
SR. REGIDOR-PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ

                                     Ainhoa Ruiz       ,  en la seva condició de Portaveu del Grup Municipal
CUP-CAPGIREM en aquest Consell Municipal, actuant en el seu nom i representació, exposa:

I. Atès que el carrer Pere IV constitueix un dels eixos vertebradors històrics del Poblenou, datat des
del  segle  XVIII  i  que durant els  segles XIX  i  XX esdevenia l’eix  principal  del  transport  rodat  de
mercaderies, al voltant del qual s’assentava la indústria de l’anomenat Manchester català. És ara,
entrats el segle XXI, que les reformes urbanístiques estan produint que l’ús d’aquest carrer de més
de 3,5 quilometres s’hagi vist ressentit i vagi perdent la seva funció viària i vertebradora del barri. El
Pla  General  Metropolità  de  1976  no  va  contemplar  el  c/Pere  IV  com  a  estratègic  per  a  la
revitalització del Poblenou. Han estat les modificacions del PGM l’any 2000 derivades del Pla 22@
(Llull Pujades Ponent, Campus Audiovisual, Eix Llacuna, Parc Central i Perú Pere IV) i la del Casc
antic l’any 2009, que es desvirtuaria en el seu conjunt l’eix Pere IV. Només l’any 2006, i fruit del
treball  veïnal,  seria  reconegut  el  potencial  de  Pere  IV  com a eix  mitjançant  el  Pla  Especial  de
Protecció del Patrimoni Industrial.

II. Atès que el Pla 22@ha fracassat a nivell econòmic, urbanístic com de revitalització del Poblenou .
15 anys després de l’inici del seu desplegament, ha convertit l’eix Pere IV en una de les zones de la
ciutat més abandonades i deixades degradar. Destacant a data de 2013 un 38% dels 1.001 locals
censats  estan  buits,  i  es  concentren  als  trams nord  i  sud.  El  PERI  Parc  Central,  entre  d’altres
qüestions, desviava el transit rodat cap a Bac de Roda i la Gran Via, ha comportat la pèrdua de
sentit i ús de la zona nord de Pere VI. A part va cedir la prioritat viària a l’Avinguda Diagonal, i
substituí la centralitat física i simbòlica del recinte industrial Can Ricart, catalogat com a Bé Cultural
d’Interès Nacional, i l’Oliva Artés, per l’Hotel Me (Habitat Sky) de l’arquitecte Dominique Perrault
de 130 metres d’alçada o el Parc Central del Poblenou de Jean Nouvel, abastament criticat pel seu
disseny, desubicació, usos o sostenibilitat. 

III. Atès que l’actual context de crisi del sector immobiliari, la paralització del 22@, l’Ajuntament de
Barcelona els darrers anys ha reorientat l’econòmica en el sector turístic, situant el futur de l’eix
Pere IV en la seva cruïlla històrica. És en aquest sentit que  apareix a l’escenari una proposta de
“Superilla”  al  Poblenou plantejada des  de l’Ajuntament  de Barcelona,  amb afectació  del  tram
central del carrer (afectació que comprèn els carrers Bilbao, Llacuna, Pallars, Tànger i Diagonal).
Aquesta esdevé entre d’altres qüestions, per a l’eix Pere IV, la pacificació viària del carrer a un únic
sentit del transport rodat, així com el desplaçament del transport públic als carrers paral·lels. Una
proposta  que  esdevé  alarmantment  fragmentadora  per  a  l’eix,  amb  totes  les  conseqüències
implícites de reducció del seu ús, comunicació i sentit històric, i poder abordar el seu potenciament
en  el  seu  conjunt  i  no  de  forma  fragmentada  i  parcial  com  han  fet  sempre  les  reformes
urbanístiques al Poblenou.

IV. Atès el context de crisi econòmica actual, l’economia social i solidària ha demostrat ser un sector
amb una orientació productiva i una ocupació laboral sòlida i estable.  A més a més, es tracta
d’una tipologia d’empresa cooperativa que basa la seva organització laboral en la gestió i decisió
democràtica; i la producció basada en les necessitats humanes –no sobreproducció– i en un procés
ecològic i de proximitat. Així doncs el carrer Pere IV està davant d’una cruïlla històrica d’oportunitat
per a iniciar un Pla de Desenvolupament Social i Econòmic que contempli:
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- La  participació  ciutadana com  a  imprescindible  per  a  l’articulació  comunitària
(reconeixement  col·lectiu,  trobada  i  col·laboració  veïnal  i  autoorganització
democràtica). Al Poblenou, l’exemple dut a la pràctica recentment per la plataforma
veïnal Fem Rambla, ha establert precedent com a metodologia i procés de participació
ciutadana aplicable a altres contextos, com l’eix Pere IV. El procés participatiu haurà
d’abordar una primera fase de diagnosi i detecció de necessitats socials (equipaments,
usos  espai  públic)  i  ocupacionals  (comerços  i  indústria),  que  s’ha  fet,  en  part,  per
diferents actors (el 2013 la consultoria GAPS i l’Ajuntament, mitjançant unes jornades, i
el 2014 la Taula Eix Pere IV). I posteriorment, una segona fase deliberativa on, de forma
democràtica  i  assembleària,  no  es  prioritzin  els  interessos  de  grans  empreses  i
franquícies per sobre dels del veïnat. Un procés així permetrà avançar en la direcció
dels  “barris  cooperatius”  o  “Régies  Quartiers”,  projectes  en els  que s’interrelaciona
acció comunitària i participació directa amb promoció de l’economia social i solidària i
formació i generació d’ocupació local.

- L’eix  de  vertebració  del  barri  que  significa  Pere  IV  requereix  d’una  continuïtat  del
traçat, solidesa de les façanes en alineació al traçat, especialment en els creuaments, i
unes volumetries i distribució dels edificis que permetin la permeabilitat i relació amb el
barri que l’envolta. És a dir, al contrari que el criteri seguit amb l’avinguda Diagonal. Per
a aquests mínims urbanístics resulta imprescindible recuperar el vial de Pere IV en el
Parc Central i recompondre el parc articulant-lo amb els entorns que el rodegen com
l’Oliva Artés i Can Ricart.

- La ubicació de l’habitatge protegit  restant del 22@ al carrer Pere IV, contribuint a la
revitalització directa i indirecta dels usos residencials i comercials de les zones nord i
sud. Així com, també, les possibilitats materials i socials per a poder desenvolupar un
projecte econòmic de desenvolupament comunitari  revitalitzador del barri.  Cal  però
regular l’edificabilitat dels PMU del 22@ per a preservar la volumetria,  caràcter i  el
paisatge de Pere IV.

- Les fàbriques preservades del Poblenou mantenen la façana física però no la història
obrera que contenen. Cal un criteri de  preservació del patrimoni respectuós amb la
història i l’entorn, com el model seguit a Lowell (Boston, EUA), permetent a l’eix Pere IV
recuperar la seva centralitat des de l’atractiu cultural. Des del potencial del patrimoni
històric  preservat  i  de  la  memòria  històrica  que  mai  es  recorda,  la  de  la  classe
treballadora i del Poblenou.

- La dinamització productiva, comercial i social de l’eix Pere IV. Atenent que per al seu
desenvolupament amb èxit requereix prèvia radiografia d’oferta de béns i serveis dels
establiments. Un impuls que haurà de partir del potencial de la revitalització dels locals
comercials buits amb la creació i implantació d’empreses d’economia social i solidària
regenerant el teixit comercial; la revitalització de solars buits amb el desenvolupament
d’un sector primari de valor afegit mitjançant la producció ecològica; i la revitalització
de fàbriques buides amb la potenciació de la producció cultural i artística.

Per això i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal formula la
següent:

PROPOSICIO / DECLARACIÓ DE GRUP
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Que el Consell Municipal del Districte de Sant Martí acordi:

Impulsar un Pla  de Desenvolupament social i econòmic de l’Eix Pere IV, considerant aquest com
una oportunitat a nivell de districte per al desenvolupament urbanístic d’una zona que requereix
rehabilitar-se. Un pla de desenvolupament de caire comunitari i d’economia social i solidària, que
estigui regit per un procés de participació veïnal, i amb l’objectiu d’esdevenir model de referència a
nivell de ciutat i d’exemple a nivell internacional. 

Signat: 

                                                                                                                             Barcelona,    de                   de  2.015
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