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Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial 

Assumpte Resum d'Acords 

Lloc telemàtica 

Data i hora 23 de juliol de 2020, de 18 a 20 h. 

Assistents Sandra Enrique, consellera 

 Maria Arenillas, consellera 

 Jordi Rallo, conseller 

 Sergi Cardona, tècnic Comissió de Programes de Memòria 

Carles Pinar, tècnic de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori i 

Secretari del Consell 

S’excusa: Marta Mas, de la Comissió Memòria i Gènere. 

Entitats i equipaments 

 Montse Milà. AVV Poblenou 

 Salvador Clarós. AVV Poblenou 

 Arantxa Morán. Centre d’Estudis de Sant Martí de Provençals 

 Eduard Milan. Apropa’t 

Ciutadania a títol individual: 1 persona: Mònica Gutiérrez 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

1. Aprovació de l’acta anterior. 

2. Informació de l’estat de l’àrea de Memòria i Patrimoni al Districte de Sant Martí, i 

repercussió de la crisi sanitària. 

3. Memòria i monuments a debat. 

4. Torn obert de paraules. 

Punt 1. Aprovació de l'acta anterior 

L’acta no es pot aprovar perquè els i les assistents no l’havien pogut llegir. Tot i que la sessió 

del dia 18 de febrer està al web del districte, en la secció de participació ciutadana-Consells 

Sectorials, quan es va parlar del PAD i del pressupost participatiu, hauria estat més correcte 

haver-la posat com a document annexat a la convocatòria del Consell. 

Una de les persones assistents al Consell posa l’enllaç en el xat de Jitsi Meet, perquè tothom la 

pugui recuperar. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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Punt 2. Informació de l'estat de l'àrea de Memòria i Patrimoni al Districte de Sant 

Martí i repercussió de la crisi sanitària 

La consellera Sandra Enrique fa un resum de la situació: 

- Repercussió de la crisi sanitària:  

Possibles afectacions de la part d’inversió per aquest mandat. Hi ha grans projectes que 

segurament no es podran dur a terme. Hi ha una repercussió social post crisi i uns pressupostos 

a reconduir. 

S’està reclamant al Govern central poder gastar els superàvits dels últims anys. La llei Montoro 

encara és vigent i obliga als ajuntaments a dedicar el superàvit a pagar deute i no poder fer 

dèficit. 

Com a Ajuntament caldrà prioritzar els temes socials, garantir ajudes i serveis municipals, i poder 

fer les inversions necessàries a nivell d’infraestructures i de nous equipaments que dotin de més 

servei a la ciutadania. 

Actualment es parla d’un dèficit de 300 milions i s’està demanant un endeutament i fer servir el 

superàvit d’exercicis anteriors. 

El Pacte de ciutat que hem conegut aquesta setmana, marcarà grans acords que als districtes, en 

els seus espais de participació, es treballarà per la seva concreció, tant a nivell de PAD com de 

noves mesures que puguin ser ara prioritàries en el nou context. 

Evidentment la prioritat ara mateix és l’agenda social i seran els temes principals que es valorin 

en al Pacte de ciutat traduït formalment en 4 taules: economia, serveis socials, urbanisme i 

cultura. Treballen les 4 tinences de l’ajuntament, a més d’entitats i representants de tots els 

sectors. Les taules no parlen ni decideixen propostes definitives del PAD/PAM/PIM, sinó que 

valoren l’estat actual. 

Al Pacte es fa esment al 22@ pel que fa a la suspensió de llicències en espais no transformats i 

quins àmbits de transformació es contemplen envers el patrimoni industrial de Poblenou, encara 

que ara s’està a la primera fase amb temés més genèrics (no menys importants) com el 

planejament. 

Al setembre hi haurà una resposta a les propostes PAD i dels pressupostos participatius 

- Informació des de la Regidoria de Memòria, i projectes de ciutat i districte. 

Al llarg del 2021 la línia estratègica de treball de la Regidoria serà l’habitatge. Es vol fer extensiu 

a les Taules i Consells de Memòria, i poder fer una presentació quan estiguin més tancades les 

línies, per què sigui un tema de treball transversal a nivell de Regidoria, d’equipaments de 

memòria i Taules i Consells de Memòria. 

També hi ha un estudi des de Patrimoni sobre els refugis de la Guerra Civil. S’està fent un 

inventari a nivell de ciutat. Tant dels que encara hi ha restes visibles, com la localització dels 

enderrocats. 

Ponència del Nomenclàtor es reunirà la primera quinzena de setembre. 
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Memòria del confinament: és un espai per a la recollida oberta de testimonis escrits, imatges 

o audiovisuals per conservar les vivències individuals i col·lectives, a fi de garantir el dret a la 

memòria popular del confinament de la ciutat de Barcelona. En una segona fase, els testimonis 

que es recullin formaran part del catàleg públic de l’Arxiu Municipal de Barcelona, com a fons 

documental per preservar i difondre. Amb aquest projecte, Barcelona garanteix també un segon 

objectiu, que és el dret dels veïns i les veïnes de la ciutat a explicar la pròpia història i que 

aquesta sigui escoltada i recollida, tal com es va fer després d’episodis recents de la ciutat, com 

l’atemptat de la Rambla, o l’1 d’octubre de 2017. 

Memòria Interculturalitat: es faran les primeres jornades de Memòria de la Interculturalitat 

durant el mes de novembre (el cap de setmana del 27-28 de novembre). 

Projectes consolidats del Pla de Barris: la Cooperativa Gregal va néixer l’any 1981 com a 

cooperativa d'ensenyament amb una aposta autogestionaria i un equilibri entre el concert amb 

l'Administració Pública i la pedagogia llibertària basat amb l'Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia. 

L’any 1991, l’escola com a tal, deixa de funcionar degut a la implementació de l’escola pública 

gratuïta. Actualment, la cooperativa gestiona un menjador solidari i efectua activitats culturals, 

formatives i de divulgació, entre d’altres. 

Dilluns, 30 de juliol, l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ), realitzarà una llarga entrevista 

enregistrada en vídeo amb el Sr. José Gil, que serà la base d'un treball de memòria més extens 

amb l'entitat. 

Properament sortirà publicat un concurs públic per treballar els temes de memòria amb Gregal, 

que inclou la inauguració de l'espai, així com l'edició de materials a través del treball de memòria 

compartit amb veïnes i veïns del barri. 

Es va encarregar a OVQ aquesta filmació, i paral·lelament s’ha iniciat la redacció del concurs. En 

aquests moment està redactat el Plec tècnic i s’està a l’espera que serveis jurídics pugui fer el 

Plec Administratiu (que s’espera que estigui publicat la primera quinzena de setembre). 

El Plec tècnic està definit en de tres etapes: 

 La primera, que desenvoluparà un treball i un producte gràfic (exposició), pensant en la 

inauguració de l’equipament (des de la signatura del contracte fins a la data de finalització 

de les obres, prevista pel desembre 2020) 

 La segona, que abordarà un treball d’investigació de més profunditat que cristal·litzarà en 

diversos productes (entre setembre 2020 a juny 2021) 

 La tercera, que ha de facilitar l’aprenentatge i l’autonomia dels membres de la cooperativa 

per mantenir i actualitzar la documentació generada. 

Aquest encàrrec forma part del Pla de Barris. 

Taxa turística: projectes assumits han estat el de la memòria a l’Eix Pere IV i el del Parc 

Agrícola de Sant Martí. 

Placa Ateneu Obrer Martinenc: la idea és fer un buidatge sistemàtic de la revista Minerva 

publicada per aquest Ateneu entre 1921 i el 1938. Aquest buidat ajuda a confeccionar una 

història tot aprofitant alguns dels articles commemoratius. La revista està localitzada i s’espera 

accedir-hi en breu. 
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Inauguració de la Torre de les Aigües: falta la connexió internet. S’hi està treballant. 

Oliva Artés: ja han finalitzat les obres i està previst la seva reobertura per setembre. 

- Projectes pendents 

Espais memorialístics: 

o Fàbrica del Cànem: 1939-1942 presó, camp de concentració dels afusellats al Camp de la 

Bota. 

o Escola Farigola: l’escola racionalista al Clot, carrer Municipi núm. 2. Escola Moderna, als anys 

20 es va anomenar Escola Natura. 

o Estació de ferrocarril de Poblenou. 

Can Ricart: s’està realitzant la rehabilitació de la nau annexa al Casal de joves, i està previst que 

entre setembre i octubre es dugui a terme el procés participatiu per a definir els criteris de la 

urbanització de tots els interiors de les quatre illes que constitueixen Can Ricart. 

La Escocesa: està pendent de la definició de PIM. Han començat les obres de deconstrucció de 

la coberta de la Nau Foseco, amb les següents intervencions: 

- Retirar la coberta i emmagatzemar les teules ceràmiques per a altres usos  

- Retirar les encavallades, catalogar i emmagatzemar les que estiguin en bon estat per tornar-

les a incorporar al projecte de rehabilitació 

- Protegir la xemeneia per mantenir-la en el seu estat original 

- Canalitzar les aigües en superfície interior una vegada estigui retirada la coberta 

- Apuntalament de la part estructural de les façanes i les pilastres per a la seva estabilització 

Caseta Taronja: pendent que l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 

transfereixi al districte la possessió per, a posteriori, fixar dates del procés participatiu per definir 

l'ús temporal. 

Fàbrica del Plom: l’adquisició està pendent del PIM. 

22@: en matèria de protecció del patrimoni es desconeix si es tindrà informació abans d’acabar 

juliol. És molt probable que al setembre es presentin els treballs d’anàlisi i propostes. 

Can Riera: el districte ha fet la petició a Patrimoni d’un treball de diagnosi, que el realitza el 

MUHBA. Posteriorment, el districte l’envia a Patrimoni per incloure’l en el catàleg com a BCIL. Ara 

mateix el MUHBA realitza l'estudi de l'edifici que es necessari per justificar la seva inclusió dins 

del Catàleg. Tot el nou barri de Sant Martí-Sagrera es crea al voltant de la gran plaça de la masia 

de Can Riera. 

Passatge Trullàs: està afectat pel 22@. 

Espigó on hi la placa de l’Antoni Gutiérrez: s’ha fet malbé pel temporal Gloria. S’ha fet la 

consulta al Consell d’Art Públic, que comenta que aquest aprova les propostes, però el 

manteniment el fa Patrimoni Arquitectònic, d’Ecologia Urbana. El Consell d’Art Públic es fa càrrec 

del manteniment sempre i quan estigui validat per ells, i inventariat com a peça de la col·lecció 
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municipal. En cas contrari el manteniment s’entén que forma part de les competències del 

Districte corresponent. 

Passatge d’Aymà: La Gerència del districte realitza gestions amb Ecología Urbana, respecte la 

necessitat d’analitzar el que representen aquestes casetes de l’Eix Llacuna en el patrimoni històric 

del Poblenou, a la vista de la revisió que s’està realitzant sobre el 22@. En unes setmanes es 

tindrà el primer document d’aquests treballs, i l’informe estarà al setembre, formant part dels 

treballs d’anàlisi del 22@. 

Instal·lació escultòrica dedicada a Joana Tomàs: al jardins del mateix nom. Està feta 

malbé. 

Punt 3. Memòria i monuments a debat 

La consellera introdueix el tema per establir, si les i els assistents volen, un debat o encreuament 

d’idees. 

Esmenta que aquest tema ha emergit amb força les darreres setmanes. Ja des de la Regidoria 

s’hi estava treballant sobre això abans del confinament. S'estan preparant activitats de debat i 

reflexió entorn la figura de Colom i altres estàtues. 

En el context de les protestes antiracistes contra personatges vinculats a la colonització i 

l'esclavitud que han tingut lloc fa poques setmanes, ha arrelat amb força aquest debat a la nostra 

societat. La nostra ciutat va plena d’opinions i cada dia trobem articles que en parlen de l’art a 

l’espai públic. 

Hi ha un part del debat que parla de resignificar. De fer una aposta per una "explicació crítica" 

del monument in situ i no moure’l, no descontextualitzar-lo, per què les generacions futures 

puguin entendre i tenir tota la informació que va implícita en el propi monument i la seva 

ubicació, física i cronològica. 

S’estableix un debat en el què intervé el Sr. Jordi Rallo, el Sr. Eduard Milan, i la Sra. Mònica 

Gutiérrez. 

Punt 4. Torn obert de paraules 

El Sr. Jordi Rallo opina que no és moment de retallar en inversions, que es necessita aprovar 

el PIM. La Memòria Democràtica i el Patrimoni també és un tema important. 

El Sr. Salvador Clarós també coincideix en què cal saber quines seran les inversions, i cóm 

afecten al Patrimoni. Esmenta diversos temes: 

- Oliva Artés. Opina que es reobrirà, però sense la darrera fase que permet configurar-se 

com a museu.  

- Can Ricart. S’ha esmentat que la nau annexa estarà en obres i voldria saber el calendari. 

- La Escocesa. S’ha tret la coberta, i voldria saber quin és el projecte. 

- La senyalització de l’Eix Pere IV realitzat pel MUHBA. Estendre-ho per altres indrets del 

districte. 
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- El nomenclàtor, opina que cal fer una revisió a fons. 

- El memorial a la fàbrica del Cànem, també conegut com a “hort de La Vanguardia”, 

camp de concentració des de 1939.  

- Placa commemorativa de l’Antoni Gutiérrez, feta malbé pel temporal. La consellera 

ha fet gestions i de l’arranjament se’n fa càrrec el districte. 

El Sr. Clarós esmenta que a l’anterior legislatura es va encarregar un llistat del patrimoni del 

districte a l’arquitecte Antoni Vilanova, amb detalls de les afectacions. 

La Sra. Maria Arenillas també mostra interès en la planificació de Can Ricart o La Escocesa. 

S’interessa també per Can Miralletas, esmentant que els jardins estan degradats i la masia 

molt deteriorada. 

Esmenta que caldria tenir un llistat de temes o actuacions concretes, ordenades per prioritats, 

i amb els costos associats. 

La Sra. Montse Milà esmenta que cal revisar el nomenclàtor des d’una visió de gènere, i 

també comenta la placa memorial de l’Antoni Gutiérrez. 

El Sr. Eduard Milan esmenta que cal revisar el nomenclàtor perquè hi ha errades històriques, 

fet que també esmenta el Sr. Salvador Clarós. 

També vol incloure a l’acta del Consell la següent declaració: 

Per motiu, de la propera sessió del Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial del 

Districte de Sant Martí, prevista per dijous 23 de juliol de 2020, i dins els terminis especificats, 

l'Agrupació per la defensa del Patrimoni (Apropat) vol fer les següents consideracions per tal 

siguin tractades i posades a aprovació si pertoca, en la següent forma:  

1. Reiterar la urgent necessitat de dotar de caràcter de Bé Cultural d'Interès Local (B.C.I.L.) 

Can Riera Parellada dels Tarongers, i el seu entorn, Riera d'Horta i regadora Parellada.  

2. A causa de les patologies, de la masia - s'annexa document de l'any 2013 revisat en el mes 

d'abril de 2020- es proposa amb caràcter imminent la creació d'un grup d'estudi i treball 

integrat per persones d'aquest Consell, tècnics/ques i representants que l'administració -

Ajuntament i Districte- designin per fer treballs de camp i aportar resultats i propostes. 

Apropat, dins el Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals, s'ofereix a coordinar i aportar 

tot el recollit al respecte fins al dia d'avui.  

3. Elevar des d'aquest Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial del Districte de 

Sant Martí, petició per tal des de les àrees competents s'iniciïn treballs previs arqueològics en 

el mas de Can Riera i en el seu entorn, per orientar futurs treballs de major dimensió, amb el 

convenciment que seran d'interès general. 

La consellera ha esmentat en quin es troben les actuacions de Can Ricart (que al setembre-

octubre s’iniciarà un procés participatiu), com de La Escocesa (amb detall de les 

intervencions), així com la resta de temes, tret de Can Miralletas, que es pren nota i s’esbrina 

situació. 

També ha esmentat les gestions sobre Can Riera, i el Consell considera ajustat a les seves 
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finalitats la declaració de l’entitat Apropat. 

 En aquest punt s’introdueix com a tema a tractar, que no sortia a l’ordre del dia, la Part 

tècnica del Consell:  

Esborrany Reglament. Adjuntat com a annex a la convocatòria: consensuar i aprovar el 

text, decidir vicepresidència (no es pot fins aprovació pel Consell Municipal de ciutat), Comissió 

Permanent, i Taules o grups de treball. 

Com a grups de treball, es proposen: 

- El Pla de patrimoni Clot-Camp de l’Arpa, per impulsar la protecció patrimonial i del teixit 

històric del Clot-Camp de l’Arpa, tot conservant el caràcter identitari i les especificitats del 

seu casc antic, tant dels bens immobles com de la trama urbana). 

- Revisió del nomenclàtor. 

ACORD: S’acorda l’enviament de l’esborrany de reglament a les persones convocades al 

Consell i que no han pogut assistir, per la seva revisió. Es dóna de temps fins el dia 30 de 

juliol, per comentaris. 

Cal tenir en compte que els Serveis Jurídics van emetre un dictamen en el què es diu que 

l’aprovació del reglament per un Consell és provisional fins que no hi ha l’aprovació definitiva 

del Consell Municipal de ciutat, i que, fins aquesta aprovació, no es poden nomenar els càrrecs 

(en el nostre cas, la vicepresidència). 

Carles Pinar 

Secretari del Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial 

Barcelona, 27 de juliol de 2020  


