DES D E D I N S

30.08.10. Els veïns de l’eix
d’Almogàvers insten a controlar
el desori nocturn. Els residents,
dels blocs protegits del número
107 d’Almogàvers, denuncien la
invasió dels espais comuns pels
usuaris dels locals d’oci de la
zona.
11.09.10. S’inicia la Festa Major
del barri amb el tradicional
pregó a càrrec de Teresa Simó,
responsable de l’Escola d’Art del
Poblenou.
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06.10.10. Es presenta el projecte de transformació de
l’antiga fàbrica Oliva Artés del
carrer de Pere IV, en el nou centre d’història contemporània de
Barcelona.

sident del CMC Xavier Oliver i
l’escriptor Joan Rendé.

19.11.10. Recital poètic homenatge al poeta Anton Sala Cornadó, al Centre de Barri de la
rambla del Poblenou, 49.

14.10.10. El Poblenou, aparador
escènic. «Te quiero, Poblenou»
és la frase que il·lustra el cartell
del festival Escena Poblenou
2010, una cita multidisciplinària
de les arts escèniques contemporànies que, en la novena edició, ja pertany al barri.

01.03.11. L’Espai Niu del carrer
dels Almogàvers celebra el seu
cinquè aniversari.
03-05.03.11. Durant la cele-

21.12.10. L’artista establert a
París Antoni Taule porta els seus
quadres de la sèrie «La Magie du
Silence» a les sales de Can Framis, al carrer de Roc Boronat.

bració del Carnaval del Poblenou, la Coordinadora d’Entitats
organitza el primer Concurs
d’Aparadors de Carnaval, en
col·laboració amb l’Escola
d’Aparadorisme i Marxandatge
Visual, ARTIDI.

11.09.10. S’inaugura l’exposició
«La Escocesa amb el barri». Els
artistes de La Escocesa conviden
tots els artistes del Poblenou a
participar en l’exposició de festa
major a Can Felipa.

06.10.10. La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
(CMT) inaugura la seva seu
definitiva a Barcelona. La CMT
s’instal·la al districte 22@ en un
immoble de 12.000 metres quadrats dissenyat pels arquitectes
Batlle i Roig i promogut pel grup
immobiliari Castellví.
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02.11.10. La sala Razzmatazz,
del carrer dels Almogàvers, celebra deu anys de bona música.

09.11.10. L’Ajuntament de Barcelona fa entrega de la Medalla
d’Or al Mèrit Cívic al Centre
Moral i Cultural del Poblenou,
en el centenari de la seva fundació, per la seva trajectòria
en la difusió de la cultura i
l’associacionisme al barri del
Poblenou.

22.12.10. El districte tecnològic
22@ celebra la seva primera
dècada. Es tracta d’un projecte
urbà per al Poblenou fabril que
inicià l’alcalde Joan Clos l’any
2000.

10.03.11. Es presenta el llibre
Barraques. La Barcelona informal del segle XX, editat per
Mercè Tatjer i Cristina Larrea i
publicat pel Museu d’Història de
Barcelona

29.01.11. Es presenta el llibre

17.04.10. Veïns dels carrers de

commemoratiu del centenari
del Centre Moral i Cultural
del Poblenou, a càrrec de
l’Arquebisbe Joan Enric Vives,
regidor Francesc Narváez, pre-

la Selva de Mar i Cristóbal de
Moura denuncien festes il·legals
en una antiga nau ocupada al
carrer de Cristóbal de Moura. Els
joves okupes muntaven festes
cada dissabte fins al diumenge
al migdia.
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26.03.11. Els treballadors de
Cacaolat protesten davant la
Generalitat. Uns 200 empleats demanen la continuïtat de
l’empresa i el manteniment de
la plantilla, després que Nueva
Rumasa presentés concurs de
creditors.

27.03.11. S’inaugura el Museu

Àfrica Ragel i l’editora Rosa M.
Zaragoza.

24.02.11. Celebració de

29.04.11. S’obre l’edició número

24.02.11. Presentació del
número 15 de la revista Icària,
dedicada al vell Poblenou, a
càrrec de Mercè Tatjer i Mir,
catedràtica de la Universitat de
Barcelona.

l’assemblea anual de socis.

40 de la Fira d’Abril al Parc del
Fòrum. El cartell és un disseny
de Custo Dalmau.

Blau, nova seu del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona,
al Parc del Fòrum.

30.04.11. S’inicia una nova
edició de les Passejades
Literàries pel districte de Sant
Martí, organitzades per les
biblioteques del Districte, amb
la col·laboració de l’Arxiu. Les
passejades són conduïdes per
l’historiador Joan Carles Luque,
de l’Arxiu Històric del Poblenou.

01.04.11. L’actor Beppe Grillo
29.05.11. L’Arxiu participa en

es presenta al Teatre Casino de
l’Aliança del Poblenou.

08.04.11. La Guàrdia Urbana

EL LLIBRE
SOBRE EL
PINTOR QUE
ADOPTÀ EL
POBLENOU

precinta al Poblenou una gran
nau okupada que es llogava per
a trobades rave coneguda com
El Antipánico, al número 467 del
carrer de Pere IV. El recinte, de
1.700 metres quadrats, disposava de discoteca, barra de bar i
sala de cinema.

06.05.11. El grup de jazz La
Locomotora Negra celebra els
seus 40 anys al Casino L’Alinaça.

11.04.11. L’associació Indepen-

07.07.11. Desallotjada una nau

dència, Sobirania i Justícia es
presenta al Poblenou. L’acte té
lloc al Centre Moral i Cultural, al
carrer de Pujades, 176-178.

okupada pel grup d’arts escèniques Artkatraz. El col·lectiu

15.05.11. S’obre una nova escola
de música, Colours&Music, al
Poblenou, situada al carrer de
Pere IV, 228.

estava instal·lat en els locals
abandonats al número 139 del
carrer dels Almogàvers, propietat
de Metrovacesa, des de l’octubre
del 2009.

la 33a Fira d’Artesans i Entitats
celebrada a la Rambla, dintre del
conjunt d’actes programats de
les Festes de Maig del Poblenou.
Es distribueix un nou díptic de
presentació de l’Arxiu.

25.07.11. Veïns del Poblenou
es manifesten en favor dels
senegalesos que viuen en un
edifici abandonat del carrer de
Badajoz i que es guanyen la vida
gràcies a la recollida de ferralla.

23.04.11. El grup mallorquí
Antònia Font presenta el seu
nou disc al Casino de l’Aliança
del Poblenou.

28.04.11. A la sala d’actes de
la Biblioteca Poblenou – Manel
Arranz es presenten els llibres
guardonats en el tercer certamen
Paraules a Icària, a càrrec de
Ferran Soriano, empresari català,
amb la participació dels autors
Susana Martínez, Aleix Ortuño i

12.06.10. Protesta a
l’ajuntament per convertir el Pou
del món en un aparador de promocions urbanístiques, pervertint la idea original de 2004 de
l’AVPN d’un lloc de comunicació
interactiva amb Guayaquil.
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