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MESURES PAD MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I PATRIMONI INDUSTRIAL
Mesures de xoc


Documentar les experiències veïnals i ciutadanes per garantir el dret a la memòria popular
del confinament a través de l’espai virtual Decidim.Barcelona. El llegat formarà part de
l’Arxiu Municipal de Barcelona.

Memòria democràtica






Vehicular el treball de memòria històrica amb els agents educatius de Sant Martí impulsant
els projectes dels arxius històrics, elaborant programes per temàtiques plurals: memòria de
l’aigua, memòria obrera de l’habitatge, feminismes i LGTBI, interculturalitat, cultura
antifeixista i popular, dona i presó.
Elaborar un pla de senyalística als barris del nostre districte per recuperar la memòria
històrica i democràtica, promoure noves propostes del nomenclàtor, que prioritzin noms de
dona i dur a terme els canvis pertinents.
Elaboració d’un programa de memòria històrica en temàtiques plurals.

Transformació i regeneració urbana






Impulsar la revisió del Pla d’Usos del Districte.
Fer un pacte per un 22@ més inclusiu i sostenible. Adaptar el planejament per cobrir les
necessitats actuals i futures incrementant l’habitatge assequible, activitats culturals i
esportives, espais verds i diversitat d’usos protegint el patrimoni i la memòria històrica.
Programa de transformació i gestió d’edificis industrials consolidats, d’ajuts a la rehabilitació
del patrimoni industrial (procurar la preservació efectiva del patrimoni).
Treballar per preservar el patrimoni històric: adoptar mesures de protecció dels edificis dels
nuclis històrics del Clot, el Camp de l’Arpa del Clot i Sant Martí de Provençals, i dissenyar,
de manera participada amb les escoles de l’entorn, l’espai de l’antiga estació
transformadora al carrer de Castella.

Cultura






Impulsar el projecte “Pere IV. L’eix del patrimoni, la cultura i la creativitat”: un nou
equipament públic al Besòs i el Maresme a l’antic Cinema Pere IV, un nou punt de
centralitat al districte.
La Escocesa i Can Ricart. Rehabilitació dels dos antics espais fabrils per tal de donar cabuda
a la cultura, l’economia i l’habitatge.
Rehabilitació interior i façanes de nau de Can Ricart per ubicar-hi un espai per a la creació.
Adquirir l’antiga seu de Biciclot (antiga fàbrica del plom), nou equipament a l’antic Cinema
Pere IV.

Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació


Elaborar el projecte ciutadà de la Caseta Taronja a la rambla del Poblenou, 4.

