del tot al trànsit el carrer de Bilbao.

27.4.99 Inauguració de 10 plaques commemoratives a la Rambla de fills íl·lustres del barri.
13.5.99 El Centre Moral, en les seves Sessions de
Lectures Teatrals de cada mes, i en l'apartat de presentació d'autors del barri, estrena la comèdia El dia
dels arbres vermells, de Josep Maria Huertas Clavería.
23.5.99

Festes de Maig 1999. És especialment concorreguda la Fira d'Entitats presentada aquest dia a
la via principal del barri: la Rambla.

4.6.99

Festes del 7è aniversari del centre de dia residència Jaume Batlle.
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7.11.98 Visita al Museu de la Ciència de
Terrassa, a les esglésies romàniques i al museu de
Vallparadís de la vella Egara.
7.11.98 És precisament durant el transcurs d'aquesta sortida que surt la idea de reivindicar la
conservació de l'antiga fabrica de Can Saladrigas.

Per al proper número de la nostra revista Icària, que serà
el número 5, tenim previst publicar un ampli dossier amb
el nom, i el major nombre possible de dades, de tots els

establiments, botigues, negocis ... que compleixin,
aquest mític any 2000, els 75 anys de vida!
Setanta-cinc o més! En una paraula, tot aquell negoci,
o similar, que hagi estat inaugurat abans del 1925.
Com que el barri és més gran del que sembla, podria molt
ben ser que se'ns escapés algun establiment, del tipus que
sigui (forn, botiga de queviures, carnisseria, bar, farmàcia,
escola ... ), que, tot i que reuneixi aquestes condicions,
nosaltres no el coneguem. Per tant, llancem un SOS i

demanem a tothom que conegui algun establiment
-repetim, sigui del tipus que sigui- que sigui anterior

1.12.98 Assemblea de socis de l'Arxiu. Contra
el que s'havia previst, no es pot entregar el número 3 de la revista Icària.

14.1.99 Inaugurada a Can Felipa l'exposició de
Pepe Encinas «Poblenou durant 25 anys», amb
fotografies d'aquest repòrter, fill del barri.

al 1925 ens ho comuniqui per a fer-lo constar en la
llista d'honor que pensem publicar. Per tant, esperem
que, per correu, telèfon o personalment, ens informeu de
la seva existència.
Gràcies, amics tots de l'Arxiu! Sabíem que podíem
comptar amb tots els amics del nostre, i vostre, Arxiu!

13.3.99 Excursió organitzada per l'Arxiu. Es fa
la visita guiada a les mines de sal de Cardona i al
castell i l'església vella d'aquesta vila. Després fem
un recorregut per Solsona.
13.4.99 Presentem el llibre El general sin Dios
ni amo, de J. M. Marquez i J. J. Gallardo. És la
història d'Antonio Ortiz, un anarquista vinculat
al barri. El col·loqui final va ser molt participat.
14.4.99 Els components de l'Arxiu visiten les
obres de Diagonal-Mar, i s'adonen de la gran inversió que mou aquest important projecte.

NICASI CAMPS
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Preguem a totes les entitats del barri que ens facin arribar les seves activitats, o tota notícia interessant, per a
incloure-les en aquesta cronologia en els propers números. Gràcies.

