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Preàmbul  
 

 
#CanRicartCau. Els transformacions urbanístiques dels dos últims decennis al Poblenou, en 

aquest cas el Pla 22@, han ignorat i menystingut com a criteris la preservació i potenciació 

del teixit urbà, industrial i social que constituïen la personalitat del barri. El conjunt fabril de 

Can Ricart, catalogat en bona part com a Bé Cultural d’Interès Nacional, és una de les 

expressions tangibles d’aquests menyspreu. L'emergència del seu estat i la necessitat 

d'activar aquest entorn són objectius prioritaris pel teixit veïnal del Poblenou. 

La situació de Can Ricart és molt problemàtica. La part central amb els edificis més 

emblemàtics està en un estat molt precari, algunes de les naus tenen la coberta enderrocada 

i presenten greus problemes estructurals. Al 2013 es va cedir a la Universitat de Barcelona  

per fer-hi un campus que ha anat derivant de projecte, primer de Disseny i la Imatge, després 

Parc de les Humanitats i els Ciències Socials i actualment sembla que es proposa com a 

Plataforma d’Estudis Artístics. Però, cap de les propostes ha reeixit i el projecte està 

completament paralitzat. 

De les construccions destinades a equipaments només s’han recuperat parcialment amb el 

Casal de Joves i el local Perequartu. L’antiga cantina i la casa del contramestre estan en 

un greu estat estructurat, amb la coberta enfonsada i generant problemàtiques de 

salubritat i requereixen la intervenció immediata. El 2017 va pressupostar una intervenció 

de 250.269,88€ per a la consolidació estructural i 1.252.713€ per a la rehabilitació, però a 

data de 2019 no s’ha fet res. Una situació que és especialment denunciable si tenim en 

compte la necessitat de més espai per al Casal de Joves, que hi ha entitats juvenils d’educació 

en el lleure que malden per aconseguir espai i que manquen espais d’oportunitat per a 

col·lectius en risc. 

Les dificultats de Can Ricart s’incrementen amb la situació d’aïllament i entrebancs d’accés. 

Amb la creació del Parc Central i la interrupció del carrer de Pere IV, eix patrimonial que ha 

estructurat urbana i econòmicament el Poblenou des dels seus orígens, Can Ricart ha quedat 

desvinculat del barri. L’actual traça urbana impedeix la possibilitat i l’oportunitat que sigui un 

centre activador i vertebrador entre els diferents barris de Poblenou i el Besòs i el Maresme, 

esdevenint un lloc amagat, de difícil accés i poc segur. 
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A més, en aquests moments s'està iniciant la transformació de l’illa a partir del projecte 

22@0060 que suposa la construcció de diversos blocs d’oficines al perímetre de Can Ricart, 

algun de 12 plantes que desvirtuarà qualsevol lectura patrimonial. El recinte fabril de Can 

Ricart quedarà al mig dels blocs com un interior perdent qualsevol relació amb el context urbà 

i, per tant amb la cultura i el paisatge del barri. 

A l’actualitat, el Casal de Joves, el local Perequartu i la fàbrica de creació Hangar són 

els únics espais que dia a dia, resistint les adversitats urbanístiques, omplen de vida 

Can Ricart. Tot i així, les iniciatives associatives a Can Ricart es veuen limitades per aquest 

abandonament i aïllament del conjunt, i per la manca d’espais on continuar ampliant 

l’organització d’activitats i de projectes socials.  

 

  



Can Ricart  

4 
 

 

 

 
 

 

Programa d’activació de les naus annexes  
 

A data d’abril de 2019, el comunicat “Can Ricart Cau” relacionat amb les preocupacions i 

necessitats exposades anteriorment compta amb el suport de 51 entitats dels barris del 

Poblenou, el Besòs i el Maresme. 

 

 

És per tot això que, des de la Taula Eix Pere IV, la Coordinadora d’Entitats Juvenils del 

Poblenou “la Xemeneia” i el Casal de Joves del Poblenou, com a primer horitzó i per a 

seguir ampliant de vida Can Ricart, proposem la rehabilitació de l’antiga cantina i la casa del 

contramestre de Can Ricart per a desenvolupar-hi un programa d’usos vinculat als següents 

projectes: 

1. Projecte d’ampliació del Casal de Joves de Can Ricart 

2. Acollida de projectes d’educació en el lleure 

3. Projecte de cantina cooperativa i d’oportunitat social 
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L’objectiu general d’aquesta proposta d’activació de les naus annexes s’emmarca en la 

dinàmica creixent per part de la ciutadania i el teixit associatiu dels barris de disposar d’espais 

i recursos gestionats de forma participativa des de la comunitat a través del patrimoni públic. 

Es tracta d’un reclam de més capacitat d’autonomia i autogestió per part de la comunitat 

associada i implicada amb les necessitats socials i locals tendint a un model de 

coresponsabilitat entre les comunitats i la institució en la planificació i la gestió d’allò públic. 

Un reclam que suposa una oportunitat per la construcció d’institució des de baix, a partir de 

la intersecció entre allò comú i allò públic.  

L’aposta per seguir ampliant l’ús i la gestió comunitària en el patrimoni públic es basa en el 

reconeixement del dret a la gestió i l’ús comunitaris d’allò públic per part de la 

ciutadania. Aquesta proposta, lluny de ser específica del nostre barri, té nombrosos 

precedents en el nostre entorn, i arreu del món. Són pràctiques en les que grups de ciutadans 

s’associen i cooperen per tal d’agregar interessos comuns al marge de, o en col·laboració 

amb l’administració pública per tal de donar resposta a problemes col·lectius des de la pròpia 

acció (és a dir l’autogestió) i trobar alternatives a la forma habitual en que o bé l’estat o bé el 

mercat proveeix aquests recursos. 

Així doncs, tenint en compte que a Can Ricart, ni des de l’administració ni el mercat ofereixen 

solucions per a cobrir les necessitats i expectatives de part de la població, som els grups 

ciutadans que assumim la iniciativa i construïm col·lectivament respostes a les 

necessitats que detectem des de la pròpia ciutadania i el teixit associatiu. 

El desenvolupament d’aquest projecte pot ser cobert des de diferents polítiques municipals 

emmarcades en el programa de Patrimoni ciutadà o la Gestió cívica de serveis 

municipals que impulsa l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Can Ricart  

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Projecte d’ampliació del Casal de Joves de 

Can Ricart 
 

Impulsa: Coordinadora d’Entitats Juvenils del Poblenou “la Xemeneia” 

La Coordinadora d’entitats “la Xemeneia” neix el 2012 al voltant de la coordinació entre diferents entitats de 

joves del barri per dinamitzar l’Espai Joves de la Festa Major Bilbao-Pallars. Al voltant d’aquest projecte, 

n’anaren sortint d’altres, i gràcies a aquesta coordinació es creava un teixit juvenil que implicava als i les joves 

més enllà del seu objectiu primer, generant un espai de trobada i relació entre joves diversos, que fins llavors 

havíem tingut trajectòries associatives semblants, però que mai havien arribat a confluir. Amb l’obertura i gestió 

del Casal de Joves com a punt de trobada de moltes joves no associades, s’ha aconseguit esdevenir un espai 

cada cop més obert i transversal, on ja no hi participen només joves associats en entitats, sinó que aquells 

joves amb inquietuds diverses també hi troben el seu espai i inclús generen nous projectes i entitats. 

 

 

El Casal de Joves de Can Ricart, un casal per joves i per als i les joves. El Casal neix per 

cobrir una necessitat palesa i reivindicada llargament pels veïns del barri del Poblenou i, 

concretament, pel teixit associatiu juvenil: un espai per a joves on aquests hi pugin participar 

i desenvolupar els seus projectes, trobar-se i associar-se entre els seus iguals i, en general, 

créixer col·lectivament.  

L’espai està construït amb aquests precisos objectius que es fan evidents en la seva mateixa 

arquitectura. (Bucs d’assaig, aules-taller, sala d’actes...). De fet, en el procés de decisió sobre 

l’espai, tal i com en el de la seva reivindicació, recordem; hi participen els mateixos joves del 

Poblenou. Una de les principals mancances a les que s’enfronten aquestes entitats és 

la diàspora espacial. La majoria d’elles no tenen lloc propi i migren pels diferents 

equipaments associatius i municipals del barri. Aquest casal de joves és, primerament, una 

necessitat física d’aquestes entitats, sobretot de cara al seu desenvolupament conjunt. 

En segon lloc, els joves del barri no troben espais propis més enllà dels abans esmentats. 

Evidentment, en altres entitats i espais del barri s’hi desenvolupen activitats dirigides a ells 

però no és fins l’arribada del Casal de joves de Can Ricart que es crea un espai de referència 

juvenil on hi puguin participar, no ja com veïns de Poblenou, sinó, específicament, com a 

joves del barri. Aquest fet és d’enorme importància. En definitiva, el Casal de Joves neix per 

cobrir les necessitats reals i reivindicades dels joves de Poblenou, i és, des d’aquesta 

lectura, que desenvolupem aquesta proposta. 
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Participació oberta i horitzontal 

La Coordinadora d’Entitats Juvenils del Poblenou té unes dinàmiques de participació 

assembleàries i inclusives. Els membres de les entitats juvenils i els joves a títol individual 

participen directament en el procés de presa de decisions. L’assemblea o gestora (quan 

parlem de la gestió del casal) és la denominació donada a les reunions participatives o 

assemblees generals on tots els involucrats per un determinat assumpte que concerneixi al 

funcionament del col·lectiu, poden donar la seva opinió o decidir sobre un tema directament 

representant-se cadascun a si mateix. 

Les decisions a la Xemeneia es prenen per consens per poder a arribar a acords mínims 

acceptables per a tots els implicats o la construcció col·laborativa de propostes. Les votacions 

es reserven per als casos en els quals no hi ha acord possible. Tot i així la participació va 

més enllà dels mecanismes deliberatius i de presa de decisió. Cal ser conscients de que no 

representem tots els joves del barri i que per construir un Casal de Joves inclusiu cal fer tots 

els esforços possibles per recollir un ventall d’opinions i punts de vista el màxim heterogenis 

possibles. 

 

Necessitats per a l’ampliació del Casal de Joves de Can Ricart 

L’entrada de nou jovent al Casal és prioritat essencial no només de l’equipament Casal de 

Joves del Poblenou sinó de qualsevol projecte juvenil. D’entrada tenim present que per norma 

general els joves acostumen a estudiar i sovint també treballar, és per això que a Can Ricart 

és necessari, i pretenem, adequar el seu accés a les diferents realitats juvenils. El Casal de 

Joves de Can Ricart és un espai obert a totes i tots els joves que: 

● Cerquin informació genèrica entorn a l’activitat del Casal 

● Vegin en el Casal una oportunitat pels seus projectes ja ideats. Projectes que estaran 

en  sintonia amb els eixos de treball principals del Casal. 

● Coneguin l’activitat del Casal i/o dels col·lectius i estiguin interessats o interessades a 

participar-hi. 

Actualment el Casal de Joves té recursos per a la gestió de l'espai actual, tant humans; 

gràcies a un equip de dinamització i al voluntariat de les persones de la Coordinadora 

d’Entitats Juvenils “la Xemeneia”, com econòmics; íntimament relacionats amb l'equip de 

dinamització. Concretament, en relació a l'ampliació del Casal de Joves, caldrà un augment 

dels segons, i d'aquesta manera, ampliar l'equip de dinamització. 

 

 Recursos d'infraestructura 

El Casal de Joves en els seus 3 anys d'existència s'ha quedat petit. És una realitat 

que el Casal necessita més espai. Actualment existeixen problemes per a poder oferir 

més tallers, simplement per falta d'espai. El Casal de Joves necessita exactament 3 

sales, totes en la mateixa planta i comunicat amb l'altra part de la nau. Una sala seria 

un magatzem, ja que existeixen problemes per a guardar material. Les altres dues 

sales haurien d'estar construïdes amb una paret que es pogués treure o posar en 

funció de l'activitat que s'hi vagi a realitzar. Això ja es va demanar amb anterioritat, a 

la construcció del Casal, i no va ser incorporada, és per això que recuperem aquesta 
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demanda, ja que impossibilita qualsevol activitat amb espais grans, diàfans i 

multifuncionals.  

 

 Recursos humans  

El grup motor es constitueix en l'Assemblea Gestora del Casal, formada per voluntariat 

tant per membres de les entitats de la Xemeneia com per membres de col·lectius i 

projectes del Casal. L'equip de dinamització ha de créixer. Actualment hi ha dues 

persones treballant, un equip s'hauria de veure augmentat en una persona 

dinamitzadora més i un tècnic de so pel casal. És de vital importància poder comptar 

amb més persones treballant pel casal dia a dia, per a poder obrir més hores, oferir 

contingut de millor qualitat, fer una bona gestió de l'espai. 

Projecte d’activitats i serveis per a joves de diferents edats: 

Els i les joves, per tant, han de poder tenir una familiarització amb el Casal i la seva dinàmica 

i han de poder-se sentir còmodes dins d'un espai on sempre es tenen en compte factors com 

el gènere i l'edat, procurant que la persona amb qui parli l'interessat o interessada comparteixi 

amb ell o ella el màxim de factors perquè es pugui sentir el més còmode i integrada possible. 

Amb l’ampliació d’espai del Casal de Joves permetrà al projecte desplegar diferents 

programes per grups d'edat: 

1. Els més joves (12-15) 

Des del Casal volem generar un espai de trobada on oferir diversos entreteniments 

per aquests joves. Així mateix potenciar la participació d'aquests als tallers que es 

realitzaran al casal. Tenint en compte la franja d'edat es fomentaran activitats en horari 

de tarda destinades a aquest públic així com brindarem una aula d'estudi perquè 

puguin fer-ne ús. Tanmateix i mitjançant els educadors de carrer arribarem a altres 

joves no estudiants per extreure'n també les voluntats i possibles necessitats així com 

treballarem amb serveis socials i amb altres entitats assistencials per intentar vincular 

joves d'aquesta edat al Casal. 

2. Gairebé la majoria d’edat (16-18) 

Per aquesta franja d'edat també s'oferiran tallers cada tarda on les joves hi puguin 

participar. Es crearan espais perquè es coneguin més entre ells i elles i entre les 

membres del Casal i així detectar les motivacions de les participants. A través de 

l'antena del PIJ (cada dijous al Casal) també es detectaran les necessitats i voluntats 

dels joves. Per acabar, com amb la franja d'edat anterior, treballarem conjuntament 

amb els educadors de carrer per poder arribar a un perfil diferent de joves. 

3. Els majors d’edat (19-30) 

Actualment, la nostra via d’arribada als i les joves d’aquestes franges d’edat, són 

bàsicament les entitats juvenils que formen part de la Coordinadora d’Entitats Juvenils 

“la Xemeneia” i el boca a boca que fan els i les diferents usuàries del Casal. 

Contactarem amb espais i activitats que puguin concentrar joves i que tinguin la 

necessitat de compartir les seves motivacions més enllà de les parets del seu col·lectiu 

o grup. Generarem facilitats perquè joves nouvinguts i sense relació amb l’entorn 

puguin socialitzar-se, mentre col·laboren o participen d’un taller o activitat.   
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2. Projecte de local per al nou cau de 

Poblenou, l’Agrupament Escolta l’Avenc 
 

Impulsa: Agrupament Escolta l’Avenc 

L’Agrupament Escolta L’Avenc som el nou cau del Poblenou, un projecte que ha començat a fer camí aquest 

2019. L’Agrupament neix per donar resposta a la manca d’espais d’associacionisme educatiu que trobem al 

barri de Poblenou, concretament d’espais basats en el mètode escolta. L’Agrupament encara és un projecte en 

construcció però amb unes bases sòlides: hi participem 14 joves voluntàries, gairebé 60 infants, adolescents i 

joves i una quarantena de famílies. 

 

 

Al Poblenou, aquest 2019, s'ha impulsat la creació d’un nou agrupament escolta al 

barri. La idea sorgeix d’un grup de joves que, tenint en compte la situació actual del barri, 

decideixen engegar el projecte fonamentant-lo en dues bases: la necessitat d’entitats 

educatives juvenils de caire social i transformador basades en el mètode escolta i el 

creixement experimentat per l’altre agrupament escolta de Poblenou, ja que ha arribat al seus 

límits funcionals.  

En primer lloc, a Poblenou hi ha un gran desequilibri entre l’oferta d’entitats educatives socials 

i transformadores basades en el mètode escolta i, la demanda i l’interès de famílies, infants, 

adolescents i joves de participar-hi en entitats d’aquest tipus. Actualment, al barri de Poblenou 

podem trobar un total de 3 esplais i tan sols un agrupament escolta, d’aquesta manera, i 

veient que la població infantil i juvenil suposa un 22,3% de la població del districte de Sant 

Martí, s’ha detectat una necessitat cabdal per la feina d’integració i cohesió social, que 

aquestes entitats duen a terme, que s’ampliï la oferta d’associacionisme educatiu. 

Per altra banda, creiem que era el moment d’impulsar aquest procés ja que l’altre agrupament 

escolta que té seu a Poblenou es troba en una situació de molta demanda i poca oferta, ja 

que n’és conscient dels seus límits funcionals i característics. L’Agrupament Escolta Rakxa, 

en els últims anys, a causa de la seva bona situació respecte nombre de persones 

educadores, la disposició del seu local, una gran quantitat de mitjans i una xarxa de relacions 

associatives forta al barri ha gaudit d’una molt bona estabilitat. Aquesta demanda de la 

població es veu clarament reflectida a la llista d’espera per entrar a l’agrupament que té l’AE 

Rakxa des de fa anys, i s’ha tornat a veure molt clara un cop més en les inscripcions a l’AE 
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l’Avenc que es van realitzar a l’estiu del 2019, on es van inscriure molts infants, adolescents 

i joves. Provocant que, l’activitat de l’Avenc, iniciada a l’octubre de 2019, comences havent 

de deixar infants, adolescents i joves a la llista d’espera per falta de places. Seguint els passos 

de l’Agrupament Escolta Rakxa, amb ferma convicció de la necessitat de que el projecte ha 

de tenir impacte social, i la fluida comunicació amb serveis socials i les escoles, aquest 

l’Agrupament Escolta l’Avenc ha integrat a les seves unitats, infants amb risc d’exclusió social 

per tal d’esdevenir un agent homogeneïtzador de les realitats socials del barri i integrador de 

totes les expressions socioculturals del barri. 

En definitiva, després de l’impuls de l’Agrupament Escolta L’Avenc al barri de Poblenou 

d’aquest any 2019, es vol poder oferir un espai que consolidi i doni estabilitat a l’entitat, per a 

que es pugui dur a terme la tasca d’educar a infants, adolescents i joves en la llibertat de 

l’escoltisme i afavorint l’autoformació d’una ciutadania compromesa, lliurepensadora, crítica, 

coherent i oberta.  

 

Els Agrupaments Escoltes són entitats d'educació en el lleure que tenen com a objectiu 

ajudar a infants i joves a desenvolupar-se de manera integral a través del creixement 

personal, la llibertat de creença i la transformació social.  

Els agrupaments afavoreixen un aprenentatge vivencial, on s’aprèn a partir de la pròpia 

experiència i on els infants, adolescents i joves són protagonistes dels seus projectes i camí 

vital. L’escoltisme, a través del mètode escolta, és una escola de ciutadania democràtica, 

progressista, catalana i laica, que promou valors com la companyonia, el respecte, el contacte 

amb la natura i la solidaritat, entre d’altres.  

Actualment, al barri de Poblenou es dóna una conjuntura ideal per estendre els valors escoltes 

a molts infants i adolescents que encara no formen part de l’associacionisme educatiu. 

Poblenou és un barri que en els últims anys ha experimentat un creixement demogràfic i en 

conseqüència ha augmentat el nombre d’escoles existents. En canvi, no hi ha hagut, encara, 

el mateix procés de creixement en les entitats educatives no formals.  

Vista aquesta situació, i després d’engegar un agrupament escolta al barri de Poblenou, per 

tal que més infants, adolescents i joves puguin gaudir de la proposta educativa que basteix el 

mètode escolta. Es necessita un local per a consolidar la creació de l’agrupament, el qual ja 

ha començat a donar resposta a l’alta demanda de participar en entitats d’educació no formal 

i a afavorir en la integració social de tots els infants del barri sense importar els seus orígens, 

cultura, creença o nivell socioeconòmic. Impuls per a que aquesta nova entitat enforteixi i 

promogui l’associacionisme juvenil i que teixeixi vincles amb la resta d’entitats juvenils. En 

definitiva, amb la creació d’un agrupament es generen unes sinergies que multipliquen la 

dinamització associativa del barri. 

El nou agrupament escolta del Poblenou: L’Avenc 

L’activitat de l’agrupament està centrada en infants, adolescents i joves de 6 a 18 anys. 

Aquests, separats per unitats per franges d’edats de tres anys, tal com indica el mètode 

escolta per afavorir el treball entre iguals i les dinàmiques de petit grup. Aquests infants i joves 

passen al “cau” una mitjana de 5 hores setmanals, a més de les sortides de cap de setmana, 
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convertint aquest espai educatiu en un potent instrument de cohesió social i un marc 

immillorable per a l’aprenentatge i el desenvolupament dels valors de la convivència, 

diversitat, inclusió, treball en equip, interculturalitat, solidaritat i la participació. 

Tot aquest projecte es gestionat per joves voluntàries que fan de caps escoltes. Són monitors 

i monitores d’entre 19 i 30 anys, voluntaris/àries estudiants i treballadors/es que dediquen el 

seu temps lliure a educar als infants, adolescents i joves i a formar-se en l’àmbit del lleure per 

poder donar respostes educatives de qualitat a les persones participants a les activitats de 

l’agrupament. Les caps de l’agrupament, pel seu rol com a educadores, són persones clau 

com a exemple dels infants, adolescents i joves. El projecte està liderat per un grup de joves 

de Poblenou. El simple funcionament ordinari d’un agrupament ja és una experiència que 

apodera el jovent, però la creació d’un agrupament és un pas més, és una experiència 

altament formativa i immensament emancipadora. 

Les famílies dels infants, adolescents i joves, també són part important d’aquest projecte 

naixent ja que es des del primer moment de les ha involucrat en el procés de creació de 

l’agrupament per donar suport i perquè puguin sentir-se part d’un projecte educatiu col·lectiu. 

A més a més, aquest projecte compta amb el suport d’entitats del barri com l’altre agrupament, 

l’AE Rakxa i l’esplai Movi, la Coordinadora d’Entitats de Poblenou “la Xemeneia”, la Taula Eix 

Pere IV i el Casal de Joves Can Ricart. En relació a l’escoltisme es compta amb el suport 

d’Acció Escolta de Catalunya i la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge. 

Recursos necessaris per al desenvolupament 

El nou agrupament inicialment esta sent acollit al casal de joves de Can Ricart i al Perequartu. 

Tot i que, és molt necessari tenir un espai propi on desenvolupar l’activitat, que els infants, 

adolescents i joves puguin fer-lo seu, així com ésser a punt de trobada amb les famílies.  

La necessitat és d’una sala de reunions on poder guardar de forma segura documentació 

referent tant a l’entitat com als infants, adolescents, joves i monitors/monitores sòcies de 

l’entitat i material d'acampada i fungible. Així com quatre sales independents, amb capacitat 

per a unes 20 persones,  per tal de que cada grup d’edat pugui realitzar les seves activitats. 

Utilitzar de forma compartida amb altres projectes la Nau Annexa esdevé una opció 

ideal ja que és un espai ampli, amb la plaça per a poder-hi realitzar activitats a l’aire 

lliure. També, esta essent una oportunitat de que Can Ricart adopti un ambient més familiar 

els dissabtes a les tardes, quan es realitzen les activitats de l’Agrupament.   
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3. Projecte de cantina cooperativa i 

d’oportunitat social  
 

Impulsa: Taula Eix Pere IV 

La Taula Eix Pere IV som una plataforma ciutadana formada per veïns i veïnes, col·lectius i cooperatives dels 

barris del Poblenou. El maig de 2014 en una assemblea oberta convocada per les entitats del Poblenou ens 

constituíem amb el repte d’afrontar l’abandonament i degradació de les zones industrials del Poblenou fruit de 

l’especulació urbanística patida durant les darreres dècades. L’objectiu principal de la Taula és impulsar la 

reactivació social, cultural i econòmica de l’eix Pere IV mitjançant l’acció comunitària i l’organització d’activitat 

veïnal i així contribuir a la cohesió social dels barris, reivindicar un model de barri que pensi en les persones i 

el patrimoni històric i omplir de vida i d’economia solidària i de proximitat els espais buits. 

 

 

Barri viu: activem comunitàriament els espais buits i el patrimoni històric 

Considerem vital activar al veïnat i les entitats en la recuperació del carrer i del patrimoni 

industrial abandonat per tal de construir conjuntament un barri viu i comunitari. En aquest 

sentit ens orientem a construir barri, arrelar, implicar i fer xarxa amb el veïnat i els moviments 

socials i veïnals. El complex industrial de Can Ricart, catalogat com a Bé Cultural 

d’Interès Nacional, constitueix un dels espais centrals per a l’activació de l’eix Pere IV. 

El recinte compta amb diversos espais amb activitat diària: l’espai de co-treball de la Taula -

la Sala Perequartu-, el Casal de Joves i l’Hangar. Mensualment organitzem el Traster de Can 

Ricart, una jornada amb tallers temàtics, dinars, espais d’esbarjo i música al voltant d’un 

mercat d’intercanvi i segona mà. 

De forma interrelacionada apostem per un barri al servei dels interessos social i veïnals per 

tal de fer front a l’especulació urbanística i gentrificació que pateix el Poblenou. Des de 2016 

estem treballant amb Arquitectes sense fronteres per tal d’estudiar i proposar alternatives, 

possibilitats i condicionants de transformació del 22@ i promoure un model de Poblenou que 

respecti el veïnat, el patrimoni i que promogui un barri d’escala humana amb una economia 

solidària i de proximitat. 

És per això que promovem l’impuls i enfortiment d’un model d’economia cooperativa, 

social i solidària com a única alternativa econòmica de reactivació del barri que sigui 

respectuosa amb les persones, el medi ambient i el barri. Aquesta aposta consisteix en 

donar a conèixer l’economia solidària com a forma de produir, distribuir i consumir béns i 

serveis sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. 
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Concretament acompanyem i assessorem nous projectes i promovem la intercooperació i 

enxarxament entre entitats, iniciatives i cooperatives al barri. 

Espai de trobada permanent: recuperem una Cantina per Can Ricart 

Analitzem com a factor de vital importància per a l’activació de vida del recinte de Can Ricart 

l’impuls d’un espai de trobada intergeneracional que ofereixi en primer terme el servei de bar 

– restaurant i així pugui esdevenir pol de trobada permanent de tot el recinte. La referència 

pròpia d’activació de Can Ricart que hem impulsat durant els darrers tres anys des de la Taula 

Eix Pere IV és el “Traster de Can Ricart”. 

El Traster de Can Ricart és un espai mensual que la Taula Eix Pere IV organitzem 

conjuntament amb altres col·lectius i entitats com a fira de reciclatge i reutilització, amb 

paradetes de venda i intercanvi d’articles de segona mà i petites artesanies fetes a casa i 

paradetes d’entitats i projectes de l’economia solidària. Aquesta activitat ve acompanyada del 

servei de begudes i menjar esdevenint una cita lúdica i atractiva que pot referenciar-se per a 

traslladar-ho permanentment en la recuperació de l’antiga cantina de Can Ricart. 

Cuinant oportunitats: Cantina cooperativa a Can Ricart  

En una ciutat tan diversa com Barcelona, ens anem creuant o interactuem en tot moment amb 

persones en busca d'alguna oportunitat que els permeti començar una trajectòria laboral 

d'inserció, o retrobar una via per aconseguir condicions dignes de vida. Ens agradi o no, 

aquest col·lectiu continua creixent, i no rep per part de les administracions respostes que 

necessita. A més, la comunitat també tenim una responsabilitat amb elles que no podem 

ni hem d'eludir en la construcció col·lectiva d'alternatives. Seguint la referència exemplar del 

projecte Mescladis, plantegem impulsar i acompanyar a una gestió d’una cuina cooperativa 

dirigida a la inserció i oportunitat social a Can Ricart. 

Abans de que aquestes persones perdin l'esperança i caiguin en el desànim, projectes 

d’oportunitat com aquest poden obrir l'oportunitat de formació com Cambrers o Ajudants de 

Cuina. Una formació que respecti els seus interessos, les seves històries de vida, els seus 

coneixements i característiques culturals. Però no ens conformem amb que això es 

converteixi només en un espai de trobada i re-coneixement. Reivindiquem el caràcter 

econòmic que constitueix aquesta alternativa, és a dir, que permeti l'accés a condicions de 

treball que els allunyin de situacions d'explotació i injustícia. 

Amb aquesta voluntat sorgeix l’objectiu de replicar el Programa Cuinant Oportunitats, 

endegat per Mescladís, que és una proposta de formació per a persones amb una 

trajectòria caracteritzada per menors o nul·les oportunitats d'inclusió en el mercat 

laboral. Es tracta d'oferir noves vies d'inserció laboral, acomodació a la societat, i per a això 

la inserció a la Cantina va complementada amb un formació contínua i flexible. Si hi ha 

vacants, cada mes ingressen al Programa nous estudiants, i d'acord als seus nivells 

específics de coneixement, reben els mòduls més adequats. El Programa complet contempla 

una durada de tres mesos, de dilluns a divendres, complint 30 hores setmanals, però segons 

els coneixements previs, el recorregut de cada alumne és individual i podrà realitzar 120, 240 

o 360 hores totals de formació. 
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