Dietari

La vida al barri
(febrer 1996 - juny 1997

Segur que ens hem deixat coses, però any darrera any procurarem donar fe
del que ha passat al nostre barri.

1996
19-02-96 Després de 27 anys , Joaquim Vilasaró i
Bagaria deixa la presidència del Centre Moral. AI seu
lloc és elegit Xavier Oliver i Casanova .
02-96 S'enderroquen les casetes de planta baixa del
passeig Clavell, darrera dels blocs , que es van construir
per aixoplugar "provisionalmente" els afectats del passatge
Aymà per l'explosió , el 1947, de l'empresa d'olis i grei xos
Mezquida. Els residents d'aquestes cases són traslladats
als nous blocs de la Barceloneta, al començament de
l'antiga avinguda Icària, ara Doctor Jaume Aiguader.
25-04-96 S'instal·la el primer nou model del quiosc
modern de la ciutat, a la cruïlla Lope de Vega-Pujades.
04-96 Es presenta a la sala Adrià Gual l'espectacle Wadras, en què recluses d'aquest centre participen amb experiències. Prèviament es fa una representació de
l'espectacle dins de la mateixa presó.
09-05-96 Es lliura a la Biblioteca Xavier Benguerel tot
el dossier-arxiu de l'Associació Europea per Bòsnia (maig
1995-febrer 1996). Assisteix a l'acte del lliurament José
María Mendiluce, president de l'associació i gran lluitador
a favor del poble bosnià.
06-96 Es publica la revista Ramblejant editada per
l'associació de pares d'alumnes de les monges franciscanes.
01-07 -96 S'obre al trànsit el nou tram del carrer Bilbao,
entre els carrers Taulat i Joncar.
01-07-96 La línia 92 d'autobusos (l'antiga "Catalana")
s'allarga des del començament de la Rambla pel carrer
Taulat i l'avinguda Icària fins a l'Hospital del Mar i esdevé
línia d'hospital a hospital, ja que té el Final a l'Hospital
de Sant Pau . Recorre , doncs , pràcticament tot l'antic
Sant Martí de muntanya fins a mar.
En la mateixa data comenca a funcionar l'autobús nocturn
N8 , que ve del centre de la ciutat, passa per la Vila
Olímpica i va fins a la Verneda.
10-07-96 Gran enlairada d'estels a la platja de la Mar
Bella .
26-07 -96 S'obren 15 sales de ci nema (totes projecten
les pel·lícules en versió original) dins el complex comercial
Centre de la Vila, que està a la Vila Olímpica. Els cinemes
Icària depenen de l'empresa madrilenya Yelmo.
11-08-96 L'empresa Texas Hines Interests compra els
terrenys de Diagonal Mar, a Kepro.
08-08-96 El Casino és l'escenari de la pel.lícula El
crimen del cine Oriente, dirigida per Pere Costa, basada
en uns fets que van passar a la ciutat de València a la
dècada dels anys cinquanta.
21-08-96 Hines promotora nord-americana , d'àmbit
mundial, pensa fer reformes en els projectes de Diagonal

Mar. Es mantindrà el centre comercial i els annexos, però
es reduirà l'espai per a oficines en benefici del nombre
d'habitatges. Es preveu inaugurar-ho l'estiu del 1999.
07-09-96 El grup artístic La Barreja, format per vuit
artistes de diferents tendències, inaugura una exposició
de les seves obres als locals de Convergència.
13-09-96 L'alcalde Maragall inaugura el parc de la
Paperera amb el nom oficial de Julio Gonzcílez, escultor.
Alhora, s'obre oficialment el tram del carrer Bilbao. Els
veïns afectats pel desnonament dels carrers Taulat, la
Jonquera, Rafael Campalans, etc., ho aprofiten per fer
una protesta.
13-09-96 S'inaugura la ludoteca María Gracia de Pont,
emplaçada en els terrenys de la desapareguda empresa
Metales y Platería Ribera , de la Rambla. En principi es
diu d'anomenar-la Can Culleretes, per aquesta empresa .
Però , Finalment, s'honora una gran pedagoga dels anys
1920-1940 de l'Escola Casas.
16-09-96 S'inauguren l'escola C.EI.P Vila Olímpi c a
en barracons provisionals.
21-09-96 Es posa la primera pedra de la nova escola
Grèvol, en els terrenys de l'antiga Macosa , coneguda
popularment com a Can Girona.
22-09-96 Es presenta l'òpera La Bohème al local del
Casino . Organitza la funció l'Associació Òpera de Barcelona en col·laboració amb el Centre Moral.
07-10-96 S'inicien les obres de reforma de la Rambla,
per fer-la totalment una zona per a vianants. De moment,
es farà el tram Pere IV-Pallars.
22-10-96 Comencen les obres per fer zona peatonal
tot l'entorn del Mercat de la Unió.
11-11-96 Es concedeixen els tradicionals premis Sant
Martí en la XXXIV edició.
18-11-96 El Club Natació Poblenou es proclama Sotscampió de la Copa del Rei.
24-11-96 El Centre Moral organitza un homenatge a
divuit persones que ja eren sòcies del centre abans del
1936, amb el lema "Més de seixanta anys de fidelitat".
29-11-96 Comencen els enderrocaments per obrir la
Diagonal al tram Tànger-Bolívia-PerLI , amb la presència
de l'alcalde i els regidors .
12-96 L'Ajuntament redacta el document previ del Pla
Especial d'Usos del Districte de Sant Martí, que afecta
una bona part del Poblenou. El document mostra l'interès
pel "triangle lúdic ", zona compresa entre la Meridiana,
la Diagonal i el carrer Taulat , a fi de regular-ne els accessos, denunciats pels veïns.
01-12-96 L'Associació de Veïns del Poblenou, publica
el primer número de la revista Poblenou. Té un disseny
modern , és amena , gratuïta i trimestral.
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1997
19-01-97 Comencen les matinals de ballet al Poblenou.
Es fan sis diumenges alterns al llarg de la temporada, al
Centre Moral. El cicle és organitzat pel professor de
ballet del barri, Carles Ibai'íez.
20-01-97 Es dóna a conèixer l'Associació Poció Àtic
Poblenou, amb l'edició de la revista Les Colfes. Els capdavanters són els joves joan Lluís Quilis i Sarsanedas i
Roger Llorca i Salas.
16-02-97 Des d'aquesta data fins a 1'1 de març
s'organitzen diversos actes anti racistes al districte amb
el lema "Sant Martí divers i solidari".
22-04-97 L'empressa promotora Hines comença les
obres a Diagonal Mar, ja que els permisos caduquen 1'1
de març.
11-05-97 Es "bateja" el Lloro del 36, un nou component
de la família gegantera. Està inspirat en un animal que
es va fer molt popular a la botiga La licorera, del carrer
Taulat.
14-05-97 Primera pedra dels nou blocs d'habitatges
de Diagonal-Castella-Sant joan de Malta, destinats a···
famílies desnonades per l'enderroc de les seves llars a
causa de l'obertura de la Diagonal.
17-05-97 Se celebra davant de Can Felipa el sopar
multitudinari de festa en commemoració dels 25 anys
de l'Associació de Veïns del Poblenou. L'acte compta
amb la presència de representants de les autoritats i els
principals estaments del barri.
15-05-97 L'Associació Òpera de Barcelona presenta
al Casino "Lucia de Lammermoor", amb cors, actors o
i tècnics del Centre Moral.
18-05-97 Dins de les Festes de Maig, es presenta un
membre és de la família dels dracs: l'Estarrufadet. El drac
petit és apadrinat pel Lloro del 36.
20-05-97 El Butlletí d'Arqueologia Industrial, publica
un documentat article sobre l'edifici tèxtil de Ca l'Aranyó.
Alhora, l'Arxiu Històric fa intenses gestions per preservar
aquesta mostra tan interessant d'arquitectura industrial.
22-05-97 En homenatge als 27 anys com a president
del Centre Moral, aquesta entitat ofereix un sopar al
senyor joaquim Vilasaró i Bagaria. En aquest cas també
hi assisteixen les autoritats i veïns del Poblenou.
30-05-97 El Casino l'Aliança organitza les jornades de
portes obertes a fi de donar a conèixer les seves activitats
al barri.
14-06-97 S'obre oficialment la temporada de platges.
Com a novetat, la nostra platja de la Mar Bella és la zona
nudista o naturista de la ciutat.

,

- . 44

a

22-06-97 L'Agrupació Excursionista Icària proclama
el veredicte dels XXXVI jocs Florals de Muntanya. Aquesta vegada el lloc escollit, sempre itinerant, és Queralbs
(Ripollès). La llista dels premiats d'enguany és la següent:
Flor natural: jordi Parramon i Blasco; Englantina: jordina
Nadal; Viola: Ana M. Ticoulat i Coll. També són guardonats: Manuel Tosca i Amella, Mireia Casellas i Cunill,
Sandra Carda i Bauló i Antònia Abante i Vilalta.
14-06-97 L'alcalde de Barcelona, Sr. Maragall, presideix
les inauguracions de les zones per als vianants del primer
tram de la Rambla i del Mercat de la Unió.
20-06-97 Inauguració d'Hangar, un nou servei de
l'Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC),
destinat a llogar tallers d'artistes en vies de professionalització i situat a l'antic recinte industrial del passatge
Marquès de Santa Isabel.

Memoria d'activitats de
L'Arxiu Històric del Poblenou
25-09-96 Es presenta la revista anual Icària. Papers
de Poblenou, editada per ,l 'Arxiu Històric.
28-01-97 L'historiador josep M. Solé i Sabaté
parla a Can Felipa sobre el tema dels arxius de Salama nca.
01-02-97 L'Arxiu Històric organitza una visita
col·lectiva a l'antic barri d'Icària, ara convertit en la
Vila Olímpica, amb l'explicació a càrrec de diversos
membres de l'arxiu dels aspectes més interessants.
El punt més celebrat és la pujada a les terrasses dels
gratacels de l'Hotel Arts. L'assistència supera les
previsions més optimistes.
26-04-97 Sortida en autocar, organitzada per l'Axiu
. Històric, per visitar la colònia fabril Colònia Vidal
de Puig-reig. Es dina a Sant Corneili, un antic poblat
miner.
10-06-97 Conferència a Can Felipa, sobre les
Brigades lnternaciona]s, a càrrec de l'historiador
Magí Crusells.
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El podeu trobar a les llibreries del Poblenou
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En la provincia de Gerona, y li una hora
de Bañolas y a media de Seriññ, hay para
vender una propiedad compuesta de una
sola pieza de tierra, que consta de 230 a 300
vesanas de cultivo, entre campos viñas y
olivares, y de unas :::000 vesanas de bosques de encinas muy frondosas, y parte robi es, necesitandose todo un dia de primavera para seguir su periferia ó contornos.
El producto de dicha propiedad es de tres
millibras entre frutos y de ganadería, y de
quinientos du ros los bosques, en los malos
aÏlos. Pero es sl1sceptible de mejoras de pocos gastos que duplicarian los productos,
pues que es una propiedad que esta para ex ..
plotar. Entre otras mejoras podrian convertirse cien vesanas de campo en regadio.
Adem:í.s de sel,' propiedad de producto,
tiene condiciones de recreo para el verano,
pues hay en ella aguas muy buenas y llasta
una sulfurosa.
Tambien se dara razon de la venta de otra
propiedad sita en el término de Borrasa, li la
distancia de una hora de la estacion del fero-carril de "\ïlamalla, línea de Barcelona :í.
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tierra, con campos para cereales, viüas, olivares y bosque.
Se trat.ara de estas ventas y se daran los
informes convenientes todos los dias laborables de 3 a Gde la tarde, en la Administraci on y Redaccion de este periódico, Plaza
del Mercado, núm. 17, piso 1.0 izquierda,
San Martin de Provensals.
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clascs !;ociale< que \'iren slImiuas ('n t,ln pernicio""
y c.olldenahll' \'icio.
Qu(' e.,to lo tienell plJhlit'auo pluma~ mejor corl<Hlas que In I]ue lraza estos r(,Il~l o nc~, se ria rid il' ulo el t1"lI1o<tr:lr1o; per.. nUIl('u e,laril demas r,·frc-CUl' la memoria dl' nu!?,;lr,,,; 1"('lon'" l'Oil nl;::ul\as
considr!'¡¡cione;; que nus sugil'rcn los iI\"isos que han
moti\"nt1o el presente arliculo , y 'Iu e ~e han hed\O
llegar ;i nllcstr(\s oidu;; por persona,; iJlh' "e mucs lran
inlcresul"s y hasta ennllltlradas de la man-ha ,;cgui .
da por e"to puulicllciul\, desclc que milita en la
CO~TESTACION :\ UNA QUEJA.
arena cantlenle cirI pcritldi,mo.
AnlC luJo har(,lH o~ prL'sente qu e pam sr slCnrr
Mllehos de los veeinos de esta poblac.ion han he- esta pllhlie;tl'iol\ en la:; ('olluieiClll c< qu e \'c la IUl
eho llegi\r sus l'azones 11 la Dil'cceion de este Sema- públi, '¡ ), nce(',;il¡l Ull apoyo fran "fI, Il'al l' de i,lid"
nario queji1ndose, al parecer con motivo, del pl'ccio de nn número de su Tritores que nil ha dl' I ¡lj~r de
e:tccsi\'o de su t:oste, atelllli(la la \ntlcle y Icmlcnr ins quinicnlo5. :-\0 peJimo5 ulla protccciun particular ni
del mislllo clara y dcsembuzi1clamento munife; taLla5 de clIlllari\Ía , P')l'l]uc l'e pll ~na Ú nucstro cari\('lcr ilI'
cn el curso que IIcn de publicncion.
fi cr.1 iutll'pcndcn c i.I,~· primel'u se hunuir:l CIl "I
Erectivumente, estamos Cllnfol'lnr~ con S(] sentir 1 a~.i'lIJo de la nad.1 i\lllPS dl' c,lnSt'nlir eu IaI ." "C IT¡¡~
CIl estc punto; pel'o con la franquez¡¡ del que sc ha
('Ion porquI' la 1'I:ch.lza 11\)(';; 11'0 cúnl." eI1 Cla . . \!'I,
propueslo decil'. la \'erdad ÍI lodos los que gusten pues, EL ~hltn~ E ~"E , con la alt t' ZiI di' IlI ira, 'III!' haoirIa yapro\'celwrse de ella, diremos pOl' nlles ll'a bran porlido enlr'C\ï'r s();; hal.ilu ,¡\es I t'",\j l" '~ , ton el
parlc que una publil'aciol\ como la presellle 110 sc dcsintl'r('s sin ej¡'llIplo de qu e h,lll dall,) l'rn ~lr: l~ "US
sostien6 con palabras y buena \'olllf\lad, sino con 1Il0Ih~'; los l'eda clores , cnnlinuarú "U camillu si Sl' la
esfncrzos matcrialcs y dinera, que es el non plus proteje con el m,mIll \"alioso llc lus \"C'l' ill";: l'l\ gcultra de que la juslicia llegue por fio à lriun\';lI' de nl'ral, clIy os iull ' r~ < c~ <l efil'nd c, pNu ¡-.;Io de Ullil
los amaïlOS y malas arles COli que la lieoen aprisio- IIIGnCl'a formal y palenle , 110 ('o n mir,l'; illtc rt'''Hlas ,
nada y c:scarnecida los poderosos y los farSi1nlrs.
I]ur nin¡!lIlla IUII ahrig.Hlu ni tiene n Iu,; 1[111' Sl' hali
La illdifcrencia con que se mira por parIr de los propucst o SI'1' ul ilr!' ;'1 , li pais tlcfl'nd iend o la \'l'nhlcl.
màs los esfuerzos tic UIlOS pocos, es \III grn \"isilllo la It'y y la ju s liri~ .
iria I que trac consel:uenl'ias funestas II los que 111:1;;
Cl'l'emos h,lbl'!' di,'ho l,) !JaSl:i nlc p:II"\ 'luC I,," qUi'
sc csrucrzan en mantencl'se cn aquel eSlarlo. plaga no.. Ica n, "l'pan y cnlicnd .1I1 qu~ ,i dt'j:1lk InJl,lira!'nuo f'nl"rnn v ~lP!l.h!lI·ñ {'In liAnll'\n nn lf1i!ll\n Nin 1:1..;
Ci"' F.I "lIITl\:l-· '\"' l~ no '..:.t"II·Ú n l' eul u;l ni m :l1a \'ulan U:.H 1
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