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Arxiu Històric del Poblenou
Agenda del juliol de 1997 a l'agost de 1998

10.07.97 La premsa dóna a conèixer que la pressió
popular ha aconseguit salvar l'edifici de l'antiga fàbrica de Ca l'Aranyó. Acollirà el futur museu de la moto,
promogut per la Fundació de la Història de la Moto.
16.07.97 Es posa la primera pedra del PERI del Front
Marítim. Comprèn una extensió de 204.093 m l. Presideix l'acte l'aleshors alcalde Pasqual Maragall.
30.07.97 Al camp de futbol del Centre Moral, afectat
per la propera obertura de la Diagonal, i organitzat
pel Club Esportiu Monopol presidit per Agapito
Fermíndez, es fa un acte de protesta per la manca d'espais esportius al barri. Les autoritats prometen obrir
un camp provisional.
30.08.97 Durant dos dies, el passeig de Carmen
Amaya, el carrer Taulat i tot l'entorn del Cementiri
són el marc de la V Trobada Internacional d'Ecomissatgers.
13.09.97 Inici de la festa major del barri. El pregó el
fa la popular actriu poblenovina Cristina Dilla, intèrpret destacada a la telenovel·la Nissaga de poder.
13.09.97 l Pregó Alternatilles, organitzat per la revista Les golfes com a presentació pública al barri de la
revista
04.10.97 Amb un partit amistós que juga la
Monopol, s'inaugura el nou camp de futbol, provisional, del Centre Moral, al carrer de Pujades, davant
mateix de l'esmentada entitat, i en terrenys del que va
ser la indústria metal·lúrgica que es coneixia amb el
nom de Can Culleres.

14.11.97 Festa inaugural del nou Front Marítim del
Poblenou i de «Barcelona, cap al 2004», amb presència del nou alcalde Joan Clos. L'assistència és molt
menor de l'esperada. Un reduït grup de veïns protesta per la insta¡'¡ació d'una nova gasolinera a la confluència del passeig de Calvell i el carrer de Bilbao i la
tala, per aquest motiu, de vint arbres.
17.11.97 S'autodissoll'Associació de Veïns del Taulat, que es va crear arran del famós Pla de la Ribera,
que volia desfer el barri (vegeu l'ampli reportatge
que, sobre aquest tema, es publica en aquest mateix
número).
22.11.97 La Penya Blanc-i-blava del Poblenou celebra el seu vinticinquè aniversari, amb un ample ventall d'activitats.
24.11.97 Comencen les obres per obrir dos trams del
carrer de Bilbao, des del carrer de Marroc al Camí
Antic de València. A Pere IV, s'enderroca part d'una
indústria històrica, Caldereria Field, ara ja en decadència.
13.12.97 Es descobreix una placa a la casa número
236 del carrer de Doctor Trueta, on va néixer l'eminent doctor, en record d'aquest fet. A l'acte van assistir les seves filles i la família, a més de l'alcalde, regidors i representants de tots els estaments del barri.
14.12.97 L'Església Evangèlica celebra els seus setanta anys de presència al barri, molts d'ells, però, silenciats per la Guerra Civil i, posteriorment, per la intolerància franquista.

22.10.97 L'Ajuntament i la Generalitat presenten el
projecte i la maqueta de la futura escola Vila Olímpica, obra dels arquitectes Martorell, Bohigas i
MacKay. Es preveu que obri l'any 1999.

16.01.98 L'Ajuntament de Barcelona concedeix les
seves Medalles d'Or de la Ciutat. Entre els guardonats, hi ha dos poblenovins: mossèn Jaume Serrano,
rector de la parròquia del Patriarca Sant Abraham, i
Josep M. Huertas, periodista i membre del nostre
Arxiu.

25.10.97 S'inaugura la nova seu de l'escola Grèvol. La
seva ubicació al carrer de Provençals donarà cobertura a la demanda de places escolars de la nova zona.

12.02.98 El mateix Ajuntament atorga al Vapor Vell,
un dels lofts declarats i].legals, el premi Ciutat de
Barcelona. La controvèrsia és gran.

11.1l.97 Lliurament dels XXXV Premis Sant Martí.
Un dels premis s'atorga a l'expresident del Casino,
Joan Surroca i Solà.

28.02.98 Després dels temporals que han malmès les
nostres platges, el MOPU les regenera amb sorra procedent de les extraccions que es fan a Diagonal Mar.
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08.03.98 Presó de Wad-ras. Se celebra el Dia de la
Dona Treballadora fent una exposició a Can Felipa i
un seguit d'actes dins de la presó. Al mateix moment
neix la polèmica sobre la permanència o no del centre
al barri, perquè s'instal·li en un futur pròxim fora de
la ciutat.
09.03.98 El Bisbat i l'Ajuntament arriben a un acord.
El primer cedirà l'església de Sant Francesc de Paola,
per poder ampliar el Palau de la Música, a canvi d' un
terreny als carrers de Ramon Turró i de Ferrers, per
bastir-hi un nova parròquia per als habitants dels
nous habitatges que es fan a la zona.
27.03.98 Debuta el famós Cirque du Soleil, al passeig
de García Faria. Arran del gran èxit que té, ha de prorrogar diverses vegades les seves actuacions.
16.04.98 Queda obert el nou tram del carrer d'Es"
pronceda, a l'alçada de Taulat, en enderrocar unes
naus de l'antiga fabrica tèxtil Can Piqué.
2l.04.98 S'inaugura el monument a Companys, a
l'Arc del Triomf, amb presència de les autoritats i de
la poblenovina Conxita Julià, inspiradora de part del
monument (vegeu-ne un ampli reportatge al número
2 d'Icària).
23.04.98 Exactament a les tres de la tarda, s'obre al
trànsit el nou vial del carrer de Selva de Mar, entre
Llull i el passeig de García Faria (Cinturó del Litoral).
El nou carrer és molt transitat a causa del tall de Bac
de Roda, per l'obertura de la Diagonal.
09.05.98 Tanca, després de llargs anys d'activitat, la
comissaria de policia del barri. De moment instal·len
una furgoneta oficina a la Rambla, a l'entorn d'on
tenien la seva seu. Al cap d'un temps deixen de venir.
14.05.98 L'Associació de Veïns del barri convoca una
manifestació de protesta per la implantació de zones
blaves d'aparcament en els carrers de Ramon Turró,
Llull, Pujades i Pallars, en els trams més propers a la
Rambla. Diversos aparells de cobrament ja havien
estat trencats. La protesta és repeteix una setmana
més tard.

20.05.98 Javier Guerrera Hidalgo, jove policia de
vint-i-cinc anys, és assassinat en plena via pública en
acte de servei. El noi era veí del barri i casat amb una
noia poblenovina i amb família molt arrelada a l'antiga cooperativa Pau i Ju stícia i al Centre Moral.
28.05.98 A la parròquia de Santa Maria del Taulat, se
celebra una missa funeral pel jove policia mort el dia
20. La missa l'oficia el bisbe monsenyor Joan-Enric
Vives, fill del barri.
29.05.98 Com que els parquímetres de les zones blaves segueixen sent cremats i trencats, l'Ajuntament en
tanca alguns i altres són desmuntats. Continua la
carn panya en contra.
02.06.98 Foc a la guarderia "Mafalda" de la Rambla/Perú. Sense víctimes
03.06.98 S'inicien les obres de conversió en zona per
als vianants del carrer de Marià Aguiló, entre Taulat i
Llull. Les torretes de fusta amb arbres es traslladen a
la plaça de Can Felipa.
13.06.98 Batuda policial al mal anomenat «tri<í.ngulo
golfo», del barri. Es practiquen nombroses detencIOns.
14.06.98 Durant dos dies es fan les III Jornades de
Tallers Oberts Poblenou. Cent quinze artistes que treballen en petits estudis del barri, la majoria del quals
desapareixeran en les properes reformes, conclouen
els actes denunciant la manca d'espais per treballar.
Juliol de 1998 Manel Andreu, que havia presidit
l'Associació de Veïns del Poblenou durant els darrers
quatre anys, és escollit president de la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona).

07.07.98 Acord amb la Casa de la Vila per la supressió parcial de les zones blaves d'aparcament. De
moment, se n'elimina un 50%.
10.07.98 Comencen els enderrocs (la «desconstrucció» com diuen els rètols) de les finques del carrer de
Pere IV davant de la Rambla, per la propera obertura
d'aquest vial. Al mateix temps i en el mateix carrer,
van a terra les naus existents al xamfrà amb Marià
Aguiló, que havien estat l'antiga cotxera de l'enyorada Catalana, el mític autobús que ens unia al Clot
anys enrere. També s'enderroca l'antiga fabrica de
gasoses La Perfección.
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25.07.98 Se signa un acord per a la restauració de la
parròquia del Sagrat Cor, entre l'Ajuntament, l'Arquebisbat, i el Fomento de Construcciones y Contratas.
27.07.98 S'allarga la línia 41 d'autobusos pel passeig
de Calvell, fins a l'alçada del que serà el carrer de
Bilbao. Són dues parades que acosten aquest servei
públic a l'inici de la Rambla, al mar i a un ampli grup
d'habitatges.
28.07.98 Entrega de les claus als veïns de les cases
enderrocades de Pere IV i els voltants. Aniran a viure
als blocs dels carrers de Sant Joan de Malta, Marroc i
Castella a partir del dia 14.08.98.

Memòria de les activitats
de l'Arxiu Històric del Poblenou
30.10.97 Es presenta el segon número de la revista
Icària: papers de l'Arxiu Històric del Poblenou, editat en co].]aboració amb l'Arxi u M unici pal del
Districte de Sant Martí.
30.10.97 Se celebra l'assemblea de l'AHPN amb
renovació de càrrecs. Xavier Ripoll, president. Nicasi Camps, sotspresident. Joan Carles Luque, secretari. Jordi Fossas, tresorer
25.11.97 El Sr. Agustín Roa parla a Can Felipa
sobre la Guerra Civil al barri, «Poblenou, rojo y
negro».

14.08.98 Continuen els enderrocs per poder obrir la
Diagonal fins al mar. Aquest dia els arriba el torn als
edificis del carrer de Pere IV a tocar amb Lope de .
Vega.

29.11.97 Sortida amb autocar, organitzada per
l'AHPN, per visitar el Museu de la Pell d'Igualada.

31.08.98 Detingut a trets un atracador a l'estació de
metro Poblenou, després d'una espectacular persecució, i d'haver atracat un vídeo-club del barri

19.02.98 S'estrena al Centre Cívic Can Felipa el
vídeo Poblenou sota la Guerra Civil, un document
audiovisual realitzat per l'Arxiu sobre els fets
principals de la guerra i de la postguerra immediata al barri, a partir de testimonis de diversos
veïns que els van viure, on cadascun dóna el seu
punt de vista.

12.12.97 L'Arxiu Històric visita les obres de
Diagonal Mar.

17.03.98 L'escriptor Antonio Rabinad parla a Can
Felipa del Poblenou a la postguerra. L'acte compta
amb la presència de Jordi Gràcia, professor de la
Universitat de Barcelona.
24.05.98 Dintre de les activitats de les Festes de
Maig, l'Arxiu participa a la 2a Fira d'Entitats i
Artesans, que se celebra a la rambla del Poblenou.
04.06.98 Membres de l'Arxiu participen a la conferència col·loqui, celebrada a la biblioteca Xavier
Benguerel, «L'espai d'un somni: de la vella Nova
Icària a la Vila Olímpica», organitzada per l'Associació de Veïns de la Vila Olímpica.
04.07.98 Surt a la venda el llibre fotogràfic Gent
de Poblenou, un recull d'imatges que ens ajuden a
comprendre l'evolució del barri al llarg d'aquest
segle a través de la seva gent, realitzat i editat per
l'Arxiu.
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