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Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial 

Assumpte Resum d'acords 
Lloc Seu del Districte de Sant Martí 
Data i hora 18 de febrer de 2020, de 17.30 a 19.30 h 

Assistents Inmaculada Bajo (consellera) 
 Sandra Enrique (consellera) 
 Jordi Rallo (conseller) 

Entitats i equipaments 

Ciutadania a títol individual 

Ordre del dia 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

5. Torn obert de paraules 

Punt 1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos 

participatius 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el qual la ciutadania, 

de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions d’euros per a la realització de projectes 

d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és de 

9 milions d’euros. 

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les 

propostes que presenta inicialment el Districte de Sant Martí al PAD (Programa d’Actuació de 

Districte) en l’àmbit objecte del Consell. 

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”. 

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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Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 

sorgides de la sessió es pot consultar la plataforma decidim.barcelona. 

Punt 2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Es recullen les propostes del PAD amb la següent llegenda: 

Títol de la proposta // Descripció de la proposta 

1. Impulsar un Pla de Protecció del Patrimoni de Sant Martí // Al Clot i el Camp de l’Arpa del 

Clot aquest Pla de Protecció del Patrimoni hauria d'anar acompanyat d’una urgent modificació 

urbanística per tal de poder salvaguardar aquest Patrimoni que està sent malmès des de fa temps, 

sobretot pel sector immobiliari. S’hauria de prioritzar l’elaboració d'un Cens d'Edificis de Patrimoni 

del Districte. En aquest Pla caldria consensuar una priorització d'aquells elements que cal catalogar 

o descatalogar. S'hauria d’incorporar una reflexió sobre la importància dels elements dels edificis 

obrers al territori. A la Llacuna i a Provençals del Poblenou caldria tenir en compte les fonts 

tradicionals. 

2. Biblioteca a la Fàbrica del Plom // Impulsar la creació d'una biblioteca a l’edifici de la 

Fàbrica del Plom. 

3. Vehicular el treball de Memòria Democràtica amb els agents educatius de Sant Martí // 

Impulsar una línia de treball per tal de fomentar el treball col·laboratiu dels agents vinculats a la 

recuperació de la Memòria Democràtica dels barris del districte amb els agents educatius. Es 

considera molt important el desenvolupament d’aquests projectes per tal d’integrar la tasca de 

recuperació amb la difusió. 

4. Incorporar una línia de treball en Memòria Democràtica focalitzat en la Memòria Obrera de 

Sant Martí // El districte de Sant Martí per la seva història ha estat vinculat a un període històric 

del qual cal impulsar la protecció dels elements: cal treballar per recuperar els elements de la 

Memòria Obrera del districte. 

5. Museu Hermitage al Fòrum // Es proposa considerar el Fòrum com a futura ubicació del 

Museu Hermitage. 

6. Creació i dinamització de la Comissió de Treball pel Nomenclàtor // Es considera que és 

molt necessària la creació d'una Comissió de Treball pel Nomenclàtor del Districte de Sant Martí. 

Aquesta Comissió hauria d’integrar la màxima diversitat tant d'agents com de referents tècnics del 

territori, i hauria d'integrar també tasques d'estudi i anàlisi de tots els entorns. En el treball a 

desenvolupar caldria tenir present les denominacions populars existents d’alguns dels espais 

públics del districte. 

7. Impulsar un Pla de Patrimoni Mobiliari Històric // Incorporar una línia de treball de 

recuperació del Patrimoni Mobiliari. Caldria dotar de pressupost permanent i d’un protocol per tal 

d’agilitar les tasques de recuperació en el moment en què es realitzi la detecció de mobiliari. 

8. Impulsar el treball del Patrimoni Audiovisual // La recuperació, la digitalització i la 

conservació del Patrimoni Audiovisual es considera una actuació fonamental en el marc del 

https://www.decidim.barcelona/
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desenvolupament de la Memòria Democràtica del districte. Cal impulsar tant el treball transversal 

entre les entitats, com el suport a iniciatives i la participació ciutadana en la recuperació d'aquest 

patrimoni. 

9. Rehabilitació de la fàbrica La Granota (Fuerzas Industriales) // Rehabilitar i donar ús 

d’equipament a la fàbrica La Granota (Fuerzas Industriales), situada al c. Pallars amb la rambla del 

Poblenou. 

10. Rehabilitació de La Escocesa // Rehabilitar i donar ús a les naus de La Escocesa. Amb 

especial prioritat a la nau Foseco i a l’habitatge de Pere IV. 

11. Rehabilitació de Can Ricart // Rehabilitar i donar ús a les naus de Can Ricart. A més de la 

nau annexa al Casal de Joves, prioritzar també la nau de vapor cedida al MUHBA per a ús 

museístic. I donar ús a l’antiga fàbrica de la Frigo. 

12. El MUHBA a l’Oliva Artés // Impulsar les activitats d’aquest equipament i donar impuls a la 

difusió d’aquest espai museístic. 

13. Recuperar la memòria de la placeta Klein a l’espai de davant de Ca l’Alier // Recuperar el 

nom de placeta Klein a l’espai de davant de Ca l’Alier (nomenclàtor, recuperar font i generar espai 

d’ombra). 

14. Protecció de les casetes obreres històriques de Provençals del Poblenou i el Maresme // 

Protegir i rehabilitar les casetes obreres dels barris de Provençals del Poblenou i del Maresme 

ubicades en carrerons. Es tracta de les cases històriques d’aquests barris. 

15. Recuperar la memòria de les xemeneies del Districte // Impulsar un pla de recuperació de 

la memòria de les xemeneies industrials del districte, sobretot al Poblenou. Afegint plaques i 

panells explicatius amb informació. 

16. Rehabilitació de Can Riera // Rehabilitar la masia de Can Riera catalogada com a Bé 

Cultural d’Interès Local. 

17. Rehabilitació de la Torre del Fang // Es considera patrimoni de Sant Martí, que l’actual 

divisió territorial no s’adequa a la història del districte. Impulsar la recuperació dels límits 

territorials de Sant Martí amb Sant Andreu de 1984 per a la recuperació del Patrimoni en aquest 

territori. 

18. Impulsar projectes de l’Arxiu Històric // Donar impuls als projectes de l’Arxiu Històric al 

districte per tal de poder potenciar i fer arribar a tots els centres educatius del districte. 

19. Projectes d’esponsorització // Impulsar l’esponsorització d’algunes de les actuacions de 

recuperació de la Memòria Democràtica del districte per tal d’ampliar tant el catàleg com el seu 

manteniment. 

20. Catàleg virtual de la Memòria Democràtica del Districte // Vehicular un projecte que vinculi 

les plaques físiques de Memòria Democràtica amb un suport virtual (QR o similar) per tal de 

conèixer la història més enllà de la placa física i establir connexions temàtiques entre els diferents 

punts d'interès del districte. 

21. Recuperació de la memòria de l'antiga escola Farigola // Al carrer Municipi 10 es va crear 
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una de les primeres escoles modernes de la ciutat, l’antiga escola Farigola. Caldria incorporar-la a 

la Memòria Històrica del districte a través d'una placa en la seva ubicació i de la recuperació de la 

seva història. 

22. Recuperar la memòria i conservació dels refugis del districte // Impulsar una línia de treball 

per a la recuperació i conservació dels refugis del districte. 

Total de propostes realitzades ...................................................................................... 22 

Punt 3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

Es recullen les propostes sobre projectes d’inversió amb la següent llegenda: 

Títol del projecte // Descripció del projecte 

1. Recuperació de béns mobles del patrimoni industrial del Poblenou // Projecte dotat amb 

pressupost i coordinat amb el MUHBA per facilitar la localització, el transport, la rehabilitació i 

l’exposició d’elements mobles (màquines, etc.) del passat industrial, procedents de fàbriques, 

tallers, donacions, etc. 

2. Rehabilitació de l’espai escultòric Joana Tomàs // És una escultura situada als jardins Joana 

Tomàs que està malmesa i és un espai de memòria. 

3. Memorial de la fàbrica del Cànem // L’espai conegut com “l’hort de la Vanguardia” 

reivindica que part de la zona dedicada a espai verd/públic s’hi realitzi un memorial sobre la 

repressió franquista en que es convertí la fàbrica del Cànem (propietat de la família Godó) en un 

camp de concentració el 1939. 

4. Recuperar la història de les xemeneies industrials de Sant Martí // Incorporar panells o 

plaques senyalístiques amb la història de les xemeneies industrials de Sant Martí. 

5. Recuperar la història de l’estació de tren del Poblenou // Incorporar elements que permetin 

fer visible la memòria de l’estació de tren del Poblenou. 

6. Plataforma digital // Instal·lació de codis QR als monuments o llocs històrics per accedir a 

una plataforma digital informativa. 

7. Reforma de la plaça de la Palmera de Sant Martí // Adequar i rehabilitar la plaça de la 

Palmera de Sant Martí. 

8. Implantar senyalística històrica // Implantar senyalística històrica a tot el districte. 

Total de projectes realitzats ......................................................................................... 8 
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Punt 4. Altres observacions rellevants sobre les trobades 

 

Carles Pinar 

Secretari del Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial 

Barcelona, 3 de març de 2020 


