
DIVENDRES 15
18,30 h.

•	Presentació de les Jornades
•	Salutació de l’alcaldessa Ada Colau 
•	Què és la Taula Eix Pere IV. Trajectòria

19, 45 h. 
Taula rodona: 

Cultura i creació a Pere IV
Amb la participació de: 

Kike Bela, de la Fàbrica de Creació La Escocesa   
Tere Badia,  directora d’Hangar  
Toni Casares, director de la Sala Beckett
Joan Roca, director del Muhba
Eva Sans, de P9Artiu
Marc Garcia, de Rebobinart

I una interessant fila zero amb agents artístics vinculats 
al carrer Pere IV (Escena Poblenou, Niu, Nouart, la Fundició, 
Can Felipa, Casal de Joves, Constelaciones, Nowpoble9, 
Taller de Llum, 137 degree, Sinergia proactiva, Stay hundry, 
Rockzone, i altres artistes independents del barri,...)

21 h.
Documental

     ¿Abandonado? 

amb la presència dels 
seus autors, Julia Clay i 
Geppe Monrós.

El film, co-produit per 
TVE i Neien Media S.C.P. 
reflexiona sobre els espais 
buits i té molta inspiració 
en el Poblenou, barri en 
el qual els seus autors hi 
viuen.

DISSABTE 16
11 h.

Com volem que sigui el carrer Pere IV?

Espai de participació obert a tot el veïnat. 

QUE NO FALTI LA TEVA VEU!

•	Presentació dels resultats de l’enquesta de Pere IV 
i visualització dels punts que requereixin debat. 

•	Creació de grups reduïts per parlar-ne.
•	Tallers destinats als infants.

Dinamitza la cooperativa LaCol

14 h.
Paella Popular. A preus populars. 
A base d’ingredients ecològics portats directament 
de pagués (Coordinadora de Cooperatives de Consum 
del Poblenou)

16,30h.
Presentació de la Sala PereQuartu 
(Plafons / maqueta / mapeig de Pere IV / finances 
alternatives) a càrrec de la Taula i de la Joana Gómez 
directora de Seira

Tot el dia
•	Tallers infantils. Dinamitza Taller de Llum
•	Mostra de la unitat mòbil O.B.N.I. (Ocupació Bar-

rrial No Invasiva) Makea

Jornades sobre la interrelació dels projectes 
socials, creatius i de l’economia cooperativa.

El subsòl del carrer Pere IV bull d’energia. 
Pere IV és un carrer històric de la ciutat amb de 
3’8 Kilòmetres de llargària. En aquests moments 
abandonat amb un 40% dels locals tancats, amb 
un patrimoni industrial en perill, farcit de solars 
públics i privats en desús. Un indret que ni el 22@ 
ha estat capaç d’activar. En aquest marc, per sota 
les llambordes del carrer, està confluint un fort 
impuls ciutadà per tornar-li la vida. Des de fa dos 
anys, la Taula Eix Pere IV intenta vehiculitzar mul-
titud de projectes per donar forma a un model de 
barri i ciutat que parteixi de la gent. És hora de 
que aquests projectes socials, cooperatius, ar-
tístics, efloreixin i comencin a materialitzar-se. 
Aquestes jornades pretenen visibilitzar aquesta 
energia i empènyer a plasmar-se.
Pere IV és un projecte de barri i a l’hora de ciutat, 
és un banc de proves per experimentar una nova 
manera de fecundar el territori a partir de les ne-
cessitats i l’actitud pro-activa de la ciutadania. 
Des d’un procés participatiu que ha engegat la 
Taula per empoderar al veïnatge. Des de les en-
titats	del	Poblenou	i	els	seus	col•lectius	artístics.		
Des de la reflexió i pràctica acadèmica de signifi-
catius estaments universitaris que han ficat l’ull 
en el que s’està coent aquí. I des de les creixents 
iniciatives cooperativistes de la anomenada eco-
nomia social i solidària. Des de tot això fem del 
carrer Pere IV un esplèndid espai d’oportunitats. 
Un	il•lusionant	repte		ciutadà	que	també	reclama	
la complicitat de l’Ajuntament.

Cooperem per a fer ciutat. 
Participa en les Jornades.

Ens agradarà molt comptar amb la teva presència. 
Si pots venir agriríem que per qüestions logístiques (calcular 
aforaments, el dinar popular,...) t’inscrivissis prèviament, aquí: 
www.eixpereiv.org
taulaeixpereiv@gmail.com
facebook.com/carrerpereiv
twitter  @eixpereiv

Organitza: 

Taula Eix Pere IV
Col.laboren:

XES (Xarxa d’Economia Social ), 
Coop DC, (Desenvolupament Comunitari, Sccl)
Muhba (Museu d’Història de Barcelona),
Emuve (Euro Mediterranean Voids Ecology)
TMB
Ajuntament de Barcelona, 
Hangar  (Centre de producció i recerca d’arts visuals)
L’estoc
Biciclot

Dona suport:
Coordinadora d’entitats del Poblenou, 
Associació de veïns i veïnes del Poblenou
Associació de veïns i veïnes del Paraguay-Perú
Associació de veïns i veïnes del Maresme
Associació de veïns i veïnes del Parc
Associació de veïns i veïnes del Bogatell
Associació de veïns i veïnes de Diagonal Mar
Grup de Treball Fem Rambla
La Escocesa 
Coordinadora de Cooperatives de consum del Poblenou
Flor de Maig
Arxiu Històric del Poblenou
Casal de Joves del Poblenou
Escena Poblenou
Apropem-nos
P9Artiu
FAVB

17 h.
El moviment cooperatiu a Barcelona

Diagnosi del moviment cooperativista de la ciutat. 
Per Anna Fernández (Xarxa d’Economia Solidària)i 
Ivan Miró (Ciutat invisible).

17,30 h.
Experiències:
•	Internacional: Stalker (Roma, Itàlia) 
•	De ciutat: Impuls cooperatiu (Sants), Mercat 

Importa (barri de Porta), Proa al Mar (Barceloneta) 
i CooperaSec (Poblesec)

•	A l’Eix PereIV: Cooperatives que estan en marxa i 
projectes que aposten per Pere IV

19 h.
Taula rodona: 

El paper de l’Administració
Amb la participació de: 

Jordi Via, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidària de Barcelona  

Sandra Garcia, Diputació de Barcelona

Miquel Reñé, Pla Buits – Ecologia urbana BCN)

Marc Andreu,  Conseller tècnic del Districte de Sant Martí.

DIUMENGE 17

11,30h. A la cruïlla Pere IV/Almogàvers

•	Tallers sobre Pere IV pels infants.
Fusteria i pintura per la reproducció de l’Skyline de 
Pere IV 

Organitza la cooperativa L’estoc

•	Ruta històrica pel carrer Pere IV
Amb un autobús de TMB especial per l’ocasió
Organitza el Muhba i 
l’Arxiu Històric del Poblenou


