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“Un barri sense
moviment associatiu
és un barri dormitori”
Joier, de 59 anys. Fill de refugiats polítics, va
néixer a França, però viu al Poble Sec des dels dos
anys i en fa quinze que és el president de la
Coordinadora d'Entitats del barri. Romeu parla
dels nous reptes del Poble Sec, tot repassant la
seva trajectòria associativa
Miquel
Pellicer

Va arribar als dos anys al Poble
Sec. Quins són els seus primers records del barri?
Tinc un record especial de la revetlla de
Sant Joan. Encara tinc un parell de traus
de quan tiraven llenya pels balcons per
fer les fogueres. El diumenge, amb els
meus pares, anàvem a la muntanya de
Montjuïc per dinar carn a la brasa a les
fonts amb taules que hi havia. Anar a la
muntanya era com anar d'excursió, perquè pujaves les escales del carrer Margarit, que no s'acabaven mai, o bé baixaves
donant una volta pel Teatre Grec.
Com definiria, al llarg dels anys, el
Poble Sec?
Antigament era el barri de la bohèmia
i de la prostitució. Ara mateix, la visió
del barri ha canviat molt perquè tenim un barri obert, conegut i molt
ben situat. Crec que actualment vivim
en un moment difícil, però a la vegada esperançador.
En quin sentit, difícil?
La població, en els darrers anys, ha augmentat quasi un 30% i els serveis estan

desbordats. Necessitem noves infraestructures i serveis i aconseguir-los és un
repte difícil. Que vingui gent nova no és
un problema, però no podem obviar les
coses. Fa poc, el Poble Sec ha obtingut
finançament gràcies a la Llei de Barris,
però és evident que si ens l'han concedit és perquè hi ha unes mancances, i
això ens permetrà estar alerta i posarnos les piles.
També diu, però, que és un moment d'esperança.
Ara mateix tenim més gent nova i el Poble Sec torna a ser com abans, on els nanos juguen al carrer i la gent nouvinguda utilitza el carrer com nosaltres ho
fèiem abans. Nosaltres ens hem acomodat al sofà de casa amb la televisió i la
gent que ve d'altres indrets redescobreix
el carrer.
El barri, doncs, s'està rejovenint?
Sí, ara ve molta gent jove estrangera,
que busca un barri tranquil per muntarse els seus negocis i les seves cases en
petits lofts. Hi ha un nivell de comerç alternatiu que troba el seu lloc al barri.
Com et deia, és un moment delicat,
però la gent està molt engrescada.
La Coordinadora té un paper molt
important en aquestes iniciatives?
Sí, ja fa quinze anys, quan vam crear la
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, no

Romeu va començar la seva vida associativa als geganters i diables del Poble Sec.
hi havia ni cultura tradicional ni oci. No
hi havia Festa Major ni un Sant Joan,
perquè s'havia perdut. Des de la Coordinadora vam crear els gegants, els diables i
una dinàmica de festes i sortides.
La cultura tradicional només era el
primer pas?
El món associatiu estava en un moment
baix i la Coordinadora va anar encarregant-se de tot, des d'organitzar les festes
fins a fer activitats reivindicatives en el

“Amb la immigració no
hem de ser alarmistes,però
és important parlar-ne per
crear canals de comunicació i equipaments”
camp urbanístic, perquè la Coordinadora ha anat agafant aquest paper d'interlocutora amb les administracions. Fa
quinze anys, quan celebràvem el 150è
aniversari del Poble Sec (quan es va autoritzar edificar als vessants de Montjuïc) vam analitzar el que ens faltava i, a
poc a poc, hem pogut aconseguir que les

administracions ajudessin el Poble Sec.
Però amb els nous temps, es creen
noves necessitats?
Ara mateix ens calen espais per a joves,
no tenim un teatre i el centre cívic és
molt petit. A vegades voldries que les
coses anessin més ràpides, però molts
cops el que mana són els diners. Quan
creixes a través del moviment associatiu
el més important és conviure amb la
gent i tenir una visió àmplia de les coses,
perquè un barri sense moviment associatiu és un barri dormitori. En l'actualitat, la Coordinadora agrupa més de 70
entitats i continuem creixent, perquè
darrerament hem creat la Plataforma
per a la Interculturalitat.
La immigració és el principal repte
del Poble Sec?
No s'ha de fer alarmisme quan es parla
d'immigració, però cal parlar-ne per crear canals de comunicació i equipaments.
Des de la Coordinadora d'Entitats
crèiem que havíem de fer un espai, al
carrer Concòrdia, 35, i des d'aquesta
plataforma oferir serveis d'infantesa,
cursos de cuina, català per a estrangers,
solidaritat, gent gran, etc. Promovem el
moviment associatiu entre la gent nova
que arriba al barri.

