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Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial 

Assumpte Resum d'acords 
Lloc Per videoconferència 
Data i hora 25 de febrer de 2021, de 17 a 19 h 

Persones assistents 
 Sandra Enrique, consellera 
 Inmaculada Bajo, consellera 
 Maria Arenillas, consellera 
 Jordi Rallo, conseller 
 Òscar Benítez, conseller 
 Carles Pinar, secretari del Consell 

Entitats i equipaments 
 Eduard Milan, Apropat 
 Marta Mas, Comissió Memòria i Gènere 
 Patxi Blázquez, Memorial Hort de La Vanguardia 
 Miquel Catasús, AVV Clot - Camp de l’Arpa 
 Mònica Gutiérrez, AVV del Poblenou 
 Salvador Clarós, AVV del Poblenou 
 Estrella Pineda, AVV del Poblenou 
 Jordi Gras, Orfeó Martinenc 
 César Aguado, Societat d’Estudis La Verneda Sant Martí 
 Pablo González, Observatori de la Vida Quotidiana  
S’excusa: Arantxa Morán, Centre d’Estudis Sant Martí de Provençals. 

Ordre del dia 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Pla d’Actuació del Districte (PAD) 
3. Reglament. Figura de la vicepresidència 
4. Ponència de Nomenclàtor: relació de propostes 
5. Informacions diverses 
6. Torn obert de paraules 

Punt 1. Aprovació de l'acta anterior 

L’acta es va enviar a les persones assistents poc després de la sessió de juliol, amb la 
indicació que s’indiquessin possibles esmenes. L’acta es va aprovar al seu moment. 

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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Punt 2. Pla d’Actuació del Districte (PAD) 

Es va fer arribar, annexat a la convocatòria d’aquesta sessió, un document amb les mesures 
més significatives de l’àmbit de la memòria democràtica i el patrimoni industrial, per tal 
pogués ser estudiat a l’avançada. 

El Sr. Miquel Catasús comenta si es pot modificar i treballar sobre les mesures. Per tal de 
clarificar en quina fase es troba ara l’elaboració del PAD, tot seguit s’adjunta un enllaç: 

decidim.barcelona/processes/PAM2020/steps  

Ara s’està a la fase de retorn, dins el 30 d’abril. 

Punt 3. Reglament. Figura de la vicepresidència. 

Carles Pinar explica que la Secretaria Tècnic Jurídica del districte està revisant tots els 
reglaments dels espais de participació ciutadana d’àmbit sectorial, per tal d’incorporar la 
figura de la vicepresidència. Aquesta figura ja consta a l’esborrany de reglament que es va 
aprovar al Consell a la sessió de juliol de 2020. 

Punt 4. Ponència de Nomenclàtor: relació de propostes. 

S’informa que la Ponència de Nomenclàtor demana que les propostes siguin aprovades pels 
Consells o Taules de Memòria dels districtes, encara que ho hagin estat ja per altres espais 
formals. Per tant. Les propostes que es posen a consideració del Consell seran, si són 
aprovades, remeses a la Ponència perquè s’incorporin a l’ordre del dia de la seva pròxima 
sessió. 

1. Espais enjardinats al Besòs i el Maresme, que actualment no tenen nom, i que es proposa 
tinguin nom de dona.  

Són 7 espais. Es fa una lectura i s’explica que la proposta va ser debatuda i aprovada al 
plenari del Consell de districte del dia 6 de març de 2019, i que també va ser aprovada al 
Consell de les Dones de l’11 de novembre de 2020. 

El Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial ho aprova. 

2. Petició de posar el nom del Sr. José Garrido Gámez, bomber del Servei de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona, a un carrer del Pla de Millora Urbana conegut 
com a Pla Cobega. 

El Sr Garrido va morir en acte de servei, rescatant un nen, el dia 26 de febrer de 2010. La 
Secretaria General de l’UGT aquell mateix any va sol·licitar que un carrer de la ciutat portés 
el seu nom, i la Ponència del Nomenclàtor ho va aprovar en la sessió del dia 17 de novembre 
de 2010. Ara bé, la Normativa de la ponència estipula que no pot ser assignat el nom d’una 
persona fins que no hagin passat cinc anys de la seva mort. Per aquesta raó, el Consell de 
Districte, l’any 2019, a proposta del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
va instar la Ponència, a assignar un carrer de la nova urbanització del Pla Cobega al Sr 
Garrido. 

https://www.decidim.barcelona/processes/PAM2020/steps
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El Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial ho aprova. 

3. Col·locació d’un faristol de memòria als jardins de Josep Trueta. 

Es creu convenient el faristol per tal d’explicar l’origen del tram de grada que hi ha a una de 
les cantonades de l’espai. La grada pertanyia a la primera piscina coberta municipal de 
Barcelona, que va ser seu del Club Natació Poblenou, des de l’any 1960 fins el 1989. 

El Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial no ho aprova. Es considera que 
aquesta iniciativa s’hauria de contemplar en el marc del procés participatiu en que es definirà 
l’espai dels jardins. 

També en aquest punt es considera que cal que les plaques facin constar més informació de 
les persones que no només el nom i cognoms. Es consultarà a la Ponència del Nomenclàtor, 
quina normativa existeix. 

El Sr Cèsar Aguado esmenta, com exemple, que la plaça Angeleta Ferrer, al barri de Sant 
Martí de Provençals, no s’indica qui era. 

El Sr. Jordi Rallo comenta que hauria estat necessari enviar la documentació sobre aquest 
tema abans de la sessió, ja que es tenia que debatre i opinar si s’acceptava o no. S’acorda 
que es farà en properes sessions, i que la documentació d’avui es farà arribar juntament 
amb l’acta. 

El Sr. Eduard Milán explica que el que s’anomena comunament com a placeta Klein, en la 
confluència del carrer de Pere IV i del carrer de Fluvià, no té un nom oficial assignat. Està al 
costat del passatge Klein i del Centre d’Innovació Urbana de Ca l’Alier, que ocupa l’espai de 
l’antiga fàbrica amb aquesta denominació i popularment coneguda com “la fàbrica dels 
Sacs”. És un espai de trobada de la ciutadania de fa molt temps. 

Van enviar un escrit a la consellera de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial, en data 
27 de gener de 2021, demanant incloure en el Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona l’espai 
amb totes les condicions per tal s’identifiqui definitivament com a Placeta Klein, disposant de 
la retolació i de tot allò que sigui adient. 

El Sr Milán esmenta que si no es pot incloure dins del Nomenclàtor, es pugui instal·lar un 
element de memòria. 

Punt 5. Informacions diverses 

El Sr. Pablo González, de l’Observatori de la Vida Quotidiana, comenta que estan 
desenvolupant l’encàrrec de Pla de Barris per fer un estudi de la Cooperativa Gregal, al barri 
del Besòs. Enllaç que orienta a cóm serà el treball: memoriavisualteixonera.barcelona  

El Sr. Patxi Blázquez explica el Memorial de l’Hort de La Vanguardia. Són 14 plafons 
explicatius en un espai a reformar de 1.500 m2. En aquest indret hi havia la Fàbrica del 
Cànem. Hi hauran elements de memòria en què també parlarà de les dones treballadores 
d’aquesta fàbrica. S’annexa a aquest acta documentació. 

Les Sres. Mònica Gutiérrez i Estrella Pineda expliquen el projecte de recuperació dels 
testimonis de les dones treballadores a la Fàbrica Frigo. S’emplaça a una trobada propera 

http://www.memoriavisualteixonera.barcelona/
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amb la Consellera i Carles Pinar, per concretar aspectes del projecte. S’annexa aquest a 
l’acta.  

El Sr. Eugeni Renom comparteix amb les persones assistents el document en el què, ja fa 
temps, va demanar incorporar al Nomenclàtor el nom del Sr. Josep Vila i Àrcelos, mestre i 
director de l’Escola Graduada del Foment Martinenc (i també del seu orfeó), i posteriorment 
director de l’Acadèmia Vila, que es situava al carrer Clot, 117. S’annexa el document a l’acta. 

Es posa en comú al Consell quins usos es poden donar a l’anomenada Caseta Taronja. Es 
recorda que a la sessió de juliol es va informar que s’estava a l’espera que l’Institut Municipal 
d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona transfereixi al districte la possessió per, a posteriori, 
fixar dates del procés participatiu per definir l'ús temporal. Fetes les consultes es considera 
que per aquesta definició temporal no cal fer un procés d’aquest tipus, que és llarg i feixuc, i 
que pot debatre’s al si del Consell. Tal com va esmentar el Sr. Jordi Rallo, s’està en procés 
de consulta amb la Coordinadora del Poblenou perquè aportin les seves consideracions. 

Punt 6. Torn obert de paraules. 

Les entitats de memòria, l’Arxiu Històric del Poblenou, Taller d’Història del Clot - Camp de 
l’Arpa, Centre d’Estudis Sant Martí de Provençals, Societat d’Estudis la Verneda Sant Martí, 
haurien de treballar amb el Centre de Recursos Pedagògics Sant Martí per arribar des del 
vessant educatiu a la mainada. Ja s’ha contactat amb el director del Centre de Recursos 
Pedagògics de Sant Marti, en Jordi Canelles Torres. 

El Sr. Jordi Rallo demana tenir la documentació abans de les sessions. 

El Sr. Cèsar Aguado va fer arribar preguntes pel Consell. No s’ha tingut prou temps per 
preparar les respostes. Se li faran arribar. 

El Sr. Eduard Milán pregunta cóm estan les gestions per ser declarat Bé Cultural d’Interès 
Local la Masia de Can Riera. Sandra Enrique informa que no es té encara informació sobre 
l’estudi que està realitzant el MUHBA ni sobre aquest tema, ni sobre Can Miralletes. 

El Sr. Miquel Catasús pregunta si se sap en quina fase està l’estudi que es va presentar al 
Grup de treball del Clot i el Camp de l’Arpa. S’enviarà el document quan ens ho enviïn des de 
la Direcció de Serveis d'Arquitectura Urbana i Patrimoni. 

ACORD: S’acorda l’enviament de l’esborrany de reglament a les persones convocades al 
Consell i que no han pogut assistir, per la seva revisió. Es dóna de temps fins el dia 12 
d’abril, per a comentaris. 

Carles Pinar 
Secretaria del Consell de Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial 

Barcelona, 29 de març de 2021 
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