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Una superilla a la França Xica?
y	MOBILITAT  un grup d’arquitectes proposa pacificar la zona

Èxit de públic al concert solidari de 
Sant Pere Claver a la sala BARTS

Escalfant motors per a la Mostra 
d’Entitats i la Festa Major

Es proposa una àrea delimitada per l’avinguda del Paral·lel, el 
carrer Lleida, el passeig de l’Exposició i el carrer Radas

Sala d’estudi 
Francesc Boix

L’economia del Poble-sec es 
mostra al Paral·lel
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Obertura de portes, Col·locació de panys,
Cilindres, Portes, etc...

C/ Elkano, 40 (Poble-sec)
08004 Barcelona
Tels. 93 441 00 46
        93 441 06 52

Des de l’any 1980

cerrajeriamfranco@hotmail.com
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ANNA PRUNA    @pruna_ana

Mesas para sus celebraciones de 
empresa y familiares hasta 70 personas
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gallega y mediterránea

Reservas: Tel. 93 325 91 71
Horario: de Lunes a Sábado

de 13 a16 y de 19,30 a 24 horas
Cerrado todos los Lunes (todo el día) y

Domingos (solo por la noche)

Lleida, 7 - 08004 Barcelona  /  www.riasdegalicia.com  /  info@riasdegalicia.com

La proposta va arribar a les ore-
lles dels veïns fa unes setmanes: 
un grup d’arquitectes del barri 
vol estudiar l’opció de fer una 
superilla al Poble-sec, per con-
nectar alguns espais amb la resta 
del barri. La iniciativa arriba de 
la mà de quatre veïns arquitectes 
que es reuneixen periòdicament, 
“tenim un seguit de preocupaci-
ons pel barri i veiem que s’ha de 
retornar per a la gent”, explica 
Santi Santos, un dels implicats 
en el projecte. Van començar 
analitzant el problema històric 
que hi ha a la plaça Margarida 
Xirgu “que és l’espai públic més 
gran però que està d’esquenes al 
barri”. La seva proposta inicial 
era reconstruir la connectivitat 
al carrer Concòrdia i Puríssima 
Concepció, però aleshores van 
veure que això es podia arribar 
a extrapolar fins a convertir-ho 
en una superilla. 

Un tema delicat que requereix 
consens

La idea ha caigut com una 
gerra d’aigua freda sobre alguns 
col·lectius: des de la Unió d’As-
sociacions de Veïns del Poble-
sec, Sergi Gàzquez explica que 
no han tingut cap contacte amb 
els arquitectes i que “ningú s’ha 
interessat en saber l’opinió dels 
veïns sobre aquest tema”. No 

creuen que el Poble-sec sigui 
un barri adequat per posar-
hi una superilla: “Al tenir un 
espai públic lliure de cotxes, 
s’hi podrien posar terrasses i 
no volem un nou carrer Blai. A 
més, hi hauria bancs i aquests 
podrien ser ocupats per persones 
sense sostre, empitjorant una 
problemàtica que ja tenim al 
barri”, afegeix Gàzquez. 

Interès del Districte
De la seva banda, l’arquitec-

te Santi Santos diu que estan 
explicant el projecte a la gent 
del barri i que des del Districte 
“estan molt interessats perquè 
són conscients de què hi ha un 

problema a la plaça Margarida 
Xirgu que mai s’ha analitzat 
en la seva magnitud”. La pro-
posta de retornar la ciutat a la 
gent i treure els cotxes “és una 
idea molt atractiva que ja s’està 
desenvolupant a molts països 
del nord d’Europa”, afegeix. 
Santos també és conscient que 
ara mateix, la paraula superilla 
crea moltes susceptibilitats i 
vol tranquil·litzar el veïnat: “És 
evident que un projecte d’aques-
ta magnitud s’ha de parlar amb 
molta gent, s’ha d’escoltar l’opi-
nió de tothom i s’ha d’arribar 
a una solució de compromís 
amb la que tothom s’hi senti 
còmode”. y

Membres del Grup d’Arquitectes del Poble-sec exposant el projecte
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Des del passat 7 de maig i fins 
el 22 de juny l’Ajuntament de 
Barcelona tindrà obertes 28 sales 
d’estudi. La mesura vol donar 
resposta a les necessitats dels estu-
diants universitaris i de secundària 
en les setmanes prèvies als exà-
mens finals i de les PAU. Al barri 
del Poble-sec la sala d’estudi es 
troba a la Biblioteca Francesc Boix 
(Blai, 34), amb l’horari de dilluns 
a divendres de 21h a 1h. ZS y

El passat dissabte dia 12 
de maig s’ha dut a terme, a 
l’avinguda del Paral·lel, la 
primera Mostra d’Economies 
del Poble-sec, on es trobaven 
comerços, botigues, associ-
acions i entitats del barri. Hi 
eren presents l’11a Mostra 
de Comerç, Benestar i Salut 
organitzada per l’Associació de 
Comerciants del Poble-sec i el 
Paral·lel i la Fira d’Economia 
Social i Solidària impulsada 

per CooperaSec. També coinci-
dia amb el Mercat de la Terra i 
el mercat d’intercanvi Trocasec.

Aquest any, l’esdeveniment 
no ha coincidit amb la Mostra 
d’Entitats del Poble-sec, que 
es farà el 9 de juny, però sí ho 
ha fet amb la Fira d’Economia 
Social i Solidària que ha orga-
nitzat Coòpolis i CooperaSec.

Durant tot el dia es van pro-
gramar diverses activitats per a 
tots el públics. ZS y

Falten unes setmanes per a un dels 
esdeveniments més importants 
del barri. El proper dissabte 9 de 
juny se celebrarà una nova edició, 
la 28a, de la Mostra d’Entitats del 
Poble-sec. Aquesta fira tindrà lloc 
al Paral·lel, entre els carrers Radas 
i Tapioles i serà l’ocasió perfecta 
perquè les entitats del barri es donin 
a conèixer i s’apropin al veïnat. 
Aquesta celebració és un dels sig-
nes identitaris de la Coordinadora 

d’Entitats. De fet, la primera Mostra 
va ser organitzada tot just un any 
després de fundar-se aquesta asso-
ciació. Com sempre, les entitats 
del barri organitzaran activitats, 
concerts i moltes altres propostes. 
També comencen els preparatius 
per a la Festa Major del Poble-sec, 
que se celebrarà durant la segona 
quinzena de juliol. La tria del cartell 
de les festes es farà el 22 de maig 
al Centre Cultural Albareda. ZS y

El dimarts 8 de maig la sala BARTS 
va acollir un concert solidari orga-
nitzat per la Fundació Sant Pere 
Claver per recaptar fons per a la 
promoció del projecte Consulta 
Jove, un servei de prevenció en 
salut mental per a adolescents i 
joves. Al concert van assistir-hi 
més de 300 persones i va comptar 
amb les actuacions musicals de 
tres propostes molt diferents que 
van voler aportar el seu granet de 

sorra. El primer en pujar a l’escenari 
va ser el cantautor manresà Damià 
Olivella, el segon torn va ser per a 
Cesk Freixas, que va repassar alguns 
dels seus hits i, per últim, la banda 
La Soul Machine va posar el públic 
de peu. Els organitzadors del concert 
solidari valoren molt positivament 
l’acollida que ha tingut i celebren 
que els diners recaptats es podran 
destinar al projecte de la Consulta 
Jove de La Marina. ZS y

Un panell a Montjuïc recorda a 
Francesc Ferrer i Guàrdia
El primer tinent d’alcaldia, 
Gerardo Pisarello, acom-
panyat del Comissionat de 
Programes de Memòria, 
Ricard Vinyes i de represen-
tants de la Fundació Ferrer 
i Guàrdia, van participar a 
l’acte de col·locació d’un 
faristol informatiu dedicat 
al pedagog, activista i lliu-

repensador Francesc Ferrer i 
Guàrdia, ubicat al costat del 
monument dedicat a la seva 
persona que hi ha al Parc de 
Montjuïc, a tocar de l’Avinguda 
de l’Estadi. En paral·lel aquests 
dies es pot visitar l’exposició 
La revolució pedagògica de 
Ferrer i Guàrdia, al Castell de 
Montjuïc. ZS y

La Mostra va ser visitada per molts ciutadans durant tota la jornada
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