DES DE DINS

MEMÒRIA
DE L’ARXIU
2008-2009

14.03.09. Recorregut amb els pares
i els nens pels llocs més emblemà·
tics del nostre barri, organitzat con·
juntament amb l’Escola de Pares de
l’AMPA del CEIP Pere IV.
02.04.09. Celebració de l’assem·
blea anual de socis.
02.04.09. Presentació del número
13 de la revista Icària, dedicada al
cementiri del Poblenou, a càrrec
de M. Luisa de Yzaguirre Blanes,
directora de Comunicació de
Cementiris de Barcelona.
26.04.09. L’Arxiu col·labora amb
les Passejades Historicoliteràries al
Districte de Sant Martí, organitza·
des per les biblioteques del Dis·
tricte. Durant l’any 2009 s’han fet
cinc passejades amb l’objectiu no
solament de conèixer el passat dels
barris, sinó també de descobrir tota
mena de referències literàries que
ajudin a entendre millor la memòria
d’aquesta Barcelona.

MEMÒRIA DEL
POBLENOU
2008-2009

20.06.09. Sortida organitzada
per l’Arxiu amb el nom Anem al
Vendrell, per conèixer l’obra d’un
dels pintors més singulars del segle
xx, Ramon Calsina, amb la visita al
Museu Deu. A la tarda es visita la
Casa Museu Pau Casals.
30.06.09. L’Arxiu rep el premi
Quatre Cantons promogut per l’as·
sociació 22@ Network, coincidint
amb el seu cinquè aniversari, per la
seva col·laboració continuada amb
l’associació, amb la voluntat de fer
del districte un espai de trobada
entre el sector productiu i el ric
entramat associatiu del barri.

13.09.08. S’inicia la Festa Major
del barri amb el tradicional pregó
a càrrec de la nostra consòcia
Conxita Júlia i Farrés, poetessa
i autora del llibre Records de la
meva infantesa. Les passejades
amb el pare, editat per l’Ajunta·
ment de Barcelona i premi Sant
Martí 2007.
18.09.08. Es presenta el llibre Roc
Boronat. El republicà que fundà el
Sindicat de Cecs de Catalunya al
Centre Cívic Can Felipa. A l’acte
hi assisteix Teresa Palahi Juan,
delegada territorial de l’ONCE a
Catalunya.
20.09.08. Jornada de portes ober·
tes al Centre d’Imatgeria Festiva
de Sant Martí a Can Saladrigas.

09.10.08. L’Hotel Me, del carrer
de Pere IV amb Lope de Vega,
obre les portes amb tots els luxes.
Aquest establiment hoteler de 120
metres d’alçària i 36 plantes de la
cadena Melià està cridat a ser un
dels més emblemàtics de Barce·
lona. L’edifici és obra de l’arqui·
tecte francès Dominique Perrault.
23.10.08. El 22@ obre un edifici
d’oficines a l’antiga Netol, al
carrer de la Ciutat de Granada. El
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30.10.08. Acte de lliurament de la
Medalla d’Or al Mèrit Cultural de
l’Ajuntament de Barcelona a títol
pòstum a Josep Maria Huertas
Claveria, periodista. A l’homenatge
hi és present el president de la
Generalitat, José Montilla.
05.11.08. Farga compra la planta
d’Unilever. La casa catalana de
gelats i pastisseria que opera amb
les marques Farga i Farggi forma·
litza la compra a la multinacional
Unilever de la fàbrica Frigo del
Poblenou, al carrer de Perú amb
Bilbao. Farga invertirà uns 100
milions d’euros i continuarà fabri·
cant per a Unilever. L’acord per·
met conservar els llocs de treball
de la majoria dels 286 treballadors
de l’empresa.
07.11.08. Inauguració de l’escola
bressol municipal El Bressol del
Poblenou al carrer de Perú, 135.
L’escola té capacitat per a 81
alumnes.

18.05.09. L’Arxiu participa en la
31a Fira d’Artesans i Entitats, cele·
brada a la rambla del Poblenou dins
del conjunt d’actes programats de
les Festes de Maig del Poblenou.
06.06.09. Empreses del 22@ obren
les portes als veïns del barri. L’Arxiu
Històric del Poblenou organitza
conjuntament amb l’associació 22@
Network una visita guiada amb el
títol Poblenou: 22@ vell i nou per
diferents empreses de la zona, les
històriques Can Waldés i Impremta
Índice i les modernes instal·lacions
de la productora Cromosoma i la
cadena d’audiòfons Gaes.

Grup Castellví, promotor de l’obra,
ubicarà al districte la seva seu cor·
porativa.

28.11.08. La nau protegida de
l’antiga fàbrica de gel La Sibèria,
al 22@, serà un centre de moda. El
pla de millora urbana d’iniciativa
privada aprovat definitivament
afecta l’illa delimitada per l’avin·
guda d’Icària i els carrers d’Àvila,
Doctor Trueta i Badajoz, amb un
total de 14.468 m2.

11.08. Enderroc dels edificis de
La Vanguardia, excepte la façana
de la cantonada de Llacuna amb
Ramon Turró.
10.12.08. La Conselleria de Cultura
lloga a Mediapro 1.200 m2 per al
nou Santa Mònica. El nou centre
per a les arts visuals emergents
s’ubicarà al complex Imagina, pro·
pietat de Mediapro, l’empresa de
Jaume Roures, i del grup Árbol,
que està situat al Poblenou.

jectes arquitectònics dels cementi·
ris de Montjuïc i Poblenou.
20.01.09. La Universitat Politèc·
nica de Catalunya (UPC) obre
una escola d’elit per a enginyers i
arquitectes al districte 22@.
23.01.09. Una tempesta de vent
fa caure una paret de Can Ribera,
que mata una dona.

Antoni Vilanova i Eduard Simó i
combina la rehabilitació de l’antiga
fàbrica amb nous edificis.
10.02.09. Comissions Obreres
(CCOO) pacta el trasllat de la seu
de la via Laietana al 22@. El nou
edifici s’aixecarà tocant a la Dia·
gonal entre Selva de Mar, Vene·
çuela i Provençals.

11.12.08. Debat sobre el Pla de
protecció del barri antic del Poble·
nou amb la participació de Mercè
Tatjer, geògrafa i historiadora,
celebrat al Centre Moral i organit·
zat per l’Associació de Veïns del
Poblenou.
05.01.09. Cavalcada de Reis
organitzada per l’Associació de
Comissions de Festes de Carrers,
amb sortida a Diagonal – Selva de
Mar i arribada al Parc del Centre
de Poblenou.
07.01.09. Els alumnes de la UPF
estrenen campus en el 22@. Un
total de 3.500 alumnes i professors
de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF) estrenen a Ca l’Aranyó el
nou campus de la Comunicació del
22@, entre els carrers de Llacuna i
Roc Boronat.
13.01.09. Cementiris de Barcelona
cedeix a la Biblioteca de Catalunya
uns 800 expedients inèdits de pro·

28.01.09. Protestes d’okupes a la
rambla del Poblenou. Els okupes
de la Teixidora, del Poblenou, es
manifesten juntament amb un
centenar de persones contra el
desallotjament cautelar de l’edifici
ocupat al carrer de Marià Aguiló,
dut a terme pels Mossos d’Es·
quadra el dimarts 27 de gener.
L’edifici feia més de trenta anys
que estava abandonat i abans
de la guerra civil fou la seu dels
Federalistes.
01.02.09. S’inaugura al parc del
Fòrum la plaça de Willy Brandt,
en homenatge a l’excanceller ale·
many i Nobel de la Pau. L’acte és
presidit per l’alcalde Jordi Hereu
i el seu homòleg berlinès, Klaus
Wowereit.
04.02.09. L’illa de Ca l’Aranyó
guanya el premi Ciutat de Barce·
lona d’arquitectura i urbanisme.
El projecte és dels arquitectes
especialitzats en patrimoni fabril

13.02.09. Un grup violent, d’una
vintena d’estudiants, rebenta una
inauguració de la Pompeu Fabra
a l’illa de Ca l’Aranyó. La comitiva
oficial l’encapçala el president
de la Generalitat, José Montilla.
Els estudiants protesten pel Pla
Bolonya, l’adaptació del sistema
universitari al nou Espai europeu
d’educació superior.
19-28.02.09. Se celebra el Car·
naval del Poblenou, organitzat
per la Coordinadora d’Entitats del
Poblenou.
19.03.09. La Universitat Ramon
Llull (URL) presenta un llibre de
periodisme sobre Josep Maria
Huertas. L’obra Professor Huertas.
Lliçons de periodisme és el primer
estudi que s’edita sobre el desapa·
regut periodista.
08.03.09. Quatre detinguts per
dues baralles amb un mort i un
ferit. Els Mossos detenen de mati·
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nada quatre persones, veïnes de
Sant Adrià de Besòs i d’entre 22 i
32 anys, per la mort a punyalades
d’un home en una baralla en un
bar del carrer de Llacuna.

realitzada per l’escultor poblenoví
Josep Ricart Maymir i donat pel
Centre Moral i Cultural del Poble·
nou amb motiu del seu centenari a
Montserrat.

09.03.09. El col·leccionista poble·
noví Josep Maria Queralto exposa
a la Biblioteca Arús una petita
mostra dels 1.500/15.000 objec·
tes cinematogràfics que ha col·
leccionat al llarg de la seva vida.

19.04.09. Tiroteig a la terrassa de
l’Hotel Me per un ajust de comp·
tes. A la una de la nit, a l’interior
del luxós bar de l’hotel, situat al
carrer de Pere IV amb Lope de
Vega, un ciutadà croat dispara
cinc o sis trets a un altre home
amb passaport d’Eslovàquia.

12.03.09. Es lliuren els premis del I
Certamen Literari Paraules a Icària,
convocats per Edicions Saragossa
a la Sala de Plens del Districte de
Sant Martí.
25.03.09. Presentació de la pàgina
web sobre Josep Maria Huertas.
Els estudiants de l’assignatura His·
tòria del periodisme de la Facultat
de Comunicació de la UPF presen·
ten el portal web que han elaborat
sobre l’obra periodística de Josep
Maria Huertas Claveria.
25.03.09. El Poblenou demana
l’àrea verda perquè aparquin els
veïns en una assemblea convocada
per la Comissió de Mobilitat del
Poblenou a Can Felipa.
27.03.09. L’alcalde del Vendrell,
Benet Jané i Palou, inaugura
l’exposició «Ramon Calsina, crea·
dor incondicional» al Museu Deu
del Vendrell. L’exposició va estar
oberta del 27 de març al 28 de juny.
05.04.09. Acte d’inauguració de
la remodelació de les instal·lacions
del camp municipal Júpiter, al car·
rer de l’Agricultura, 238.
19.04.09. Inauguració i benedicció
del grup escultòric de la XII Esta·
ció del Via Crucis (la Crucifixió),
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20.04.09. TV3 forma a Casal Rock
un cor amb 25 persones grans,
d’entre 70 i 89 anys. El cantant
Marc Parrot, fill del Poblenou, és
el director musical de la docusèrie,
composta de nou capítols gravats
al Centre Cívic de Can Felipa.
21.04.09. Batuda policial contra
els Àngels de l’Infern. La seu prin·
cipal del grup era al carrer de Flu·
vià, a prop del carrer dels Pellaires.
05.05.09. Obre Can Framis, nou
espai de pintura contemporània
a Barcelona de la Fundació Vila
Casas, al carrer de Roc Boronat,
116-126.
10.05.09. Inauguració de la
Biblioteca Poblenou – Manel

Arranz dins del complex de Can
Saladrigas, al carrer de Joncar,
35. La biblioteca porta el nom del
professor, historiador i arxiver que
fou president de l’Arxiu Històric
del Poblenou.
10.05.09. Coincidint amb la inau·
guració de la biblioteca obre el
Centre d’Imatgeria Festiva de Sant
Martí, el primer d’aquestes carac·
terístiques a Barcelona, que ocupa
part de la planta baixa de Can
Saladrigas.

José Luis Alvarez, a la Biblioteca
Xavier Benguerel.
13.06.09. Acte inaugural de l’Any
del Centenari del CE Júpiter.
19.06.09. Se celebra l’acte de clo·
enda del 75è aniversari de l’Escola
Casas en el transcurs del qual es
presenta el llibre L’Escola Casas,
75 anys d’història.

16.05.09. Se celebra una jornada
de portes obertes al Campus de
la Comunicació – Poblenou de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
al 22@.
22.05.09. Acte de cloenda i lliu·
rament de premis del programa
22@ Creatalent a l’edifici Fòrum,
a la plaça d’Ernest Lluch i Martín,
1, amb la participació de Roger de
Gràcia, presentador del programa
de TV3 Oik mentns.
24.05.09. Se celebra la 31a Fira
d’Entitats i Artesans a la Rambla
del Poblenou.
08.06.09. S’inaugura l’exposició
de fotografia «AgoniaPoble9»,
amb fotografies de Javier Bassi i

01.07.09. Trasllat del rector de
Santa Maria del Taulat i Sant
Bernat Calbó, Oriol Garreta, als 70
anys d’edat, en contra de la seva
voluntat i sense fer-ne conèixer el
motiu. El consell pastoral i alguns
laics reclamen diàleg al bisbat,
sense rebre cap resposta. Es
nomena com a nou rector Francesc
Romeu, fins aleshores responsable
de la parròquia de Sant Francesc.
28.08.09. Nueva Rumasa rebutja
vendre la marca Cacaolat a
Schweppes. Els Ruiz Mateos diuen
que l’ofertant no garantia els 400
llocs de treball de la factoria del
carrer de Pujades.
29.08.09. Mor Antoni Rabinad
(Barcelona, 1927). L’escriptor, de
82 anys, era company de genera·
ció de Juan Marsé i Carlos Barral.
Memento mori, una obra ambien·
tada als barris del Clot i del Poble·
nou, ha estat considerada la millor
novel·la d’aquest escriptor i una
de les millors de la Barcelona de la
guerra i la postguerra.

