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4.5.3.7. Llocs més freqüentats (variable FR1).

Referents teorics.

Proshansky, Fabian & Kaminoff (1983) destaquen com a caracteristica

fonamental del concepte de "place-identity" el fet de que els

espais en els que el subjecte desenvolupa la major part de la seva

vida quotidiana esdevindran els referents espacials sobre la base

deIs quals es construira la identitat de lloc. Per altra banda,

nombrosos autors emfasitzen la qualitat psicologica deIs llocs com

a resultat de l'acció directa del subjecte en ells, des deLs

"escenaris de conducta" de Baker (1978) fins a la component acció

transformació del procés d'apropiació (PoI, en premsa).

En aquest item hem intentat recollir aquest aspecte més vivencial

del barri, més proper a l'activitat quotidiana i a les practiques

socials deIs habitants del Poblenou, entenent-Io com un element més

que participa en la construcció de significats referents a l'espai

urba. En definitiva, es tracta d'identificar aquells espais que més

destacadament poden recollir la dimensió conductual de la identitat

social urbana deIs subjectes del barrio Indirectament, aquest item

fa referencia també a la d.í.meris í.ó temporal ja que, partint de

stokols & Jacobi (1984) tindria relació amb una orientació temporal

"focalitzada en el present" que proposen aquests autors.
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Resultats.

Un cop enregistrades les respostes, s'ha procedit a la seva

categorització, resultant la que a continuació es presenta:

1. PLATJA
2. RAMBLA DEL POBLENOU
3. MERCAT UNIÓ
4. BARS
5. P�A. JOSEP TRUETA
6. SERVEIS
7. CARRERS BARRI
8. DIAGONAL
9. VILA OLÍMPICA
10. PARC CIUTADELLA
11. ALTRES

Analitzant els valors percentuals d' aquestes categories de resposta

pel que fa als subjectes de les ZONES 1, 2 i 4 (veure GRAFICA 15)

observem, un cop més, un element amb un destacat percentatge

d'incidencia, la «Rambla del Poblenou» (38,7%), per sobre de les

altres categories com el «Mercat de la Unió» (9,5%), els «carrers

del barri» (9,8%), diferents «serveis» (8,2%), «bars» (7,9%) o la

«platja» (6,9%).

La Rambla del Poblenou torna a destacar, en aquest cas com a

possible vertebrador de la vida social del barri, en tant en.quant

es l'espai més freqüentat pels subjectes enquestats. La diferencia

respecte a les altres respostes torna a ser manifesta, ja que la

resta de llocs no superen el 10% de les respostes emeses pel total

de les tres zones analitzades.
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LLOCS FREQüENTATS

N= 305

GRAFICA 15. Percentatges d' incidencia de les categories de la
variable FRl pel total de les ZONES 1,2,4.

(*) 1. Platja 7. Carrers del barri
2. Rambla del Poblenou 8. Avinguda Diagonal
3. Mercat de la Unió 9. Vila Olímpica
4. Bars i locals 10. Parc ciutadella
5. Pc;a. Josep Trueta 11. Altres
6. Serveis

si analitzem comparativament aquesta variable per les zones

d'estudi detectem pero diferencies estadísticament significatives
entre elles (veure TAULA 11). Un cop reagrupades les categories de

resposta per tal d'acomplir amb les condicions d'aplicació, s'ha

obtingut el següent resultat:
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x2= 12,59883; gl= 4; p= 0,01341

Observant els percentatges que es mostren en la TAULA 11 i en la

GRAFICA 16 destaca, sens dubte, la «Rambla del Pob1enou» com a

element més destacat en les tres zones analitzades, essent el seu

percentatge d'incidencia més alt en la ZONA 1 (47%) que en la ZONA

2 (33,7%) o en la ZONA 4 (35,6%), possiblement pe1 fet de que

aquest espai es troba en la primera zona d'estudi. En quant al

«Mercat de la Unió», la seva incidencia és significativament més

alta en les ZONES 1 i 4 (14% i 10,9% respectivament) que en la ZONA

2 (3, 8%) fet curiós ja que el Mercat esta ubicat més a prop

d'aquesta última zona que no pas de la ZONA 4. Per a1tra banda, és

interessant destacar la diferencia que apare Lx en quant a la

categoria «carrers del barri» entre la ZONA 2 (15,4%), 4 (9,9%) i

la ZONA 1 (4%), resu1tat que podria explicar-se pe1 fet de que la

ZONA 1 concentra la seva activitat en una area mo1t més concreta

(no ob1idem que és la zona que més concentra les seves respostes en

la Rambla) mentre que la ZONA 2 presenta una dispersió espacial
for9a més alta en aquest aspecte.

Un a1tra fet a destacar són a1guns elements espaia1s que únicament

són considerats com a 110cs freqüentats en una zona determinada; és

el cas de la «Diagonal» en la ZONA 2 (5,8% de les respostes donades

en aquesta zona) i el «Parc de la ciutadella» en la ZONA 4 (7,9%).
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FR1

PLATJA

RAMBLA

MERCAT

BARS

TRUETA

SERVEIS

CARRERS

DIAGONAL

VILA

CIUTADELL

ZONA
Count

Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

1 10 5 6
47.6 23.8 28.6
10.0 4.8 5.9
3.3 1.6 2.0

2 47 35 36
39.8 29.7 30.5
47.0 33.7 35.6
15.4 11.5 11.8

3 14 4 11
48.3 13.8 37.9
14.0 3.8 10.9
4.6 1.3 3.6

4 11 9 4
45.8 37.5 16.7
11.0 8.7 4.0
3.6 3.0 1.3

S 3 7 2
25.0 58.3 16.7
3.0 6.7 2.0
1.0 2.3 .7

6 6 11 8
24.0 44.0 32.0

6.0 10.6 7.9

2.0 3.6 2.6

7 4 16 10
13.3 53.3 33.3
4.0 15.4 9.9
1.3 5.2 3.3

8 6
100.0

5.8
2.0

9 2 1 3
33.3 16.7 50.0

2.0 1.0 3.0

.7 .3 1.0
.

10 8
A 100.0

7.9
2.6

Row

Total

21
6.9

118
38.7

29
9.5

24
7.9

12
3.9

25
8.2

30
9.8

6
2.0

6
2.0

8
2.6
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26
8.5

ZONA

ALTRES

Count
Row Pct
Col Pct
Tot Pct 1 2 4

11 3 10 13
11.5 38.5 50.0
3.0 9.6 12.9
1.0 3.3 4.3

Row

Total
FR1

Column
Total

100
32.8

104
34.1

101 305
33.1 100.0

TAULA 11. Resultats de la comparació entre les variables FR1 i zona

d'estudi a través de la prova de chi-quadrat.

Sintesi i conclusions.

En definitiva, amb les dades obtingudes i comentades en aquest
apartat s'ha pogut constatar un cop rnés el paper fonamental de la

Rambla del Poblenou, en aquest cas corn a eix vertebrador de

l'activitat social del barri, aspecte que ve a afegir-se als altres

destacats en anteriors items. En aquest cas' podem afirmar no tant

soIs com comenta Lalli (1988) que l'atribució de carrega simbolica

d'un espai va més enlla de l'activitat quotidiana que es

desenvolupa en ell sinó que la Rambla del Poblenou, a més, és capa9

d'incorporar la dimensió conductual de la identitat social urbana

deIs habitants del barri, aspecte que ja havia estat resaltat en

l'analisi socio-historica al considerar la Rambla del Poblenou com

un deIs escenaris més caracteristics de les practiques socials

vinclades al barri.
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Aquest protagonisme es compartit també, encara que en un grau molt

menor per altres espais entre els que destaquen el Mercat de la

Unió o la platja de la Marbella, malgrat que la rellevancia

d'aquest últim element en l'actualitat hauria de contrastar-se amb

dades obtingudes abans de la seva remodelació de les quals no

disposem en aquesta investigació.

FREQÜENTA ZONES 1,2,4

_ ZONA 1 f222l ZONA 2 � ZONA 4-

GRAFICA 16. Percentatges d' incidencia de les categoriés de la
variable FRl en funci6 de les zones d'estudi.

(*) 1. Platja Marbella 7. Carrers barri
2. Rambla del Poblenou 8. Diagonal
3. Mercat Unió 9. Vila Olímpica
4. Bars 10. Pare ciutadella
s. Pc;:a. Josep Trueta 11. Altres
6. Serveis
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4.5.3.8. Relacions entre els ítems del qüestionari i les variables

de subjecte.

Per concloure aquesta analisi deIs principals resultats obtinguts

en l'enquesta telefonica pel que fa a les ZONES 1,2 i 4, dedicarem

aquest apartat a estudiar les relacions estadístiques que es donen

entre els principals ítems que constitueixen el nucli del

qüestionari i aquelles variables corresponents a característiques

deIs subjectes que es recolliren al final de l'enquesta. Així

dones, s'han cercat relacions entre les variables nom del barri

(N1), diferencies respecte als altres barris (D1), lloc

característics (LL1) , llocs representatius del passat (P1), llocs

representatius del futur (F1) i llocs més freqüentats (FR1) amb les

variables edat (ANYS) , anys de residencia (RESIDEN), treballa o

estudia al barri (TREBALL), nivell d'estudis (ESTUDIS), professió

(PROFES), nivell d'associacionisme (ASSOC) i sexe (SEXE).

D'aquesta manera, s'ha efectuat una analisi comparativa mitjangant

proves de t-test, analisi de la variancia o. bé de chi-quadrat, en

funció de la naturalesa de les variables a tractar. En aquelles

distribucions en la resposta que no s' acomplien les condicions

d'aplicació de les proves de comparació estadística efectuades s'ha

procedit a reagrupar categories de resposta per tal d'accedir de

manera correcta a l'analisi.
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Dels resultats s'en deriva el quadre que presentem a continuació

(TAULA 12) a on, per tal de mostrar graficament alguns dels efectes

detectats, apareixen marcades les relacions entre variables que es

mostren estadisticament significatives, especificant aquells casos

en els que el pas d'una distribució amb categories de resposta

directes a una amb categories reagrupades modifica la tendencia de

la significació.

I I EDAT RESID. TREB. ESTUD. PROF. ASSOC. SEXE

Nl SIG. n.sig. n.sig. SIG. 1 SIG. 1 n.sig. n.sig

Dl SIG. SIG. n.sig. n.sig. SIG. n.sig. n.sig

LLl n.sig. n.sig. n.sig. n.sig. n.sig. n.sig. n.sig

FRl SIG. SIG. n.sig. n.sig2 n.sig2 n.sig. SIG. 1

Pl n.sig. n.sig. n.sig. n.sig. n.sig. n.sig. n.sig

Fl SIG. SIG. n.sig. SIG. n.sig. n.sig. n.sig

TAULA 12. Presentació grafica de les relacions entre variables a partir de proves
de comparació estadistiques (sig.= relació significativa; n.sig.= relació no

significativa) •

1. Casos en els qual el pas d'una distribució amb categories directes a una amb

categories reagrupades fa apar
é

í.xer la significativitat estadística de la
relaci6.
2. Casos en els quals el pas d'una distribució amb categories directes a una amb

categories reagrupades fa desapareixer la significativitat de la relació.

De la doble lectura que es pot fer de la TAULA 12 s'extreuen dues

conclusions a destacar. En primer lloc, els principals items del

qüestionari mostren, en general, un nombre considerablement reduYt

de relacions estadisticament significatives amb les variables

personals, és a dir, les respostes emeses pels subjectes no es
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troben excessivament influenciades per les caracteristiques

d'aquests. Sembla ser que l'edat deIs individus sigui la variable

que més pot estar afectant a la producció de determinades respostes

per part deIs subjectes, ja que és la que mostra un major nombre de

relacions estadistiques.

En segon lloc, cal destacar de manera especial el fet de que-hi ha

dos items del qüestionari els quals no presenten relacions

estadisticament significatives per cap de les variables de

subjecte, concretament aquells que fan referencia als llocs

caracteristics o representatius del barri (LL1) i als llocs

representatius del passat (P1). En altres paraules, les respostes

donades en aquests items poden ser considerades independents de les

caracteristiques deIs subjectes que les emeten. En la discussi6

global deIs resultats tornarem altre cop sobre aquest punt ja que

el considerem especialment rellevant pero podem avan9ar que, si

considerem que les respostes a aquests ítems poden ser útils per a

detectar espais simbolics urbans en el Poblenou, aquest efecte pot

guardar una estreta relaci6 amb la possible homogeneitat deIs

significats subjacents a aquests espais. La resta d'items mostren,

en major o menor grau, relacions estadísticament sign�ficatives amb

algunes de les variables de subjecte, excepte els que fan

referencia a si el subjecte treballa o estudia al barri o si

pertany a alguna associaci6 d'aquest.
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La variable 'nom del barri' (N1) mostra diferencies estadlsticament

significatives per la variable 'edat' a través de la prova t-test

(t= 2,19; p= 0,032) de tal manera que la mitjana d'edat del s

subjectes que responen «Poblenou» és menor que la deIs subjectes

que utilitzen altres noms per a denominar el barri. En altres

paraules, els subjectes més joves mostren una major tendencia a

anomenar el barri com «Poblenou» mentre que els de més edat

tendeixen a referir-se a altres noms, principalment al del carrer

on viuen (cal matisar aquestes tendencies amb les dades aportades

en l'apartat 4.5.3.1.). Per altra banda, el nivell d'estudis es

troba també relacionat significativament a nivell estadlstic amb el

nom donat al barri, com ho demostra la prova de chi-quadrat

efectuada a partir del reagrupament de categories de resposta (X2=

16,13255; gl= 4; p= 0,00285), ja que la distribució inicial no

acomplia les condicions d'aplicació. En la taula resultant (TAULA

13) pot observar-se que, a mesura que augmenta el nivell d'estudis,

hi ha una major tendencia a anomenar el barri com «Poblenou»,

essent els subjectes amb batxillerat i els universitaris els més

decantats per aquesta opció.

Pel que fa a la variable 'professió deIs subjectes', s'ha seguit el

mate ix procediment que en la variable 'nivell d'estudis' detectant

se també diferencies estadísticament significatives (X2= 16,65246;

gl= 6; p= 0,01065). EIs resultats presentats en la TAULA 14 mostren

que, malgrat totes les categories professionals opten

majoritariament per anomenar al seu barri «Poblenou» (com succeeix
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en les variables anteriors), els subjectes amb treball no

qualificat mostren una major tendencia que la resta a utilitzar

altres denominacions.

N1

ESTUDIS

Count
POBLENOU RESTA

1 2

1 21 10
S

2 94 28
IS

3 54 4
T

4 43 6

5 39 3

ARIS

Row
Total

NO ESTUDI

EST. PRIMAR

BATXILLERA

F.P.

UNIVERSIT

Column
Total

251
83.1

51
16.9

31
10.3

122
40.4

58
19.2

49
16.2

42
13.9

302
100.0

umber of Missing Observations: 3

TAULA 13. Freqüencies ebtingudes en la cemparació entre les
variables 'nivell d'estudis' i 'nem del barri' (NI) a través de la
preva de chi-quadrat.
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N1

PROFES

Count
POBLENOU RESTA

1 2

1 24 2

2 52 9
AL.

3 28 14

QUAL.

5 32 10
A

6 47 9

7 35 6
T

8 26

Row

Total

RESPONS.

TREB. QU

TREB. NO

MESTRESS

JUBILAT

ESTUDIAN

ALTRES .

Column
Total

244
83.0

50
17.0

26
8.8

61

20.7

42

14.3

42
14.3

56
19.0

41

13.9

26
8.8

294
100.0

Number of Missing Observations: 11

TAULA 14. Freqüencies obtingudes en la comparació entre les
variables 'professió del subjecte' i 'nom del barri' (NI) a través
de la prova de chi-quadrat.

En quant a l' item 'diferencies respecte als altres barris de

Barcelona' (D1), un cop reagrupades les categories de resposta, s'ha

detectat una relació estadisticament significativa amb la variable

'edat' a través de la prova d'analisi de la variancia (F= 2,88; gl=
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4; p= 0,023) observant-se que el grup que considera els aspectes

negatius com element diferencial mostra una mitjana d'edat

significativament superior a la resta de grups, en els quals no hi

ha difer�ncies estadlsticament significatives respecte a l'edat

deIs subjectes. El mate ix procediment s'ha seguit per a detectar la

relació estadlsticament significativa entre els 'anys de

resid�ncia' i les respostes a D1 (F= 5,1048; gl= 4; p= 0,0005)

observant-se el mateix efecte que en la variable 'edat' comentada

anteriormente Pel que fa a la variable 'professió del subjecte'

(X2= 41,84170; gl= 24; p= 0,01344) la TAULA 15 mostra com, malgrat

la maj or part deLs valors de la variable es concentren en la

categoria reagrupada «resta», els subjectes amb un treball

qualificat i les mestresses de casa tendeixen a destacar l'ambit de

«serveis», mentre que els jubilats consideren mis que els altres

subjectes a la «platja» com l' element que diferencia al Poblenou de

la resta de barris.

Respecte als 'llocs mis freqüentats', s'ha trobat relacions

estadlsticament significatives entre les variables' edat', 'anys de

resid�ncia' i 'sexe' i les respostes emeses davant aquesta qüestió.

En el primer cas, aplicant una aná Lis í, de la varLancí.a (F= 9,6942;

gl= 2; p= 0,0001) s'ha detectat que els grups que respone� «mercat»

i «carrers del barri» difereixen respectivament del grup que dona

altres respostes, presentant ambdós una mitjana d'edat superior a

la del tercer.
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D1

PROFES

Count
INDUSTRI NEGATIU SERVEIS PLATJA RESTA
ES

1 3 1 2 8 12

2 7 1 11 6 36

AL.

3 5 7 4 6 20
QUAL.

5 5 10 5 22
A

6 5 6 4 11 30

7 6 9 26
T

8 1 5 4 16

Row
Total

26
8.8

61
20.7

42
14.3

42
14.3

56
19.0

41
13.9

26
8.8

294
100.0

RESPONS.

TREB. QU

TREB NO

MESTRESS

JUBILAT

ESTUDIAN

ALTRES

Column
Total

42
14.3

49
16.7

162
55.1

TAULA 15. Freqüencies obtingudes en la comparació entre les
variables 'professió del subjecte' i 'diferencies' (D1) a través de
la prova de chi-quadrat.

Pel que fa a la variable 'anys de residencia' i aplicant el mateix

21
7.1

20
6.8

Number of Missing Observations: 11

procediment (F= 6,0063; gl= 2; p= 0,0028) s'ha detectat que el grup

que dona la resposta «mercat» també difereix estadísticament del

grup que dona altres respostes al tenir una mitjana d'anys de

residencia significativament major.
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Les respostes aquest item també guarden una relació estadisticament

significativa en funció de la variable 'sexe'. A través de

l'aplicació de la prova de chi-quadrat amb categories reagrupades

(x2= 7, 90316; gl= 2; p= 0,01922) s'observa el fet, per altra banda

evident, de que les dones són el grup que més tendencia té a

respondre «mercat» com el lloc més freqüentat (veure TAULA 16).

98
32.1

FR1

HOME

Count
MERCAT CARRERS RESTA

1 3 8 87

2 26 22 159

Row
Total

SEXE

DONA
207

67.9

Column
Total

29
9.5

30
9.8

246
80.7

305
100.0

Number of Missing Observations: O

TAULA 16. Freqüencies ebtingudes en la cemparació entre les variab
les 'sexe' i 'llecs més freqüentats' (FR1) a través de la preva de
chi-quadrat.

Per últim, l'item 'llocs representatius del futur del barri' (F1)

es relaciona de manera estadisticarnent significativa amb les

variables 'edat', 'anys de residencia' i 'nivell d'estudis'.
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En quant a l'edat deIs subjectes, l'analisi de la variancia

efectuat a partir d'un reagrupament de categories de resposta

mostra una relació significativa (F= 10,3273; gl= 2; p= 0,0000) de

manera que la mitjana d'edat de Ls subjectes que consideren la «Vila

Olímpica» i la «platja» com a llocs representatiús del futur del

barri és, a nivell estadístic, significativament més baixa que la

mitjana d'edat del grup que dóna altres respostes. En altres

paraules, els joves tendeixen a considerar la Vila Olímpica i la

platja com a llocs representatius el futur mentre que els subjectes

de més edat tendeixen a donar altra tipus de respostes, entre les

quals es troba la Rambla del Poblenou. Pel que fa als anys de

residencia al barri (F= 9,7141; gl= 2; p= 0,0001) s'observa un

efecte molt similar ja que els subjectes que es situen en la

categoria «resta» porten més anys de residencia al barri que els

grups que consideren la «Vila Olímpica» i la «platja» com a llocs

representatius del futuro

Pel que fa a la variable 'nivell d'estudis', la prova de chi

quadrat efectuada mostra una relació estadísticament significativa

entre ella i les respostes donades a l'ítem 'llocs representatius

del futur del barri' (X2= 20,27665; gl= 8; p= 0,00934). De

l'analisi de la TAULA 17 amb categories de resposta reagrupades

s'observa que els subjectes sense estudis són els que menys

anomenen la «Vila Olímpica» a l'hora que són els que mostren una

major tendencia a considerar altres tipus de resposta (<<resta»).

Per altra banda, els subjectes amb un nivell d'estudis equivalent
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al batxillerat són els que majorment es decanten per l'opció «Vila

Ollmpica» mentre que els universitaris consideren més que els

altres grups la «platja» com a lloc representatiu del futur del

barrio

F1

ESTUDIS

Count
VILA OLI PLATJA RESTA
MPICA

1 9 2 20
DIS

2 54 15 53
IMARIS

3 35 7 16
ERAT

4 26 6 17

5 24 9 9
ITARIS

Row
Total

31
10.3

122
40.4

58
19.2

49
16.2

42
13.9

302
100.0

422

NO ESTU

EST. PR

BATXILL

F.P.

UNIVERS

Column
Total

148
49.0

39
12.9

115
_ 38.1

Number of Missing Observations: 3

TAULA 17. Freqüencies ebtingudes en la cemparació
-

entre les
variables 'nivell d'estudis' i 'llecs representatius del futur' (Fl)
a través de la preva de chi-quadrat.



Síntesi i conclusions.

La impossibilitat de poder treballar amb les categories directes de

resposta i, per tant, haver d'efectuar una reagrupació d'aquestes

per tal d'acomplir amb les condicions d'aplicació de les proves de

comparació estadística necessaries per a aquest apartat ha

repercutit en la capacitat explicativa deIs resultats obtinguts.

Com havíem fet en altres variables d'aquesta analisi quantitativa,

en aquest cas no hem pogut oferir les taules amb les categories

originals ja que era impossible efectuar una interpretació d'elles.

Malgrat tot, podem destacar alguns efectes concrets deIs quals si

hem pogut obtenir evidencia. Concretament, la variable 'edat deIs

subjectes' és la que més relacionada es troba amb les respostes

emeses en els diferents ítems del qüestionari (veure TAULA 12). Per

altra banda, les relacions detectades en funció deIs 'anys de

residencia al barri' responen als mateixos criteris explicatius que

la variable 'edat' per la qual cosa podem inferir que la variable

que més afecta a les respostes emeses és aquesta segona i que els

efectes detectats respecte als anys de residencia depenen

estretament d'aquesta. Així dones, tant els subjectes de més edat

com els que porten vivint més anys al barri mostren una major

tendencia que els altres grups a anomenar el barri amb altres

denominacions, a considerar els aspectes negatius coma element

diferencial de la resta de barris, a freqüentar més el Mercat de la

Unió i a considerar com a llocs representatius del futur altres
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llocs que no siguin la Vila Olimpica o la Platja de la Marbella.

Per la seva banda, a mesura que augmenta el nivell d'estudis deIs

subjectes enquestats, hi ha una major tendencia a anomenar el barri

com «Poblenou», essent els subjectes amb batxillerat i els

universitaris els més decantats per aquesta opció. A l'hora, els

subjectes amb un nivell d'estudis de batxillerat mostren una major

tendencia que els altres grups a considerar la Vila Olimpica com el

lloc més representatiu del futur del barri, els universitaris fan

el mateix respecte a la Platja de la Marbella (o Parc de Mar)

mentre que els subjectes sense estudis es decanten majorment per

altres llocs.

En quant a la professió deIs enquestats, destacar que els subjectes

amb un treball no qualificat tendeixen, per sobre deIs altres

grups, a anomenar el barri amb denominacions diferents de Poblenou,

a l'hora que els subjectes amb un treball qualificat i les

mestresses de casa tendeixen a destacar l' ámb í,t de «serveis»,

mentre que els jubilats consideren més que .els altres subjectes a

la «platja» com l'element que diferencia al Poblenou de la resta de

barris.

Un comentari especial mere ix les respostes donades a l'item 'llocs

més freqüentats' (FR1) analitzat per les variables 'nivell

d'estudis' i 'professió deIs subjectes'. En una analisi inicial amb

les categories directes de resposta s'havien detectat relacións
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estadísticament significatives a través de la prova de chi-quadrat:

ESTUDIS x FR1. X2= 68,40342; gl= 50; p= 0,04288

PROFESSIO x FR1. X2= 107,75678; gl= 80; p= 0,021

Un cop reagrupades les categories de resposta per tal d'acomplir

amb les condicions d'aplicació de la prova, pero, aquesta

significació ha desaparegut. L'efecte pot ser explicat en termes de

la feblesa de la relació existent inicialment entre aquestes

variables, encara que apareixia estadísticament significativa. En

funció d'aquest criteri, hem optat per no incloure aquestes

analisis en el present apartat.

Per últim, hem de destacar l'efecte comentat al principi i que, per

a nosaltres, esdevé potser més important que els comentats

anteriormente EIs ítem corresponents a llocs representatius del

barri (LL1) i llocs representatius del passat (P1) no mostren

relacions estadísticament significatives amb cap de les variables

de subjecte contemplades en el qüestionari, la qual cosa ens porta

a plantejar que la consideració de llocs amb carrega simbolica per

part deIs subjectes enquestats és relativament independent de les

característiques d'aquests i que aquesta dada pot ser relacionada

amb una possible homogeneYtat dels significats associats a aquests

llocs, significats pero que hauran de ser analitzats en la fase

qualitativa de la investigació.
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4.5.3.9. Anilisi de la ZONA 3 (Pere IV I Gran Vial.

A l'inici de l'apartat 4.5.3. dedicat a l'analisi deIs resultats

extrets de l'enquesta telefonica, hem pogut constatar que, malgrat

s'havia dividit l'area administrativa del Poblenou en quatre zones

d' estudi , una comparació

proves de chi-quadrat

inicial d' aquestes zones a través de

mostrava que la ZONA 3 diferia

significativament en les seves respostes de la resta de zones

estudiades. Aquest fet, del qual ja teníem alguna referencia a

través de l'analisi socio-historica efectuada previament (recordem

que "Els 4 Cantons, cruYlla situada en el carrei Pere IV, podia

considerar-se el 11mit del Poblenou) ens portava a la decissió de

reservar aquesta zona al marge de l'analisi general de les dades i

utilitzar per aquest proposit els resultats extrets de les ZONES

1,2 i 4.

Un cop realitzada aquesta analisi, és el moment de presentar, de

manera breu i concisa, els resultats de la ZONA 3, constatant les

diferencies que tant a nivell quantitatiu com qualitatiu manté amb

la resta de zones. En aquest sentit, en els apartats 4.5.3.1. i

4.5.3.2. havlem decidit incloure aquesta zona en l' aná LLs
í

per

apuntar, a mode d'exemple, la constatació de l'efecte comentat.

D' aquesta manera vé í.em com, per dos de Ls trets que nosaltres

considerem rellevants per a la definició de la identitat social

urbana de l s habitants del barri del Poblenou, nom del barri i

11mits d'aquest, la zona en qüestió mostrava diferencies
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significatives respecte de la resta: tant soIs un 27% deIs

enquestats en aquesta zona anomenava el seu barri com «Poblenou»

mentre que aixl ho feien el 83.3% deIs subjectes de les altres tres

zones¡ per altra banda, mentre aquestes mostraven un elevat grau de

coherencia al delimitar geograficament el barri, aquest fet no es

donava en la zona objecte del present analisi.

Diferencies respecte als altres barris de Barcelona (variable D1) •

A l'hora de detectar aquelles característiques que, pel fet de ser

considerades diferencials respecte als altres barris, poden ser

elements rellevants per a la categorització social urbana deIs

subjectes, la ZONA 3 presenta una resposta qualitativament pobre

segona es pot observar en la GRÁFICA 17: el percentatge

d'incidencia més alt es concentra en la categoria «res» amb un 33%

mentre que «serveis» ocupa el segon lloc amb un 24% de les

respostes emeses. Les altres categories de resposta no arriben a

superar el 7% d'incidencia. Especialment, les categories «poblet»

o «Vila Ollmpica» que en les ZONES 1,2,4 concentraven el 14.4% i el

13.8% de les respostes respectivament, en aquesta zona mostren un

3% pel que fa a la primera i un 2% pel que fa a la segona.
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DIFERENCIES
ZONA 3

35

GRAFlCA 17. Percentatges d'incidencia en la variable D1 per la ZONA
3.

3D �
.

o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

(*)
N= 100

(*) 1. Agrada 9. Infraestructura/serveis
2. "Poblet" 10. Vila Olímpica
3. Relacions socials 11. Platja
4. Antigüitat 12. Rambla del Poblenou
5. Al.llament 13. Diagonal
6. Indústries 14. Res/igual
7. Obrer 15. Altres
8. Aspectes negatius

428



Llocs representatius del barri, del passat i del futur (variables

LLl. P1 i F1).

Com recordara el lector, per analitzar aquestes tres variables

havíem constru1t una única categorització de les respostes

obtingudes en els qüestionaris. De fet, aquesta categorització

resultava for9a útil tant per a l'analisi de les ZONES 1,2 i 4 com

de les variables a estudiar. Aixo ho dernostra el fet que en tots

els casos el percentatge d' incidencia de la categoria «altres»

resultava exitosament baix. En el cas de la ZONA 3, i utilitzant la

mateixa categorització, aquest exit és molt més qüestionable pel

que fa a aquesta categoria de resposta (veure GRAFICQUES 18, 19 i

20). En la variable LL1, en front d'un 8.9% obtingut en el conjunt

de les ZONES 1,2 i 4, el percentatge en la ZONA 3 puja fins al 49%;

en la variable P1 passem d'un 3.0% a un 14% rnentre que en F1 ho fem

d'un 12.1% a un 26%.

L'explicació a aquest fet és que en la ZONA 3, sota la categoria

«altres» s' inclouen multitud d'espais que no corresponen pz óp í.ament;

al Poblenou sinó als barris del Clot i la Verneda, confrontants amb

aquesta zona. Així doncs pel que fa als espais representatius

d'aquesta zona, podem dir que, en general els subjectes enquestats

parteixen de referents espacials significativament diferents dels

de les altres zones d'estudi.
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En el cas de la variable LL1, la «Rambla del Poblenou» rep un 20%

de les respostes en front d'un 55.7% que mostraven les ZONES 1,2 i

4. Pel que fa als llocs representatius del passat del barri (P1) un

21% deIs enquestats no en saben dir cap o consideren que no hi han,

un 12 % anomena la «Rambla del Poblenou», un 10% «esglésies» i un

altra 10% la «Plaga de l'Ajuntament de Sant Marti», ubicada en el

barri del elot. En quant a llocs representatius del futur del barri

(F1) hi ha coincidencia al' anomenar en primer lloc la «Vila

Olimpica» (31% de les respostes) pero immediatament després la

categoria «altres» (26%), la «Gran Via» (18%) - espai omes per les

altres zones i «ns-res» (10%). La Rambla del Poblenou es

descartada per aquesta zona en aquesta variable.

PASSAT (P1)
ZONA 3

1 • • • G • • II " H M � U

(e)

FUTUR (F1)
ZONA 3

.�------------------------�

80 .

1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

10

I

o

.... ...00

GRAFICA 18. Percentatges d' incidencia
en la variable PI per la ZONA 3.

GRAFICA 19. Percentatges d' incidencia
en la variable FI per la ZONA 3.
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LLOC (LL1)
ZONA 3

.o .

lID.. ..
.

o
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(o)
.... 100

GRAFlCA 20. Percentatges d'incidencia
en la variable LLl per la ZONA 3.

( *) lo Rambla del Poblenou
2. Plac;:a Prim
3 • vila Olímpica
4. Mercat de la Unió
5. Platja/mar
6. Casino L'Alianc;:a
7. Diagonal
8 • Gran Via
9. Esglésies

10. Pc;:a. Josep Trueta
1lo Casc antic
12. Nous habitatges
13. Espais verds
14. Fabriques
15. Llocs del barri
16 • Pc;:a. Ajuntament
17. Res/ns
18. Altres

Llocs més fregüentats (variable FR1) .

En aquesta última variable cal destacar el mateix efecte que en les

anteriors, pero en aquest cas es mostra de manera molt més

contundente Mentre que les ZONES 1, 2 i 4 conjuntament mostraven un

percentatge del 8.5% de respostes en la categoria «altres», el 75%

de les respostes emeses en la ZONA 3 es. t.rcben dins d' aquesta

categoria (veure GRAFICA 21). En conclusió, els subjectes d'aquesta

zona mostren clarament una tendencia a desenvolupar les seves

activitats de tipus relacional en espais diferents als de les

altres zones d'estudi.
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LLOCS FREQ(JENTATS
ZONA :3

4

(*)
N= 100

GRAFlCA 21. Percentatges d'incidencia en la variable FRl per la ZONA
3.

Sintesi i conclusions.

La conclusió més evident que es pot extreure d'aquesta analisi és

que la ZONA 3 tendeix a no compartir una identitat social urbana

comú a la de les ZONES 1,2 i 4 o, en tot cas, no comparteix un

sentiment d' identificació clarament manifest amb el barri del

Poblenou, sigui a través del seu nom, de la seva delimitació

(dimensió territorial) o deIs espais simbolics urbans que

defineixen al barrio Tal vegada no comparte ix els mateixos elements
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que fan caracteristic al Poblenou i diferent deIs altrs barris de

Barcelona. Sembla que es situi en una "zona de ningú" i per aixo

cerqui referents d'identitat en els barris confrontants, mantenint

un cert grau d'indefinició en quant a la seva propia identitat

social urbana.

En aquest punt deixem l'analisi d'aquesta zona pel que fa al nostre

treball, malgrat considerem que l'especial interes d'una comunitat

d'aquest tipus ha de tenir una continuació en posteriors treballs

d'investigació.

433



4.5.4. Discussió dels resultats.

A través de l'elaboració de l'enquesta i de la posterior analisi

estadistica deIs resultats obtinguts hem tractat d'abordar alguns

deIs aspectes que considerem importants per a l'estudi del

simbolisme de l' espai urbá i la seva relació amb la identitat

social de barri. És aquest el moment de fer una primera aprox-imació

interpretativa als resultats i de destacar aquells aspectes més

rellevants de l'analisi estadistica efectuada.

En primer lloc, cal fer referencia al tema de la identitat social

urbana deIs habitants del Poblenou. En aquest sentit, hem presentat

tres items que podrien ser considerats com a possibles indicadors,

els quals poden, si més no, aportar elements de reflexió sobre el

grau de cohesió social que mostren els enquestats respecte a la

seva identitat social relativa al barrio Evidentment, un indicador

per si sol no cobreix la totalitat del constructe a estudiar pero,

en tot cas, pot presentar elements d' evidencia empirica que,

comparats i contrastats amb altres variables, permetin aproximar

nos al tema de la identitat social des de l'optica psico-socio

ambiental. En el nostre cas, i en aquesta fase de l'analisi, hem

pres en consideració les variables 'nom del barri' (Nl) 'limits

del barri'(Ll a L15) i 'diferencies respecte als altres barris de

Barcelona' (D1).
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En anteriors i incipients estudis sobre aquest tema (PoI, Valera,

et.al., 1990) hem pogut detectar que, en certs barris de Barcelona,

una elevada dispersió en quant a la manera d'anomenar el barri va

acompanyada d'una difosa delimitació territorial d'aquest. Pel que

fa al Poblenou, i a través de la informació recollida en fases

anteriors a aquesta (vegi's analisi socio-histórica) podiem

pressuposar que, en primer lloc, aquesta relació entre nom i limits

del barri podia mantenir-se i, en segon lloc, que la dispersió en

les respostes de les dues variables seria menor que en altres

barris anteriorment estudiats.

De fet, els resultats obtinguts confirmen aquests plantejaments. En

primer lloc, s'ha pogut observar que, de les quatre zones en que es

va dividir el barri per a la passació de l'enquesta, tres d'elles

(ZONES 1,2 i 4) es defineixen com pertanyents al barri del Poblenou

a través de les respostes deIs subjectes que composen la mostra en

aquestes zones, mentre que la ZONA 3 mostra moltes més dificultats

a l'hora de categoritzar-se en base a un barri determinat. En el

primer cas (variable N1, apartat 4.5.3.1), la dispersió en quant al

nom donat al barri és molt baixa ja que la resposta «Poblenou» obté

un percentatge d'incidencia del 83,3% pel total de les tres zones,

mentre que en la ZONA 3 aquest percentatge és només del 27%

figurant, amb valors percentuals inferiors altres respostes com «la

Verneda», «Gran Via» o «el Clot» i, per sobre de totes elles, el

nom del districte municipal (<<Sant Martí de Provenc;:als») (veure

GRAFICA 5). Aixi doncs, en funció d'aquesta variable, podem inferir
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que la ZONA 3 tendeix a categoritzar-se preferentment en base a la

categoria administrativa «districte» en lloc de fer-ho com a

«barri» (o com a macrobarri en lloc de microbarri segons Marans i

Rodgers, 1975).

Per altra banda, també s'ha constatat que les tres zones que

mostren més paritat de criteri a l'hora d'anomenar el seu barri,

donen també delimitacions geografiques d'aquest més coincidents i

estables que els límits descrits pels enquestats de la ZONA 3

(variables LL1 a LL15, apartat 4.5.3.2.). En aquest sentit, si

comparem estadísticament les quatre zones per cadascun deIs 15

límits proposats, trobem diferencies estadísticament significatives

en el 100% deIs casos (veure TAULA 5), és a dir, considerant les

quatre zones, apareixen comportaments diferenciats en cadascuna de

les respostes referents als límits. Un cop descartada la ZONA 3 i

efectuant la mateixa comparació pero només per les ZONES 1,2 i 4,

apareixen diferencies significatives en un 60% deIs límits

proposats, és a dir, les respostes emeses en aquestes tres zones

coincideixen en un 40% deIs casos (veure TAULA 6). La coherencia de

les respostes intrazona és també molt més alta en les zones 1,2 i

4 que en la ZONA 3, de tal manera que s'han pogut establir uns

límits for9a clars per a cadascuna de les zones categoritzades com

«Poblenou» (veure FIGURA 13) mentre que aixo no ha estat possible

en la ZONA 3. En general, la ZONA 1 i la ZONA 4 mostren una major

coincidencia en quant a la delimitació territorial del barri que la

ZONA 2, encara que una gran part de l'area delimitada per a les
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tres zones correspon a una zona d'intersecció, coincidint

aproximadament amb el que es considera el casc antic del barri, amb

l'eix situat en la Rambla del Poblenou.

Com a tercer factor relatiu a la identitat social de barri, hem

intentat cercar quins són els elements que poden ser considerats

caracteristics del Poblenou i diferencials de la resta de barris de

Barcelona (variable D1, apartat 4.5.3.3.). En la base d' aquest

proposit es troba el principi teoric de que la configuració de la

identitat social urbana respon tant a similituds endogrupals com a

diferencies de l'endogrup respecte a l'exogrup. Concretament la

recerca en aquesta pregunta es centrava en dos aspectes: per una

banda veure si realment hi ha alguna caracteristica oapac de

fonamentar el sentit de pertinenya a la categoria social urbana

«Poblenou»; en segon lloc, i en el cas de que la resposta sigui

afirmativa, detectar fins a quin punt els elements espacials poden

tenir la capacitat d'esdevenir elements definidors de la identitat

social urbana deIs habitants del barrio

En aquest sentit, hem, pogut constatar que els enquestats són

capayos de destacar determinats elements caracteristics del

Poblenou i diferencials respecte als altres barris. Concretament,

es destaquen determinades qualitats socials del barri aglutinades

amb una expressió forya comú en les respostes donades: «és com un

poblet». La qualitat de les relacions. socials, la percepció de que

tots es coneixen aixi com l ' existencia d 'un ambient tranquil i
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familiar són considerats elements característics del Poblenou. En

quant a valor percentual, si ajuntem els percentatges de les

categories 2 (<<Poblet») i 3 (<<relacions socials») s'obté un 21% del

total de respostes per a les ZONES 1, 2 i 4 situant-se per sobre de

les demés categories de resposta (veure GRAFICA 8). Aquí rau,

segons els resultats obtinguts, la principal característica

definidora de la identitat social urbana deIs habitants del

Poblenou i, com es pot observar, aquest element es troba clarament

determinat per una component psicosocial.

Per altra banda, també és interessant constatar la importancia deIs

elements espacials com a elements diferencials i definidors

d'identitat. En la GRAFICA 7 es pot constatar que una quarta part

de les respostes emeses en la variable D1 corresponen a espais

definits del barrio Concretament, la majoria d'aquest percentatge

esta cobert per tres elements: la Rambla del Poblenou (2,3%), la

platja (6,9%) i, destacadament, la Vila Olímpica (13,8%). Aquesta

última dada resulta interessant en el sentit de que pot mostrar una

possible contradicció amb la idea de, «poblet» i amb les

particularitats de les relacions socials comentades anteriormente

La referencia a un espai d'abast molt més metropolita on

possiblement s'ubicaran sectors socials que difícilment compartiran

els sentiments i l'estil de vida que caracteritza actualment al

Poblenou podria afectar sensiblement a aquesta d í.mens í.é social

rellevant pels subjectes. En aquesta fase de l'analisi no podem

anar més enlla ja que no coneixem els continguts que es troben
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darrera i que motiven la producció de la resposta «Vila Olímpica»

i, per tant, deixarem l'aprofundiment d'aquest aspecte per a la

fase qualitativa de la investigació (apartat 4.6.3.4.).

Un cop més, els comentaris efectuats fins ara han de centrar-se en

les ZONES 1, 2 i 4 ja que els resultats obtinguts en la ZONA 3

difereixen significativament d'aquestes. En aquest sentit cal

destacar que el 57% de les respostes emeses en la ZONA 3

corresponen a les categories de resposta «res/igual que els altres

barris» (33%) i «infraestructurajserveis» (24%) mentre que les

categories «poblet» i «relacions socials» reben un 3% cadascuna i

«Vila Olímpica» i «platja» un 2% respectivamente Així doncs, la

conclusió que podia inferir-se de l s resultats obtinguts en les

variables N1, L1 a L1S i D1 pel que fa a aquesta zona és que el

sentiment d'identitat social urbana respecte al barri podria ser

sensiblement més indefinit aquí que no pas en les ZONES 1,2 i 4,

categoritzades com Poblenou. La manca d'un nom de barri capa9 de

representar simbolicament la zona, la dispersió mostrada al definir

els límits del barri i l'elevat percentatge de subjectes que

consideren que no hi ha cap element diferencial respecte a altres

barris suporten aquesta conclusió.

La dificultat de configurar una identiat social urbana en base a la

categoria «barri» pot explicar que aquesta zona tingui tendencia a

adoptar una categorització de nivell superior d'abstracció, en

aquest cas la categoria «d í.s t.r í.ct.e» aná Loqa a la que proposen
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Marans & Rodgers (1975) quan parlen de "macrobarri" com una

delimitació basicament administrativa.

Un cop comentades les variables que, d'una manera més global poden

ser indicadores d'identitat social respecte al barri, el

qüestionari es centra en variables relatives a llocs concrets que

poden ser potencialment considerats elements simbolics urbans. En

aquest sentit s'ha preguntat als subjectes sobre quins són els

elements de l'espai urba característics o representatius del barri

(variable LL1, apartat 4.5.3.4.) considerant l'espai simbolic urba

com element prototipic d'una determinada categoria social urbana,

centrant-se posteriorment en aquells elements que són considerats

representatius del passat i representatius del futur del barri

(variables P1 i F1, tractades respectivament en 4.5.3.5. i

4.5.3.6.) en base a les idees de stokols & Jacobi (1984) sobre

l' orientació temporal de Ls grups i la seva incidencia en la

identitat social. També s'ha preguntat sobre els espais del

Poblenou més freqüentats (variable FR1, apartat 4.5.3.7.)

pressuposant una relació entre valor simbolic i valor d'us deIs

espais urbans, bé en base a la identi tat de lloc (Proshansky

et.al., 1983) o bé com a fonament del mecanisme d'apropiació (PoI,

en premsa).

Considerant en primer lloc, per les raons anteriorment exposades ,

els resultats obtinguts en les ZONES 1,2 i 4, es pot constatar que,

de tots els elements de l'espai uzbá referits en les respostes
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emeses en aquests 1tems, tant soIs tres apareixen en totes quatre

variables comentades: la Rambla del Poblenou, la Vila 011mpica

(referida en Pl com a «zona Icaria») i la Platja de la Marbella (o

també Parc de Mar). Sembla ser, doncs, que la rellevancia d'aquests

espais és forya destacada en els habitants del Poblenou. Confirmant

aquesta idea, també cal observar que aquests elements són els que

recullen majors percentatges d'incidencia en alguna o algunes de

les respostes a aquests 1tems, confirmant la seva prototipicalitat.

En la GRAFICA 22 es mostren els percentatges obtinguts per aquests

tres espais en cadascuna de les variables referides.

VILA oLIMPICA

n

n

GRAFICA 22. Percentatges d'incidencia obtinguts en les variables
LLI, PI, FI i FRI pels tres espais del Poblenou que apareixen en

totes quatre variables: La Rambla del Poblenou, la Platja de la
Marbella i la vila Olimpica (o zona d'Icaria en el cas de PI).

�" .

RAMBLA DEL POBLENOU
.." .

�.' .
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�.' .
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Indiscutiblement, la Rambla del Poblenou apare ix com l'element

espacial més prototipic del barri ja que acumula el major

percentatge d'incidencia en tres de les quatre variables: com a I

lloc representatiu, caracteristic o definidor del barri (55,7%),

com a lloc representatiu del passat (22,6%) i com a lloc més

freqüentat pels pOblenovins (38,7%). La Vila Olímpica té un paper

important com a element diferencial respecte als altres -barris

(13,8%) pero la seva veritable forya en quant a percentatge

d'incidencia es troba en la seva consideració com a element

representatiu del futur del Poblenou (48,5%). Per la seva banda, la

Platja de la Marbella, encara que amb percentatges d'incidencia

inferiors als altres elements esrnentats, apareix també en les

quatre variables, especialment com a element representatiu del

futur del barri (13,4%).

Així doncs, si a través de l'analisi de les variables N1, LL1 a

LL15 i D1 podem trobar una recolzarnent empíric que apunta al fet de

que, pel que fa a les ZONES 1,2 i 4, els subjectes mostren

l'evidencia d'una identitat social urbana centrada en la categoria

«barri», compartint un sentit de pertinenya a una zona denominada

Poblenou, amb uns determinats lírnits i que manté unes

característiques que la fan diferent d' altres zones o barris,

llavors hem de considerar la Rambla del Poblenou com l' element

espacial més prototípic d'aquesta categoria social urba�a, ja que

és reconegut per una amplia majoria de subjectes com el lloc més

representatiu del barri, a l'hora que és el majorment considerat
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com a lloc representatiu del passat del Poblenou. si afegim a

aquesta conclusió els resultats obtinguts en la comparació

estadistica deIs items LLl i Pl amb les variables de subjecte

(apartat 4.5.3.8.) podrem observar com aquest reconeixement de la

prototipicalitat de la Rambla del Poblenou és independent de les

característiques personals deIs subjectes enquestats. El seu

possible valor simbolic com a element representatiu del Poblenou

sembla ser dones indiscutible entre els habitants del barri (en el

nivell d'inferencia i amb els marges d'error que es deriven del

mostratge efectuat). Per altra banda, el fet de que la Rambla

aparegui com l'element espacial amb més alt percentatge

d'incidencia respecte als lloc més freqüentats (FRl) pot indicar

una estreta relació entre valor simbolic i valor d'us o, dit en

al tres termes, podem estar davant un espai on els mecanismes

d' apropiació espacial, tant en la seva vessant s Imbe LLca com

d'acció-transformació, estan incidint de manera especialment

rellevant per a la consolidació d'un espai simbolic urba.

En un menor grau, apareixen altres qualitats atribuldes a la Rambla

del Poblenou. Per una banda, es també considerada com un element

diferencial respecte als altres barris de Barcelona, característica

destacada en el plantejament teoric ja que contribueix a refor9ar

la "saliencia" de la categoria social urbana «Poblenou». Per altra

banda, apare ix també com un element de futur, completant així la

dimensió temporal de la identitat social urbana que pot representar

un espai simbolic urba el qual, garantint una presencia continuada
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al llarg del temps, prové d'un sentit de continultat temporal als

habitants del Poblenou.

Un segon espai apare ix de manera rellevant en la nostra analisi: la

Vila Olimpica. Assentada sobre una barriada historica del Poblenou

al voltant de l'Avinguda Icaria) apareix de manera destacada sobre

els altres llocs com a element representatiu del futur del barrio

Per altra banda, és un element important a l'hora de diferenciar el

Poblenou de la resta de barris de Barcelona. La interpretació

d'aquestes dades, pero, és en aquest punt de l'analisi molt

limitada ja que la seva incidencia en P1 no sembla guardar massa

relació amb els valors detectats en F1 i D1. En aquest sentit cal

destacar que els subjectes més joves (i, de manera coherent aquells

que tenen un nivell d'estudis de batxillerat) són els que mostren

més tendencia a considerar aquest espai en els items D1 i F1

(apartat 4.5.3.8.). Aixi doncs, cal mostrar reserves en aquest punt

a l'espera de poder treballar amb l'analisi de contingut

corresponent a la següent fase de la investigació.

En tercer lloc, un element sempre present en les respostes pero no

sempre reconegut és la Platja de la Marbella. si en l' aná Lí.s í,

socio-historica treballavem amb la idea de que aquest . era un

element menysvalorat a través de l'evolució del barri, convertit

actualment en Parc de Mar pot suposar un redescobrimen� per als

poblenovins i per la gent de Barcelona, apuntant cap a una major

rellevancia com a element d' ús i de futur en el barri. EIs
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resultats obtinguts en FR1 i F1 així semblen confirmar-ho malgrat

les reserves manifestades en relació a la vila Olímpica són també

aplicables a aquest espai.

Altres espais que tenen una

anteriorment comentats o que

analitzats a l'hora que es

incidencia percentual menor als

apareixen en alguns deIs items

relacionen estretament amb els

resultats obtinguts en la fase d'analisi socio-historica - són, pel

que fa a LL1, el Casino L'Alian9a del Poblenou¡ en P1 cal destacar

igualment el Casino, el casc antic, les fabriques i la P9a. Prim¡

en FR1 el Mercat de la Unió i la P9a. Josep Trueta, mentre que pel

que fa a F1 apareix apare ix com a lloc concret l'Avinguda Diagonal.

La FIGURA 14 mostra la localització deIs espais més significatius.

En quant a l'analisi comparatiu entre les tres zones categoritzades

com Poblenou i les variables LL1, P1, F1 i FR1, cal destacar que,

malgrat es troben diferencies estadísticament significatives entre

elles (excepte en la variable P1), aquestes diferencies no suposen

un trencament de la tendencia general observada en les analisis

globals. En tot cas, s'expliquen en determinades categories que

corresponen a llocs més propis de cada zona, sense afectar la

tonica global. Així, en LL1 el Casino L' Alian9a apare ix més

destacat en la ZONA 1 mentre que la Vila Olímpica ho fa en la ZONA

4¡ en F1 la Platja apareix més destacada en la ZONA 1 mentre que

els nous habitatges ho fan en la ZONA 2¡ pel que fa a FR1 apareix

com a element exclusiu de la ZONA 2 l'Avinguda Diagonal mentre que
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aquesta zona freqüenta menys el Mercat de la Unió que les altres.

Com es pot observar en l'apartat 4.5.3.9., els resultats obtinguts

en la ZONA 3 difereixen en molt deIs mostrats anteriorment en les

altres tres zones d'estudi. En aquest sentit, cal destacar tant

soIs que les respostes emeses pels subjectes enquestats en aquesta

zona pel que fa als items LL1, P1, F1 i FR1 no guarden cap relació

amb els resultats anteriorment comentats, tendint preferentment a

mostrar una major dispersió percentual i a referir-se a llocs que

no són compartits pels subjcetes de les ZONES 1,2 i 4, basicament

per que pertanyen a altres barris confrontants com el Clot o la

Verneda.

Com a últim punt d'aquest apartat de discussió de Ls resultats

obtinguts en l'enquesta telefonica, cal tractar un aspecte apuntat

al principi d' aquesta fase de la investigació. Un deIs efectes

detectats en els primers moments i confirmat a través de l'analisi

socio-historica era la gran riquesa toponímica de la zona a

estudiar. Per una banda, bona part deIs noms donats als carrers i

places del barri tenen una clara relació amb la historia d'aquest

(veure apartat 4.4.7.). Per altra banda, s'ha detectat una intensa

activitat taxonomica per part deIs habitants del Poblenou al llarg

de la seva evolució socio-urbana (recordi el lector els sobrenoms

de les fabriques analitzats en l'apartat 4.4.3.). Amb l� intenció

de contrastar aquest efecte, varem optar per confeccionar el

qüestionari amb items de resposta oberta, quedant en aquest sentit
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confirmada la informaeió obtinguda en les analisis anteriors. Per

tal de presentar de manera breu aquest punt i reservar la seva

analisi per a la diseussió global deIs resultats, hem eonfeeeionat

la TAULA 18 amb els prineipals lloes i els noms reeollits a través

deIs subjeetes enquestats en els ítems LL1, Pl F1 i FR1.

I ESPAIS DETECTATS I NOMS QUE REBEN I
Rambla del Poblenou Rambla del Poblenou

Passeig del Triomf

Plaga Prim Pla9a Prim

Pla9a Isabel

Pla9a Santa Isabel
Placeta Santa Isabel
Pla9a deIs Peseadors

Mereat Mereat de la Unió
Mereat del Poblenou

Platja Platja de la Marbella
Pare de Mar

Fa9ana marítima

el Pere IV Pere IV
Carretera de Matará

el Maria Aguiló Maria Aguiló
el Sant Pere

Vila Olímpica Vila Olímpica
Icaria

Plaga Josep Trueta Pla9a Josep Trueta

Pla9a Lope de Vega
Pare Trueta

Pla9a del Júpiter
Altres lloes Somorrostro

Els 4 Cantons
Can Girona
Can Felipa
Cementiri del Poblenou

TAULA 18. Relació entre ele noms de llocs utilitzats en l' analisi i altree
denominacions que apareixen en les respostes emeses.
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4.5.5. síntesi i conclusions de l'analisi quantitativa.

A partir deIs resultats obtinguts en aquesta analisi, segona fase

de la investigació de camp i primera de la investigació propiament

empírica, hem comen9at a perfilar alguns deIs elements importants

referents a la identitat social urbana del Poblenou i als seus

espais simbolics urbans. D' aquesta manera, i a través de les

respostes deIs subjectes enquestats, s'ha pogut acotar

geograficament una area que és reconeguda comunament com Poblenou

i també que aquest toponim és majoritariament acceptat com a nom

del barrio Per altra banda, un estil de vida similar al que és dóna

en un poble, la qualitat de les relacions socials que s'estableixen

en ell i la incidencia d'alguns espais urbans com la Vila Olímpica

són algunes de les principals característiques que els subjectes

analitzats destaquen com a diferenciadores respecte als altres

barris de Barcelona.

En quant als espais que són rnajoritariament reconeguts com

representatius del barri, és a dir, corn a elements prototípics, la

Rambla del Poblenou és aquell que rnés incidencia percentual

presenta, amb diferencia notable arnb altres espai�. També és el

lloc reconegut per més subj ectes corn a espai representatiu del

passat. Tant una com altre consideració s'han mostrat

estadísticament independents de les diferents característiques de ls

subjectes enquestats. Pel que fa a espais representatius del futur

del barri, la Vila Olímpica és el que apare ix citat per més
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subjectes. La platja de la Marbella, encara que amb percentatges

d'incidencia menors, apareix també en les respostes als principals

items del qüestionari. Per tal de presentar aquesta informació de

manera grafica i resumida, la FIGURA 14 mostra la localització

geografica deIs principals espais urbans detectats en aquesta fase

de la investigació.

Un últim efecte a destacar és la gran diferencia mostrada pels

subjectes de la ZONA 3 respecte a les altres zones podent inferir

que la categoria barri és concebuda de manera diferent per aquella

i que, en tot cas, sembla no coincidir amb el Poblenou.

Malgrat els resultats obtinguts resulten especialment interessants

per a un deIs principals objectius d'aquesta tesi, és a dir, la

recerca d'evidencia empirica deIs plantejaments teorics

desenvolupats, manquen encara elements fonamentals que s'afegeixin

als ja obtinguts. Efectivament, davant de la simple detecció a

nivell estadístic d'uns determinats elements i d'unes determinades

relacions entre variables, manca cercar quins són els significats

subjacents a aquests elements, quins són els continguts que es

troben darrera d'aquest suposat valor simbolic deIs espais

detectats i cal cercar-los altra cop a través deIs propis habitants

del Poblenou. Només coneixent aquests significats podrem completar

l'argumentació fins ara exposada. En aquest sentit, el següent

capitol que correspon a la tercera part de l'analisi aportara noves

evidencies empíriques i interessants elements de reflexió.
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FIGURA 14. Loealitzaeió deIs lloes més significatius deteetats en l'analisi quantitativa.

1. vila Olímpica (Icaria)

2. Platja de la Marbella (parc de Mar)

3. Playa Primo

6. Casino L'Alianya del Poblenou.

7. Mercat de la Unió.

8. Playa Josep Trueta o Lope de Vega.

9. Avinguda Diagonal.4. Casc antic.

5. Rambla del Poblenou.
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4.6. ANALISI QUALITATIVA.

4.6.1. Introducció.

El capitol que presentem a continuació suposa la tercera fase de

la investigació de camp d'aquesta tesi, és a dir, el tercer tipus

d' aná Lí.s í, que hem efectuat sobre els espais s í.mbe l í.cs - del

Poblenou en relació a la identitat social urbana deIs habitants

del barrio En aquest context, ens centrarem per una banda en

l'estudi deIs trets que poden definir aquesta identitat social

urbana, definida a nivell teoric en l'apartat 3.4.1. i de la qual

ja hem extret algunes conclusions en anteriors fases de la

investigació. Recordem que partim de la h í.pót.as í, de treball

segons la qual el Poblenou pot ser considerat una categoria

social urbana i com a tal pot generar en els seus habitants un

sentit de pertinen9a al barri que esdevé fonamental per a la

consolidació de la identitat social d'aquests.

Per altra banda, en fases anteriors hem pogut identificar

determinats llocs que, o bé per la seva rellevancia a nivell

socio-historie (veure apartat 4.4.7.) o bé pel seu ampli

reconeixement com a llocs caracteristics o representatius del

Poblenou (veure apartat 4.5.5.), poden ser susceptibles de ser

considerats espais simbolics urbans pels habitants del Poblenou

en funció deIs criteris definits en l'apartat 3.4.2. Per

confirmar aquesta naturalesa s í.moel í.ca , pero, cal completar

aquestes dues aná l í.s Ls amb la informació proporcionada pels

propis subjectes sobre quins són els significats atribuYts als
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llocs i quins continguts determinen aquestes apreciacions,

aspectes que abordarem en aquesta fase de la investigació.

En conseqüencia, per abordar aquesta fase d'analisi partirem de

dues fonts d'informació basiques. Per una banda, la informació

aportada a nivell teoric i, específicament, la proposta referida

als conceptes d'identitat social urbana i d'espai simbolic urba.

Per altra banda, la informació proporcionada per les analisis

anteriors a través de les quals hem pogut detectar aspectes

importants que contribueixen a la configuració d'una identitat

social urbana lligada al barri, així com detectar determinats

llocs que poden ser susceptibles d'atribució de significat

simbolic per part deIs habitants del Poblenou.

4.6.2. Objectius i procediment.

En funció de la seva ubicació en el procediment matiodo LóqLc

general presentat en la FIGURA 7 (apartat 4.3.1.), aquesta fase

de la investigació de camp respon als següents objectius

específics:

a) Contrastar les informacions obtingudes en la present analisi

amb la de les altres analisis efectuades anteriorment,

especialment pel que fa referencia als llocs més representatius

o característics del barri i a les característiques que, pel fet

de ser considerades diferencials respecte als altres barris,

poden esdevenir elements configuradors d' identitat social urbana.
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b) Completar i complementar la informació anteriorment recollida

analitzant els significats atribuYts a aquests llocs, posant-Ia

en relació amb la proposta teorica formulada.

En quant als aspectes de procediment, com ja s'ha comentat en

l'apartat 4.3.3.3., els grups que participaren en aquesta fase

de la investigació de camp varen sorgir d'un conjunt d'entitats

del barri del Poblenou les quals, previ contacte amb els seus

representants, van accedir a col. laborar amb nosaltres. Aixi

doncs, un primer element que cal tenir en compte és que, malgrat

la selecció de les possibles entitats col.laboradores i els

contactes posteriors van ser dirigits per nosaltres, la selecció

final deIs subjectes que configuraren els grups va dependre, en

últim terme, de les propies associacions i entitats. Previament,

pero, van acordar-se uns criteris minims que van ser acomplerts:

els grups havien d'estar formats per un nombre minim de cinc

subjectes i els seus components havien de ser gent que viu al"

barri, i no necessariament experts o estudiosos d'aquest i de la

seva historia. En total, van col. laborar un total de 36"·

subj ectes, dividits en sis grups en representació de _9uatre
entitats culturals - Casino L'Alianga del Poblenou, Centre Moral

i Cultural, Club Esportiu Monopol i Ateneu Colon - i tres

associacions de veYns - AAVV del Taulat, AAVV Diagonal Mar i AAVV

del Poblenou. El nombre d'individus per grup oscil.la entre 5 i

9 subjectes.
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Un deIs criteris importants que es van tenir en compte a l'hora

d'efectuar la selecció previa de les possibles entitats

col.laboradores partia d'una informació apuntada en la fase

d' aná Lí.s í, socio-historica i corroborada en la fase d' aná'l
í

s í,

quantitatiu. Com recordara el lector, per a efectuar la passació

de l'enquesta telefonica s'havia dividit la superficie

administrativa del Poblenou en quatre zones (veure FIGURA 10).

Un cop analitzades aquestes zones, pero, s' ha demostrat el

comportament significativament diferenciat de la ZONA 3, la qual

no ha estat tractada com un area diferenciada del Poblenou a

efectes d'analisi. En la fase present, aquest criteri pren total

vigencia ja que, el que intentem cercar són els significats

socialment elaborats i compartits que es troben implícits en els

espais considerats prototipics del Poblenou pels habitants que

es defineixen en funció d'aquesta categoria urbana. D'aquesta

manera, doncs, per aquesta fase s'ha descartat la ZONA 3 i s'han

cercat entitats que es troben ubicades en les ZONES 1, 2 i 4. La

·11

l�calització geografica concreta de les associacions i entitats

�que van col.laborar en l'estudi es mostra en la FIGURA 15.

',-.
-

Com es pot observar, gran part de les entitats i associacions

escollides es concentren en la ZONA 1. La raó d'aquest fet és que

el nucli de la vida associativa del barri es concentra

precisament en el casc antic. Malgrat tot, observant la

localització de les adreces proporcionades pels subjectes, la

situació queda un tant més balancejada: 16 subjectes viuen en la

ZONA 1, 14 en la ZONA 2 i 6 en la ZONA 4. Cap d'ells té la seva

residencia en la ZONA 3.
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Els sis grups que, finalment, van participar en aquesta fase de

la investigació queden definits de la següent manera en funció

de les entitats col.laboradores:

GRUP 1. AAVV. del TaulatjCasino L'Alianya
GRUP 2. AAVV. Diagonal Mar
GRUP 3. Centre Moral i Cultural
GRUP 4. C.E. Monopol
GRUP 5. AAVV. del Poblenou
GRUP 6. Ateneu Colon

FIGURA 15. Localització de les entitats que van col. laborar en la formació
deis grups de discussió.

L'esquema general que s'ha seguit al llarg de totes les sessions,

així com l'ordre en el qual varen ser plantejades les qüestions
o topics és el següent:
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A) Presentació de la sessió i explicitació
deIs criteris de funcionament al llarg
de la mateixa.

B) Plantejament de les diferents qüestions a

tractar en el següent ordre:
1. Quin és el nom del seu barri?
2. Quins són els llocs caracteristics,
definidors, que representen millor el
seu barri?
3. Quins són els lloc representatius del

passat del barri?
4. Quins són els llocs representatius del
futur del barri?
5. En general, hi ha quelcom que faci
diferent al seu barri deIs altre
barris de Barcelona?

C) Finalització de la sessió i recull de les
dades referents als subjectes que hi han

participat.

La presentació de la informació obtinguda en aquesta fase de

l'analisi seguira el següent ordre. En primer lloc efectuarem una

descripció general de les caracteristiques que defineixen als

subjectes que han composat els grups de discussió. Posteriorment,

passarem a analitzar els continguts de cadascun deIs cinc items

o qüestions plantejades als subjectes durant les sessions,

utilitzant la informació que de cadascun deIs sis grups s'ha

elaborat a partir deIs graus d'acord assolits entre els tres

jutges que han analitzat separadament cadascuna de les cintes

d'enregistrament de les sessions. Aquesta analisi cercara els

elements discursius comuns entre els sis grups de discussió per

a cadascun deIs items aixi com les connexions a nivell conceptual

que poden inferir-se d'aquests elements discursius; un exemple
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grafic del tipus de tractament donat a la informació recollida,

un cop estructurada per a ser interpretada, pot observar-se en

la FIGURA 16. Per reforc;:ar l'analisi, sovint s'utilitzarem frases

extretes literalment deIs enregistraments¡ en aquest cas es

podran identificar perque apareixen entre cometes ( ") .

Posteriorment, intentarem establir connexions entre els diferents

items analitzats intentant elaborar un discurs global que-doni

compte deIs elements essencials que poden extreure's d'aquesta

analisi de contingut.

4.6.2.1. Els qrups a partir de les característiques deIs seus

components.

Per tal de tenir alguna evidencia

diferents grups que participaren

sobre la composició de l s

en aquesta fase de la

investigació, al final de cada sessió es demanava als subjectes

informació referent a dades personals basiques. Aixi, es

recolliren dades sobre l'edat, anys de residencia al barri i

localització de l'habitatge de cada individu que va participar

en les sessions.

La informació que es despren d'aquestes dades mostra que l'edat

mitjana en els sis grups mostrava un valor de 54,68 anys,

oscil.lant entre els 43,3 anys de mitjana en el GRUP 5 fins els

68,2 anys d'edat mitjana en el GRUP 1. En relació als anys de

residencia en el barri, la mitjana deIs sis grups va ser de x=
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46,15 anys, essent la mitjana més baixa la del GRUP 2 (21,3 anys)

i la més alta la del GRUP 1 (62,6 anys). Tots els subjectes que

participaren en les sessions tenen la seva residencia en el

Poblenou, com ja s'ha comentat anteriormente En quant a la

distribució per sexe, aquesta va ser desigual ja que hi van

participar un 94,1% d'homes i només un 5,9% de dones.
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4.6.3. Anilisi del resultats.

Un cop mostrades les característiques generals deIs grups i la

seva composició passem a analitzar els continguts de cadascun

deIs cinc items plantejats. Cal puntualitzar que l'ordre en el

que es presenten seguira els mateixos criteris que en l'analisi

de l' enquesta telefonica. Així doncs s' analitzaran successivament

els items:

1. Nom del barri
2. Diferencies del Poblenou respecte als altres

barris de Barcelona.
3. Llocs representatius del barri.
4. Llocs representatius del passat del barrio
5. Llocs representatius del futur del barri.

4.6.3.1. Mom del barrio

Ja hem comentat en altres apartats d' aquesta tesi el valor

simbolic que té el nom donat a un barri, i en general a un entorn

determinat, en tant en quant reflecteix la identitat social

urbana deIs subjectes que es categoritzen com pertanyents a

aquest barri (veure apartats 3.4., 4.5.3.1. i 4.5.4.).

En aquesta primera qüestió cal destacar un acord absolut, tant

a nivell intragrupal (entre tots els membres d'un mate ix grup)

com intergrupal (entre els diferents grups). Tots sis grups

consideren que el seu barri s'anomena "Poblenou" encara que, a

nivell intergrupal, apareixen certs matisos. Aixi, els GRUPS 1
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i 6 comenten que sota el nom generic de Poblenou s' inclouen

altres subbarris o barriades amb noms propis alguns deIs quals,

malgrat es remunten a temps preterits, són encara presents entre

els habitants del barri, tenint com a funció basica ubicar de

manera rapida el lloc del Poblenou al qual es pertany: el "barri

de la Plata", "Llacuna", "Taulat" , "Franc;a Xica", el "Ranxo

Grande" o el "barri del Tomaquet" són alguns exemples en aquest

sentit.

Per la seva banda, el GRUP 2 afirma que el seu barri s'anomena

"Diagonal Mar del Poblenou", ratificant immediatament que es

consideren totalment integrats en el Poblenou malgrat es trobin

en la frontera amb els barris del Besos. L'estreta relació que

guarda el nom del barri amb el sentiment de pertinenc;a o, dit

d/ una altra manera, el sentiment d' identitat compartida que

manifesten els subjectes respecte al seu barri queda reflectit

en un exemple el qual, per estar extret de la practica

quotidiana, no deixa de ser forc;a significatiu.

Davant algunes decisions administratives de canviar els

districtes postals d' algunes zones del barri i, d' aquesta manera,

quedar excloses de l' ámb Lt del Poblenou, va comencar a ser

practica freqüent col. locar, en els remitents de les cartes que

s'enviaven, el nom de Poblenou immediatament després d'escriure

el nom del carrer i abans d'escriure Barcelona i el districte

postal. Una possible interpretació que es pot fer d'aquest acte

és que darrera d'aquesta practica generalitzada es troba, més

enlla d'un acte de protesta o reivindicació, una forma d'afirmar
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una identitat social urbana i la pertinenga a un espai concreto

En aquest cas, com assenyala Lalli (1988; er. premsa), el nom del

barri de Poblenou esdevé un element simbolic definidor d'aquesta

identitat urbana, especialment si aquesta identitat pot

percebre's en algun moment amenagada.

Síntesi i conclusions.

En síntesi podem concloure que tots els grups s'identifiquen com

a barri a partir del nom generic de "Poblenou" i, en tot cas,

apareixen referencies a subcategories de barri que responen als

orígens historics de la zona (veure apartat 4.4.7.). Per altra

banda, la zona de Diagonal Mar es detecta com una categoria

urbana barri configuradora d'identitat social malgrat hi ha una

tendencia clara a categoritzar-se dins del Poblenou (prefereixen

dir-se "Diagonal Mar del Poblenou") al def inir-se en front

d'altres barris o quan es percep amenagada tal identitat.

Per últim, comentar que aquests resultats confirmen amplament els

obtinguts en l'anAlisi de l'ítem "nom del barri" corresponent a

l'enquesta telefonica (veure apartat 4.5.3.1.)
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4.6.3.2. Diferencies del Poblenou respecte als altres barris de

Barcelona.

Com ja hem vist en l'apartat 4.5.3.3., aquesta és una pregunta

rellevant per a analitzar la identitat social urbana de la

categoria «barri del Poblenou» ja que pot mostrar aquells

elements o aquelles dimensions que caracteritzen als habitants

del barri i que permeten diferenciar-los d' altres subjectes

identificats amb categoritzacions d'igual ordre (altres barris),

segons hem argumentat en l' apartat 3.4.1. A diferencia deIs

resultats obtinguts en l'analisi quantitativa, pero, en aquest

cas no apareixen explíci tament espais urbans concrets com a

elements diferencials en els discursos deIs grups analitzats.

Aquest efecte té la seva explicació en el propi ordre en el que

es van formular les qüestions. si bé en l'enquesta telefonica

aquest ítem era previ als referents a espais significatius del

barri, en les d í.námí.quee plantejades en aquesta fase de la

investigació es va considerar convenient col. locar-lo al final

de la sessió, degut a que la complexitat de la pregunta podia

facilment comportar que el temps dedicat a la seva discussió

afectés en detriment del temps previst per a la resta de

qüestions.

Entrant propiament en l'analisi deIs continguts elicitats pels

grups, cal destacar en primer lloc que tots coincideixen en una

mateixa apreciació: "el Poblenou encara es conserva com un

poble". Aquesta afirmació, amb diferents matisos, és resaltada

com a un deIs trets més característics del barrio Així, hi ha
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grups que fan referAncia al "caliu de poble" o a considerar-lo

una prolongaci6 de la pr�pia llar ("As com si estiguessis dins

casa teva"). Les referAncies al sentiment de familiaritat i

convivAncia entre els habitants contribueix a refermar aquesta

idea: "tothom es coneix", "sempre estas saludant i xerrant amb

la gent", "som una gran familia", "mai et trobes sol", "hi ha un

sentiment de comunitat".

Altres grups, en el mateix sentit, fan referAncia a que el

Poblenou mantA una vida fins a cert punt aut�ctona de la resta

de Barcelona ("la gent no acostuma a sortir del barri"). Per

aquests grups, el barri reuneix els elements essencials per

mantenir aquesta vida pr�pia: "en els nuclis on hi viu la gent

hi ha residAncia, botigues, tallers, entitats".

Aquest sentiment de poble que, com comenten alguns subjectes "As

una qüesti6 afectiva", comporta fins i tot la manifestaci6 de

conductes endogamiques: "la gent del Poblenou es casa amb gent

del Poblenou", per�, per altra banda, aquest ambient familiar i

la qualitat de les relacions socials tambA fa que "la gent de

fora no tingui problemes per integrar-se al barri".

Un altra fet diferencial destacat pels grups es deriva de

l "'herAncia hist�rica" del barri i la seva relaci6 amb la

composici6 social i el caracter de la gent del Poblenou. En

aquest sentit es fa referAncia al "passat Lndust.r-LaL'", a la

"hist�ria industrial" i al fet de que el barri "sempre ha tingut

indústries punteres". Aix� determina a l 'hora una composici6
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social i una manera de ser deIs habitants del Poblenou segons els

grups analitzats: "és un barri obrer i lluitador", "és un barri

amb gent molt treballadora", "és un barri on s'ha donat una

lluita obrera molt important" o "és un barri d'idees socialistes

i radicals".

Relacionat amb els arguments fins ara exposats, un altre tret

característic del Poblenou segons els subjectes és que el barri

es caracteritza per "una vida social intensa" i per "un sentiment

associatiu important" • En aquest sentit es destaca la gran

quantitat d'entitats, cooperatives i associacions que hi ha al

barri, gran part d'elles amb una llarga historia.

Un factor que els grups destaquen com a determinant d'un

sentiment d'identitat diferenciat és la relació que el Poblenou

ha mantingut amb la ciutat. La convicció de que el barri ha estat

aIllat i descuidat per part de Barcelona es fa evident en gran

part deIs grups: "és un barri marginal, desconegut per la resta

de Barcelona", "és un barri aIllat i descuidat per Barcelona".

Un deIs elements que poden haver contribuIt a aquest fet és el

ferrocarril: "el Poblenou ha estat separat de Barcelona, tancat

per la via del tren", "el tren ha aIllat al barri i ha fet que

es conservés bastant, que fos molt ell i que conservés la seva

tradició".

En definitiva, el sentit d'identitat social urbana del Poblenou,

determinat en els grups analitzats pels elements anteriorment

descrits, genera també un conjunt d'atribucions (en aquest cas
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autoatribucions) de caire psicologic explicitades en afirmacions

com: "som millors" o "som més oberts". El lligam afectiu que

s'estableix entre els subjectes i el barri fa que, com destaca

un grup, gent del barri que havia marxat aprofitin la primera

oportunitat que tenen per tornar-hi. Potser la frase que més

eloqüentment recull la idea de Lalli (1988) de que és possible

atribuir caracteristiques quai-psicologiques a un espai i dotar

lo d'un cert caracter o personalitat sigui la que apare ix en un

deIs grups: "este barrio tiene duende".

Tota la informació analitzada fins al moment fa referencia als

GRUPS 1,3,4,5 i 6. Pel que fa al GRUP 2 (AAVV. Diagonal Mar), com

succeYa en l'analisi corresponent al nom del barri, mostra certs

matisos diferents de la resta de grups, basicament pel fet de

que, a l'hora de definir els trets diferencials basics, tendeixen

a definir-se com "Diagonal Mar" abans que com "Poblenou". Aixi,

malgrat comparteixin bona part de les característiques propies

de la categorització «Poblenou», es dona la tendencia a

diferenciar «Diagonal Mar» de «Poblenou centre». Apareix doncs

una subcategoria de barri amb una identitat social urbana propia.

En aquest sentit, el GRUP 2, es diferencia de la resta del

Poblenou a partir de considerar-se un barri de més recent

formació ("és un barri jove", "és un barri nou") , pel fet d'estar

mancat d'infraestructures basiques, per una manca d'ordenació

urbanística i pel fet de que, per trobar-se entre els barr�s de

Besos i Poblenou centre han patit un cert oblit per part de les

administracions. En quant als aspectes socials, Diagonal Mar es
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caracteritza per ser una comunitat que ha assolit un bon grau

d'integraci6 social deIs seus habitants, configurada per una

classe obrera que es def ineix com lluitadora, amb capacitat

innovadora i amb una important activitat associativa, concentrada

basicament en torn de l'Associaci6 de VeYns.

Sintesi i conclusions.

En sintesi, podem resumir aquest apartat dient que la referencia

a un passat comú ("herencia histórica"), una composici6 social

basada majoritariament en una classe obrera, el caracter

treballador i lluitador, una vida social intensa plasmada i

vertebrada per una xarxa d'entitats i l'aYllament de la resta de

Barcelona s6n els factors que principalment apareixen en els

grups analitzats com a elements caracteristics del Poblenou i

diferencials respecte a la resta de barris de Barcelona. Aquests

factors configuren una comunitat amb una vida relativament

autóctona i a on les relacions socials que s'estableixen venen

determinades per un sentiment de familiaritat i d'unicitat que

configuren la idea de sentir-se com un poble dins de la ciutat.

És aqueta caracteristica la que millor defineix als subjectes

deIs grups analitzats i els permet diferenciar-se d' altres

barris, dada que confirma els resultats apuntats en les

conclusions de l'apartat 4.5.3.3. i en el 4.5.4. corresponents

a l'analisi quantitativa.
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Pel que fa al grup de Diagonal Mar, els subjectes participants

tendeixen a categoritzar-se com una comunitat propia i a

diferenciar-se del "Poblenou centre" malgrat que, pel fet de

sentir-se també del Poblenou, comparteixen alguns de Ls trets

definitoris d'aquest barrio

4.6.3.3. Lloos representatius del barri

La prototipicalitat de certs espais, és a dir, la seva

consideració com elements representatius d'una determinada

categoria urbana per part deIs subjectes que s'identifiquen en

base a aquesta categoria és una de les principals

caracteristiques deIs espais s í.mbó Lí cs urbans. Aquesta idea,

plantejada en l' apartat 3.4.2., ha estat present al llarg de

l'analisi socio-historica (apartat 4.4. i especialment 4.4.6.)

mentre que a nivell empiric ha quedat recollida en l' apartat

4.5.3.4. corresponent a l'analisi de l'enquesta telefonica. A

partir d'aquestes analisis s'han detectat una serie d'espais que

els subjectes consideren representatius del barri i que, per

tant, potencialment poden ser considerats espais simbolics del

Poblenou. En la present fase, hem repetit la pregunta als grups

de discussió i hem analitzat els continguts que determinen els

significats subjacents a aquests espais.
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Davant d'aquesta qüestió s'ha recollit, entre tots els grups, un

total de 13 espais significatius, característics o definidors del

barrio El grau d'acord intragrupal és absolut per a cada lloc

esmentat, encara que no tots els grups anomenen els mateixos

llocs. En aquest sentit, el grau de coincid�ncia intergrupal

sobre el total deIs sis grups per a cadascun deLs llocs esmentats

en les sessions es presenta a continuació:

Rambla del Poblenou .......•.......... 6/6
Platja Marbella •...•................. 5/6
Case antic/Pya. Prim ..........•.•.... 4/6
Pya. Josep Trueta .............•...... 4/6
Entitats diverses •••••.•.••.•........ 3/6
Mercat Unió/c. Maria Aguiló .....•.•.. 3/6
Can Girona/Torre de les Aigües •.•.... 2/6
Barriades del Poblenou ...•........... 2/6
Cementiri del Poblenou .•...••••.•.... 1/6
Monuments. • • • • • • . • . • • . • • . • . . . . . . . . . . . 1/6
Parroquia Sagrat Cor •••..•....•...•.• 1/6
EIs 4 Cantons ••••••.•.•..•••.•.•..•.. 1/6
Avinguda Diagonal •••••..•........•... 1/6

Donada la gran quantitat d' informació recollida, tot seguit

passem a analitzar els continguts expressats pels subjectes per

a cada lloc esmentat.

La Rambla del Poblenou

Podríem dir que és aquest l'espai més representatiu del Poblenou.

És el lloc primerament anomenat per tots els grups i sobre el

qual es basen les línies d'argumentació més riques a nivell de

contingut. Analitzant les diferents intervencions de Ls subj ectes,

és plausible efectuar una primera interpretació que fa referencia
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al lligam afectiu i elss'estableix espaientre aquestque

individus participants: sembla existir un estret vincle entre la

Rambla i la gent del Poblenou, el qual va més enlla dels aspectes

merament funcionals un nivell emocional ianclar-seper en

afectiu, atorgant-li un paper dins la vidaalhora destacat

quotidiana del barrio Aquesta primera aproximació interpretativa

queda recolzada a l'analitzar els continguts dels discursos. Els

principals arguments explicitats aixl com les seves connexions

a nivell de contingut queden reflectits graficament en la FIGURA

16.

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP 6

FIGURA 16. Analisi de contingut de la Rambla del Poblenou com a lloc
representatiu del barrio
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De l'analisi de contingut efectuat respecte a aquest espai se'n

deriven una serie d'elements conceptuals que configuren el

conjunt de significats subjacents a aquest element urba i a la

carrega simbolica que el determina.

En primer lloc, la Rambla del Poblenou és l'element urba més

important del barri, per damunt de qualsevol altre espai ("és un

exponent del barri"), i aquesta importancia ve donada per una

serie de característiques propies d'ordre quasi-psicologic (lité

carisma'�) d'amplia i fonamental repercussió per a tot el barri

("sense la Rambla el Poblenou seria una altra cosa"). Per altra

banda, i reforc;ant aquesta argumentació, trobem un curiós i

interessant fil discursiu segons el qual s'estableix un cIar

paral.lelisme entre aquest espai físic i el cos huma: 11 la Rambla

és l'arteria social del Poblenou", "és la vena i el cor del

Poblenou", "és el centre neuralgic del barri", "és l'eix físic

del Poblenou". Aquesta personificació, en el sentit literari del

terme, podria ser susceptible d'una interpretació que associés

les funcions deIs organs humans referits amb les funcions que,

segons aquesta interpretació, acompliria l' espai en qüestió: així

com el cor, les venes i les arteries del cos huma són els

elements pels quals discorre la sang que dona vida a un cos huma,

per la Rambla flueix amb igual intensitat la vida social del

barri ("vena, cor, arteria"), essent el nucli i el motor de la

vida del Poblenou; així com el cervell és l'organ que regula i

dirigeix la vida humana, la Rambla concentra i regula la vida

social del Poblenou ("centre neuralgic"); així com la columna és

l'eix que sustenta al cos, la Rambla és l'eix físic que suporta
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el teixit urba i distribueix la vida social del barrio Segons

aquesta interpretació, doncs, la Rambla del Poblenou apareix com

el més important "organ vital" del barri i aquest significat

socialment elaborat és ampliament reconegut pels grups de

discussió.

Una altra linia argumental que apare ix en tots els grups fa

referencia als aspectes funcionals que acompleix aquest espai.

En aquest sentit, la Rambla és fonamentalment un lloc de trobada

i un lloc de passeig. Ambdues funcions es troben estretament

lligades ja que aquest trobar-se amb la gent, tal qual ho entenen

els subjectes que participaren en les sessions, no és un acte amb

una intencionalitat concreta. La Rambla és un lloc de trobada

espontania, d'interacció social fresca i sempre sorprenent. La

gent del Poblenou té la certesa de que, en una passejada per la

Rambla, rara sera l'ocasió que no es trobi amb algun vei, algú

conegut o algú amb qui intercanviar una conversa informal. En

aquest sentit, en un grup es comentava que "la gent va a passej ar

a la Rambla sense cap motiu concret, sobretot els dies festius".

Potser l'únic motiu que mou a tal acció és precisament aquesta

interacció social espontania, aquest trobar-se amb algú que, pel

fet d'estar també passejant com tu, sempre t'adre9ara una

salutació o un comentario Aquesta conducta peculiar, dificil de

trobar en la majoria d'espais urbans, queda reflectida en

expressions com "ramblejar" o "anar a fer rambla", com si

l'objectiu de tal acció fos, principalment, el propi espai i la

voluntat de participar en. la vida col. lectiva que s'hi

desenvolupa en ello Concretament, l'expressió "anar a fer rambla"

472



no deixa de suggerir-nos la idea de la construcció social de

significats que es troba darrera d/ un espai s i.mbó Lí c , construcció

-o re-construcció- la qual esdevé un procés dinamic pel qual els

significats es reforcen i s' enriqueixen amb l'ús i l' acció

("ramblejar"), la qual no pot deixar de ser considerada com un

acte d'apropiació espacial.

La consideració de la Rambla com el nucli de la vida social del

Poblenou és també la base d'una altra línia argumental,

estretament connectada amb el que hem exposat anteriorment: "la

Rambla afavoreix la creació d'una comunitat" ja que en ella es

concentren elements fonamentals per al desenvolupament i

dinamització d'aquesta vida social. En ella s'ubiquen entitats

(com el Casino L'Alianga) o comergos (com el Tio Che)

representatius de l' esperit associacionista del Poblenou, en

definitiva, entitats "molt vinclades a la Rambla i al Poblenou".

Per altra banda la Rambla és l'ambit de manifestacions culturals

i actes socials com la Festa Major del Poblenou, essent el lloc

on hi conflueixen tota la gent del barrio La conclusió que

s'extreu de totes aquestes argumentacions és que la Rambla del

Poblenou és, per sobre de qualsevol altra consideració, "un lloc

de convivencia" pels habitants del Poblenou, i possiblement és

l'existencia d'un espai urba que serveix de marc i fa possible

aquesta convivencia (amb tots els matisos comentats) una de les

principals característiques de la Rambla com a lloc simbolic.
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Les peculiars caracteristiques psicosocials comentades fins ara

són, evidentment, un deIs motius fonamentals pels quals podem

considerar la Rambla com un espai s Lmbó Lí,c 'per al Poblenou.

Aquestes caracteristiques, pero, es troben en directa

interconnexió amb altres dos factors importants que també queden

recollits en els discursos deLs grups: la rellevancia de la

Rambla dins l'estructura urbana del Poblenou i el seu valor-en

quant a element que recull la historia i la tradició del barrio

En quant al primer punt, ja hem comentat el paper de la Rambla

com a eix fisic del Poblenou¡ la seva ubicació central respecte

a l'area geografica del Poblenou contribueix a aquesta idea d'eix

urba a l'hora que actua sobre la percepció subjectiva de les

distancies dins el barri: "queda a prop de qualsevol punt del

Poblenou on estiguis". També hi ha una clara percepció de que la

Rambla "afavoreix el desenvolupament urba del Poblenou", fent

convergir dones, si connectem aquesta idea amb l'afirmació de que

"afavoreix la creació d'una comunitat" , el desenvolupament del

teixit urba i del teixit social del barrio

Aquesta estructuració a nivell cognitiu de la Rambl� com a eix

fisic i social del barri guarda una estreta relació amb el paper

que ha jugat aquest espai al llarg de la historia del Poblenou.

Efectivament, una bona part de les argumentacions deIs subjec�es
es basen en la idea d'antiguitat i tradició que s'atribueix a

aquest lloc. Aixi es comenta que "potser és la rambla més antiga

de Barcelona" o que "el seu valor ve donat per la seva

antiguitat". Hi ha la percepció social de que la· Rambla és un
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element urba que ha acompanyat l' evolució n
í

s t.ór í.ca del Poblenou:

"la Rambla és el lloc historic de sempre", acomplint funcions que

només ella, per les seves particulars característiques, podia

acollir. "Era un element que sobresortia d'una barri fosc"

comenten alguns subjectes, indicant seguidament que "abans només

hi havia la Rambla per passej ar v
• Així doncs, essent el Poblenou

un barri obrer, gairebé sense cap element urba destacable, no és

d'estranyar que rapidament la Rambla sobresortís com a lloc de

referencia, de trobada, de passeig, lloc de concentració de la

vida social sigui en la seva calgada, sigui en les diferents

entitats i locals que s' ubicaren allí. Tampoc és d' estranyar que,

malgrat oficialment s'anomena Passeig del Triomf, tothom la va

coneixer des del principi com la Rambla del Poblenou i com a tal

la identifiquen els subjectes participants.

Per últim, un grup ens comentava que la Rambla és el "lloc on

tens una perspectiva visual més amplia, veus cap a on vas", la

qual afirmació ens permet detectar una altra característica

d'aquest espai, en aquest cas relacionada amb la seva estructura

física-arquitectonica. Sembla ser que la Rambla posseeix una

configuració que permet l'elicitació d'una imatge cognitiva clara

a partir de les seves característiques físiques: té un principi

i un final clarament marcats, les seves dimensions permeten

faciliten una bona perspectiva visual i la seva estructura respon

a un motiu que es repeteix al llarg de tot el Passeig.
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En definitiva, sigui parlant d"'imatgeabilitat" en terminologia

de Lynch (1960) o d'''imatgeabilitat social" en el sentit de

Stokols (1981; Stokols & Shumaker, 1981), la Rambla és un espai

que proporciona facilment una bona imatge ambiental i un

significat simbolic de gran rellevancia pels grups de subjectes

analitzats.

La platja de la Marbella

En cinc del sis grups s'anomena aquest espai com a característic

del Poblenou. De fet, encara que en un menor grau, comparte ix

moltes de les característiques que s'havien detectat en relació

a la Rambla, fins al punt de que, en algun grup es comenta que,

a nivell de lloc representatius i degut a la continuitat espacial

assolida recentment (prolongació de la Rambla fins el mar), la

Rambla i la platja formen part d'una estructura urbana i

s í.mbó l í.ca estretament interconnectada. Tots dos tenen el seu

moment de major concentració d'activitat durant els dies festius

(encara que aquest fet és més evident en la platja) de manera

que, el passeig que comen9a a la Rambla sol acabar continuant al

llarg de la costa. En aquest sentit, la platja acompleix també

la funció de "lloc de trobada" i "lloc de passeig i esbarjo".

Una segona línia d'argumentació fa també referencia als aspectes

historics i concretament als espais i equipaments que havien

format part de la platja en el passat. En aquest sentit es

destaca que la platja és un lloc característic del barri "per la
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seva antiguitat" i s'anomenen llocs com la "casa de banys", el

Club Nataci6 Poblenou, les bateries militars, els "merenderos"

o llocs per anar a berenar, el lloc on es guardava la flota de

patins de vela, "verdader orgull per al barri", i altres espais

també característics d'aquelles epoques passades com els

pescadors i barris de barraques com el de Pekín. Malgrat tots

aquests llocs ja han desaparegut, els subjectes hi fan una clara

referencia com a elements determinants de la importancia de la

platja en quant a la seva funci6 lúdica o a la seva dimensi6

historica.

La recuperaci6 d'aquest espai en l'actualitat, segons els

subjectes, també va encaminada en aquest sentit lúdic i d'esbarjo

pero, a diferencia del passat, el d'ara és un espai no tant soIs

pels habitants del Poblenou sin6 pels de tota Barcelona. Aquest

aspecte diferencial entre els dos moments en relaci6 a la platja

de la Marbella queda només apuntat breument en aquest apartat

pero sera repres quan parlem deIs llocs representatius del futur

del barrio

El casc antic.

Aquest espai, delimitat pels subjectes com la T invertida que

formen els carrers del Taulat i Maria Agui16 i que enclou la

Pla<;a Prim (o "Placeta Santa Isabel"), és anomenat en aquest punt

per quatre deIs sis grups de discussi6. Els discursos que

s'articulen en base a aquest lloc responen a un doble argumento
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Per una banda el seu valor ve donat pel fet de que,

historicament, aquest es pot considerar el nucli urba del

Poblenou, malgrat no és clarament considerat com el nucli social

del barri, representat de manera indiscutible per la Rambla. En

aquest sentit, en un grup es fa notar que el fet de que aquest

nucli no hagués tingut mai una església és un indicador de que

no pot ser considerat un nucli social. Aquest nucli tant reduYt

és, avui dia, considerat "un element pintoresc més que

important". En ell ha quedat instal.lada la historia deLs origens

del Poblenou pero la seva rellevancia queda circumscrita a aquest

passat sense una prolongació en el presento

Un segon fil argumental es centra concretament en la Plaga Prim,

que alguns subjectes encara anomenen "Plaga Isabel", "placeta

Santa Isabel" o "placeta deIs Pescadors". Aquesta última

denominació respon al fet de que era en aquells entorns on vivien

els pescadors del barri, els quals es trobaven en el "Bar deIs

Pescadors" essent doncs un "lloc de trobada i de reunió". De fet,

els elements espacials primitius del barri encara avui es

conserven: els arbres, la font i el bar convertit ara en

restaurant on, segons els subjectes que participaven en els

grups, no és ara un lloc de trobada deIs habitants del barr1 sinó

que el freqüenta gent de fora, de la resta de Barcelona.
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Placa Josep Trueta

Anomenat per quatre deIs sis grups, aquest espai del Poblenou

basa la seva importancia en la conjugació d'espai verd i espai

d'equipaments per al barrio Anomenada originariament, i de manera

espontania, pla9a Lope de Vega, va ser el lloc on s'ubcica durant

anys el camp del Club Espotiu Júpiter, tota una institució per

al barrio En aquestes instal.lacions es realitzaven multitud

d' activitats de caire esportiu i és aquest l' aspecte més destacat

per tots els grups que hi fan referencia. Posteriorment, s'hi

ubica un col.legi i la piscina del Club Natació Poblenou,

mantenint així el seu caracter d'equipament que ha perdurat fins

l'actualitat.

Mercat de la Unió! Maria Aguiló

si el carrer Maria Aguiló era relacionat anteriorment amb el case

antic del barri, en aquest punt es destaca com a lloc de

concentració del petit comerc , mostran una clara relació en

aquest aspecte terciari amb el Mercat de la Unió. En aquest

sentit, tres deIs sis grups apunten aquests espais com a elements

característics del Poblenou ja que són considerats nuclis

importants d'activitat, sobre tot els dies feiners. Un element

paral.lel que es destaca és la conservació en el barri de la

tradició del petit comer9 i de les funcions socials que

acompleix, juntament amb el mercat. Així dones, no tant soIs són

espais on la gent hi va a comprar sinó llocs de trobada i
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d'interacció social importants en el barrio

Entitats del barri

En aquest sentit, tres deIs sis grups consideren com a espais

representatius del barri entitats i associacions destacades del

Poblenou. Tots tres grups coincideixen en anomenar el Casino

L'Alian9a, el Centre Moral, l'Ateneu Colon, antigues cooperatives

com la Flor de Maig o Pau i Justicia i algun grup considera

convenient destacar també les associacions de veIns o alguns

centres excursionistes. La característica comú que uneix a totes

aquestes entitats és el paper rellevant que han tingut al llarg

de la historia del Poblenou i en la consolidació i dinamització

del seu teixit social.

De formació més recent, també es destaca el centre cívic de Can

Felipa, en el solar ocupat anteriorment per la fabrica del mate ix

nom, com a espai on es concentra gran part de l'activitat social

del barrio

Altres

Encara que de forma més minoritaria, els grups que pa�ticiparen
en les sessions també destacaren altres espais considerats

representatius del barrio Així va apareixer la fabrica de Can

Girona amb la seva Torre de les Aigües com un espai que
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simbolitza el car-act.er' industrial i fabril que defineix al

Poblenou. També s'anomena el lloc conegut com "EIs 4 Cantons",

situat el la cruYlla entre Pere IV, Maria Aguiló i Sant Joan de

Malta, essent considerat un punt important de comunicació, un

punt d' unió entre el Poblenou i el Clot, en def initiva, un

important punt d'orientació espacial i un lloc de trobada quan

es pretén sortir del barrio Aquesta famosa cruYlla va donar lloc,

es comenta, a una important revista del barri: els "4 Cantons".

També són considerats característics del barri alguna de les

seves barriades historiques com el "barri de la Plata 11
, el

Cementiri del Poblenou, lloc on hi són enterrats gent notable del

barri, l'Avinguda de la Diagonal (especialment rellevant pel grup

2) i alguns monuments en memoria de personatges destacats i

admirats pels habitants del barri com el monument a Mossén Pere

Relats i el dedicat al Dr. Josep Trueta, tots dos ubicats en la

mateixa Rambla del Poblenou.

Sintesi i conclusions.

En primer lloc cal destacar que s' observa un important grau

d'acord tant intragupal com intergrupal a l'hora de definir els

significats associats als llocs més representatius del barri pels

subjectes participants en els grups de discussió. Per altra

banda, gran part d' aquesta, importancia com a llocs caracteristics

o representatius esta en funció del seu passat o de la seva

relació amb la historia del barrio

481



La Rambla del Poblenou és l'espai urbé més característic i

representatiu del barrio En un segon lloc trobem la platja i,

posteriorment el case antic, la P9a. Josep Trueta, el Mercat de

la Uni6 i les diverses entitats del barrio

En aquest sentit, i recuperant les característiques del

significat s í.mbó Li,c d 'un espai urba determinades en la nostra

definici6 conceptual ( veure apartat 3.4.), podem constatar que

la Rambla del Poblenou compta amb un "camp social percebut"

clarament definit en quant al seu contingut, essent d'una gran

complexitat en quant al nombre de significats que elicita. A

l'hora, compta amb una gran homogeneYtat, al menys pel que fa als

sis grups que participaren en la nostra analisi i, en el conjunt

de significats detectats, no apareixen distorsions i

contradiccions que puguin afeblir la carrega s í.mbó Lí ca que

ostenta.

4.6.3.4. Llocs representatius del passat del barrio

Un cop plantejada la pregunta referent als lloc característics

del barri, es va formular la qüesti6 referent a quins s6n els

llocs que poden ser considerats representatius del passat del

Poblenou. Un fenomen que s'ha pogut observar a l'analitzar els

continguts de la pregunta anterior és que, molt del s llocs

anomenats basen el seu valor simbolic en referencies al passat

i a la seva relaci6 amb la historia del barrio D'aquesta manera,
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la qüestió que plantegem ara queda, en gran part, inclosa en la

pregunta anterior i els continguts manifestats pels subjectes

anteriorment queden aqui implicits en la resposta.

L'espai que queda més afectat per aquest efecte és la Rambla ja

que la gran quantitat d' informació donada en la pregunta anterior

(en bona part referent a aspectes del passat) fa que la

informació que apare ix aqui sigui molt més escassa. Pels motius

plantejats, hem optat per efectuar una aná Lí s í. global de la

informació facilitada davant aquesta qüestió en lloc de fer-ho

espai per espai com en l'apartat anterior. Malgrat tot, els grups

de discussió assenyalen un total de 13 elements espacials

representatius del passat del barri els qual es presenten a

continuació juntament amb el grau d'acord intergrupal:

Casc antic ••••.••...•.•.•.•..•..... 4/6
Fabriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/6
Platja · 4/6
Entitats........................... 4/6
Rambla del Poblenou•••.•.••••.•.... 3/6
El tren............................ 3/6
Carretera Mataró/4 Cantons .•.•••.•• 3/6
Barriades ••.••••.••....•.•••.•••... 2/6
Cinemes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2/6
Camps de fútbol •..•.•.••••••••.•... 2/6
Cases de pagés .•.•.••...••••.•.•... 1/6
Espais "morts" ..•.•.....•••.•.•.•.. 1/6
Cementiri del Poblenou ........•.••. 1/6

En quant al casc antic del Poblenou, els quatre grups que hi fan

referencia destaquen el fet de que aquest lloc pot ser considerat

una de les arrels del barrio En aquest sentit, la Playa Prim,

anomenada també Playeta sta. Isabel és l'element espacial més

destacat. La zona també és referida com el "barri deIs
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pescadors", encara que algun grup comenta que aquest barri deIs

pescadors com a nucli representatiu del passat del barri és més

un topic que no pas una realitat. En la mateixa línia en un altre

grup es fa notar que "és un lloc pintoresc més que important".

Sembla ser, dones, que malgrat es reconegui el valor historie del

case antic del Poblenou, la seva rellevAncia es fonamenti en la

preservació d'aspectes tradicionals o de la memoria urbana de la

zona, fins i tot barrejat amb certs topics al voltant seu.

Els discursos deIs participants referents al case antic es

relacionen estretament amb els de la Rambla del Poblenou, malgrat

ja hem comentat que la major part deIs continguts referits al

passat d'aquest espai ja han estat espontAniament comentats en

la pregunta anterior. De tota manera, en aquest punt cal destacar

que alguns grups coincideixen en destacar un espai l'existencia

del qual va molt lligat a la del tramvia i que els participants

el refereixen com "el 36", lloc ubicat en la part baixa de la

Rambla, entre els carrers Taulat i Llacuna. Aquest lloc, on

parava el tramvia n2 36, era un important punt de trobada pels

habitants del barri quan es volia sortir del Poblenou. En aquesta

mateixa línia, un altre espai referit amb aquesta ma�eixa funció

era "els 4 Cantons", punt de trobada i reunió ubicat· en la

Carretera de Mataró que era considerada la frontera o el límit

entre el Poblenou i el Clot. Aquests dos espais eren, segons les

intervencions deIs participants, dos nuclis importants de

comunicació i, per tant, punts obligats de trobada de Ls habi tants

del Poblenou.
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Un altra element característic del passat del barri i que és

comentat per la majoria de grups són les fabriques i les

indústries que simbolitzen la tradició obrera del Poblenou. En

aquest sentit es comenta que "la indústria esta present a

qualsevol lloc del barri", deixant constancia de la tradició

fabril de la zona i del fet de que "abans, .al Poblenou se'l

denominava el Manchester cat.aLá" • Potser l' establiment més

emblematic per a aquests grups és Can Girona o Macosa, en el

recinte del qual es troba la Torre de les Aigües que també es

reconeguda com a lloc representatiu d'aquest passat industrial.

Altres fabriques d'importancia reconeguda són Nubiola, Vidal i

Serra, Can Torres, Can Culleres, Titan, Hispano Olivetti, el

Canem (ara La Vanguardia), Ca l'Aranyó, etc.

La plat;a és també un element que apare ix en aquesta pregunta de

manera importante Malgrat gran part deIs seus atributs com a

espai característic del passat es troben recolli ts en la pregunta

anterior, aquí destacarem dos aspectes representatius deIs

comentaris deIs grups. Per una banda, el passat de la platja es

troba estretament lligat al Club Natació Poblenou. Per altra

banda, la historia d'aquest espai equival a la historia de la

desaparició deIs diferents elements que hi havien i de la

progressiva degradació ambiental que ha sofert. El mar, amb la

seva empenta, va fer deaapar-e í.xez fortins, barriades de barraques

i fins i tot el mate ix CN Poblenou, segons ens expliquen alguns

subjectes. A aquesta acció natural cal afegir els efectes de la

riera del Bogatell, "autentica claveguera barcelonina" i

l'abocament sistematic de runes i deixalles, fins al punt de que
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algún subjecte comentava que "es podia dir que no existien

platges al Poblenou". Així doncs, si el passat de la platja es

troba caracteritzat per un conjunt de llocs freqüentats i

utilitzats pels poblenovins, aquests van anar desapareixent

davant la degradació progressiva i l'acció del mar.

En bona manera lligat a la platja, la meitat del grups esmenten

el tren com un deIs espais representatius del passat del

Poblenou. Malgrat actualment la linia costanera ha desaparegut,

encara és un lloc recordat pels subjectes participants.

Basicament dues idees centren el discurs sobre aquest element

espacial. Per una banda hom recorda amb nostalgia i un cert

orgull elements lligats a la implantació ferroviaria a la zona

com l'estació del tren, l'estació de mercaderies o el pas de

barrera del carrer Junquera. Per altra banda, hi ha referencies

als efectes que aquest espai ha tingut per al barrio Aixi el tren

ha significat per al Poblenou l'al.llam�nt,·i'actuant com a barrera

i com a focus de fum i soroll", encara que es reconeix que també

"va propiciar la implantació industrial" i, per tant, va

contribuir al desenvolupament del barrio Independentment

d'aquests continguts manifestos, sembla correcte pensar que el

tren és encara avui un element present en la memoria col. lectiva

deIs subjectes i que aquest espai guarda un fort lligam simbolic

amb el passat de la zona.

Un altre element que és ampliament reconegut en aquest mateix

sentit són el conjunt d'entitats que simbolitzen la tradició

associativa del barrio El Casino L' Alian9a, L'Alian9a Vella,
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l'Ateneu Colon o Pau i Justícia són entitats recordades per molts

pels seus balls i per al seu paper d'espai lúdic, de contacte i

interacció social entre els habitants del Poblenou i també per

la gent de barris propers. AIguns participants comenten en aquest

sentit que moltes de les relacions de parella que acabaren en

matrimoni van tenir la seva gestació en aquests balls populars.

En quant a les cooperatives, un altra element destacat en la vida

associativa del Poblenou, els subjectes destaquen basicament la

Flor de Maig o l'Artesana. Per últim també es deixa constancia

d'altres entitats com el Centre Moral i Cultural o bé el conjunt

d' associacions corals, típiques del Poblenou, moltes de les quals

pertanyien a les associacions abans esmentades.

Per últim, de manera més minoritaria, determinats grups esmenten

altres espais representatius del passat del barri, la major part

ja desapareguts com les cases de pages, els cinemes (que

abundaven en el Poblenou i deIs qual no en queda cap actualment),

el Camp del Júpiter (actualment reubicat fora del barri) o espais

buits, "espais deserts, salvatges" no urbanitzats que eren

freqüents en moltes arees del barrio Tancaria la llista el

Cementiri del Poblenou, espai antigament utilitzat com a lloc de

passeig.
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4.6.3.5. Llocs representatius del futur del barrio

Les intervencions que sorgeixen al parlar sobre el futur del

barri, especialment responent a la pregunta de quins són els

llocs representatius del futur, venen marcades per dues

característiques principals: la incertesa sobre l'evolució

d' aquests llocs en relació al barri i un cert sentiment d' amenace

a la propia identitat. En aquest últim sentit, un deIs grups

explicita que "els llocs de futur estan atacant al Poblenou per

les quatre bandes" o "hi ha el perill de que amb aquestes

intervencions es perdi l'essencia del Poblenou, la seva

identitat".

Aquestes intervencions es centren en els següents espais,

ordenats en funció de la seva freqüencia d' aparició en les

discussions:

vila Olímpica...................... 6/6
Front Marítim••••.................. 4/6
Avinguda Diagonal •••••••••••••••••• 4/6
Platja............................. 4/6
Rambla del Poblenou •.•.•••••••.••.. 4/6
Zones industrials .••••.•.•••••....• 3/6
Pc;:a. Glories ••••••••••••..•.......• 1/6

El lloc més representatiu del futur de la zona i el que és

anomenat per tots els grups és la Vila Olímpica. L'analisi dels

continguts manifestats pels diferents grups respecte a aquest

espai, pero, evidencia els trets basics comentats inicialment:

incertesa i sentit d'amenac;:a. En primer lloc, no hi ha acord
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intergrupal sobre el tema de si la v.o. és o no del Poblenou: 4

deIs 6 grups considera que no ho és mentre que els altres dos

responen afirmativamente Tant en un cas com en l'altre es donen

arguments molt coincidents, de manera que podem interpretar el

fet de considerar la v.o. pertanyent al barri com a resultat

d'una consideració de caire territorial (l'espai que ara ocupa

la v.o. era abans del Poblenou) més que d'una integració real en

el barrio

Una de les incerteses que marquen més clarament la postura deIs

grups respecte de la v.o. (tant si la consideren del barri com

si no) és la relacionada amb el tipus de població que hi anira

a viure. En general, pero, es té la impressió de que es tractara

de població de categoria socio-economica superior a la del

Poblenou i, per tant, sera molt dificil que vulgui integrar-se

en el teixit social del barri (liSera una zona d'alt standing que

no tindra res a veure amb el Poblenou 11
r "tindran més tendencia

a anar cap a Barcelona que no pas cap al barri"). El fet de que

l'espai en qüestió encara no hagi estat ocupat contribueix a

fomentar aquesta incertesa (liara per ara és un desert", "esta

buit, encara no es veu com un barri").

Per altra banda, aquesta possible implantació de nova població

pot tenir com a ooriseqüéncLa directa la divisió de l' actual

barri, com manifesten alguns grups: "cal diferenciar entre el

barri nou i el barri ve l f , contrastant fortament". Aquesta

divisió, pero, també pot comportar altres efectes negatius per

a l'actual Poblenou: "dissolució del teixit social del barri",
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"increment del preu deIs habitatges", "perdua de l'essencia del

Poblenou".

Aixi dones, a partir deIs arguments exposats pels diferents

grups, podem considerar la possibilitat de que el fet de que la

Vila Olimpica sigui considerada majoritariament com a lloc

representatiu del futur del barri respongui més a un significat

definit "a priori" per instancies d'ordre superior (municipals)

que no pas a un sentiment d'identificació amb aquest espai per

part deIs habitants del Poblenou. De fet, hem pogut constatar com

encara no hi ha una elaboració s í.mbó Lí.ca de significats referents

a aquest lloc, una significació "a posteriori", encara que els

arguments analitzats apunten cap a una manca d' integració i, fins

i tot, un element que pot amena9ar la identitat del barrio

Amb caracteristiques molt similars a les detectades en la Vila

Olimpica, apare ix l'espai anomenat genericament "Front Maritim"

o "Fa9ana Maritima", projecte que actualment s'esta portant a

terme en les seves fases inicials en els terrenys entorn a

l'antic nus ferroviari de la linia de Mataró i la fabrica Macosa

("Can Girona"). El fet de que encara no estigui acabat genera

unes expectatives un tant més optimistes que la V. O . ( "s i es

porta bé pot arribar a ser positiu") malgrat l' opinió més general

és que facilment pot arribar a convertir-se en una segona Vila

Olimpica: "tracten (instancies municipals) d'establir una linia

de continuitat amb la V.O.", "no sera també un desert?".

Igualment es comparteix la idea de que "no tindra un lligam amb

el barri" i que l'espai "té un sentit més metropolita que no pas
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de barri".

En sintesi, dones, la Vila Olimpica i el Front Maritim són

considerades actuacions de caire metropolita amb un futur incert

malgrat les expectatives prenen un caire negatiu: disgregació del

barri i amenace de la identitat social urbana associada al

Poblenou.

Un tercer espai anomenat per la major part de l s grups és

l'Avinguda Diagonal, via urbana que travessant tota Barcelona

s'esta perllongant actualment pel Poblenou amb alguns trams ja

finalitzats. Malgrat els grups deixen constancia en les seves

argumentacions del mateix sentiment d' incertesa que ha

caracteritzat els dos primers espais analitzats, a l'hora que

manifesten el problema de la reubicació de la gent afectada per

l'actuació urbanistica, les expectatives prenen un caire més

positiu en el sentit de que aquest espai pugui ser ocupat per

gent del mate ix Poblenou o amb caracteristiques socio-económiques

similars ("hi ha la intenció de fer vivendes més a l'abast deIs

poblenovins") .

Especialment rellevant és aquest espai pel GRUP 2 (AAVV. Diagonal

Mar) el qual s'ubica en el seu entorn (veure FIGURA 15). Per

aquest grup, un cop acabada, l'Avinguda Diagonal és vista com

"l'eix vertebrador de la zona". Per altra banda, l'estructura

urbanistica de la via contempla una serie de placetes triangulars

que, actualment, ja són considerades com a espais d'interacció

social i utilitzades en aquest mate ix sentit.
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Davant d'aquests espais de nova creació amb diferents fases de

consolidació, la Rambla del Poblenou apare ix com un element

plenament consolidat que també és considerat per gran part deIs

grups com un element representatiu del futur del barrio Respecte

a aquest espai i a partir de la informació obtinguda, podem

distingir dues línies d'argumentació,basiques.

Segons la primera, la Rambla representa el passat del barri i

aquest valor tradicional és el que possibilita la seva

perdurabilitat en el futuro En aquesta línia es troben

manifestacions com: "l'esperit del Poblenou continuara centrant

se en ella", "és l'únic que quedara del barri" , "sera com un

museu" o "és un element estimat que perviura en el futur".

La segona línia argumental fa referencia al paper actiu de la

Rambla en el futur del barrio En aquest sentit s'argumenta que

els habitatges construYts recentment estan ja ocupats per la

propia gent del Poblenou o per aquells que van marxar i ara volen

tornar al barrio Per altra banda, certs subjectes consideren que

el valor que ara té la Rambla es dissoldra a l'anar ampliant-se

el barri mentre que una gran majoria consideren que el valor

simbolic es mantindra, juntament amb l'aparició d'altres espais

significatius ("sera un element de futur juntament amb altres

centres neuralgics del barri"). Un element que és destacat en

aquest punt és el fet de que la Rambla ja estigui immersa en un

entramat urbá consolidat, "hi ha una estructura física que permet

facilment la integració de la gent que ve a viure a la Rambla".

En general, pero, hi ha la idea compartida de que per a la gent
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del Poblenou "la Rambla seguira sent la Rambla" i que hi ha més

possibilitats de que, en el futur, augmenti la seva influencia

que no pas el contrario

Estretament lligada a la Rambla del Poblenou es troba la platja

de la Marbella. En aquest sentit, hi han afirmacions com: "la

Rambla no mor í.r-á mai ja que és un lloc central de pas; és un cami

directe al mar", o bé: "la Rambla és i sera el lligam més directe

entre la platja i el Poblenou". Sembla doncs que el futur de la

Rambla i de la platja es troba en l'acció coordinada d'aquests

dos elements espacials.

Pel que fa referencia concretament a la platja, els grups que la

consideren com a espai representatiu del futur del barri

destaquen la seva recuperació com a espai lúdic, de passeig i

esbarjo. Hi ha pero discrepancies intergrupals en quant al

referent s í.mbó Lí.o t mentre que per uns grups sera un "futur centre

neur
é

Lq Lc del barri", altres defensen que "té un abast més

metropolita que no pas poblenovi". Sembla que aquests criteris

també es materialitzen en els fluxes de deambulació: mentre la

gent del Poblenou va per la Rambla i arriba a la platja, la gent

de Barcelona la recorre longi tudinalment partint de la Vila

Olimpica, sense entrar en el Poblenou.

Uns últims espais que són associats al futur del barri per alguns

grups són les zones industrials, actuals "espais morts que

separen la Vila Olimpica, el Poblenou central i la zona de

Diagonal Mar". Malgrat hi ha una opinió coincident de que la
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futura requalificació d'aquests terrenys sera decisiva per al

futur del barri, les discrepancies intergrupals apareixen a

l'hora de determinar el sentit de la seva influencia. Mentre que

per alguns grups la requalificació és vista en sentit positiu,

per altres es considera "una desfeta pel barri", argumentant de

la implantació massiva de població. amenace la identitat del

barri, i l'equilibri deIs usos del sol actuals. Una tercera-via

opta per una renovació de les indústries i no tant per la

supressió absoluta d'aquestes.
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4.6.4. Discussió deIs resultats.

En funció dels resultats obtinguts en aquesta fase de la

investigació de camp, aixi com dels objectius especifics

formulats en l'apartat 4.6.2. hem de comen9ar aquesta discussi6

constatant que la informaci6 obtinguda manté un elevat grau de

coherencia amb els resultats destacats en la fase quantitativa.

D'aquesta manera, podrem completar la informaci6 proporcionada

per l'enquesta amb els continguts exposats pels grups de

discussió. En primer lloc ens referirem a aquelles

caracteristiques que d'una manera destacada poden ser

considerades definidores de la identitat social urbana dels

habitants del Poblenou. Posteriorment ens centrarem en els

significats atribul.ts pels subjectes participants en les sessions

a aquells espais que s6n percebuts com a representatius del

barri, del seu passat o del seu futuro

Un primer efecte que cal destacar és l'alt grau d'acord mostrat

pels subjectes participants en els diferents grups de discussió,

especialment pel que fa a les qüestions relacionades amb el nom

del barri, diferencies respecte a altres barris de Barcelona,

llocs representatius i llocs representatius del passat del barri.

Aixi doncs, podem parlar d'argumentacions i de continguts

explicitats molt similars la qual cosa contribueix a elaborar una

analisi compacte i coherent pero, sovint, mancada de matisos o

argumentacions contraposades. En termes generals, la coherencia

preval en detriment de la riquesa de matisos. Tant sols el GRUP

2, corresponent a la zona de Diagonal Mar ofereix, en ocasions,
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continguts qualitativament diferents deIs de la resta de grups.

Pel que fa referencia al nom del barri, els resultats obtinguts

confirmen els detectats en l'enquesta. Aixi, el 100% deIs grups

de discussió consideren al seu barri sota el nom de "Poblenou"

malgrat alguns d'ells també es refereixen a altres denominacions

corresponents a antics nuclis urbans com "Taulat", "Llacuna" " "la

Plata", etc. Un comentari apart mere ix el GRUP 2 que es defineix

especificament com "Diagonal Mar del Poblenou", al qual tornarem

posteriorment.

A l'hora de destacar aquelles caracteristiques del Poblenou que

poden ser considerades diferencials respecte als altres barris

de Barcelona, la majoria deIs grups coincideixen a destacar la

idea de compartir un passat comú lligat al barri aixi com la

qualitat de les relacions socials que es donen entre els seus

habitants i un estil de vida caracteristic similar al que es dóna

en un poble. Aixi doncs, els subjectes participants es consideren

pertanyents a una comunitat reduYda on. s'estableixen unes

relacions socials marcades per un ambient familiar, acollidor i

segur, a on tothom es coneix i que permet desenvolupar una vida

relativament aut.oct.ona de la resta de la ciutat. En' aquest

sentit, el fet de considerar-se un barri marginat i abandonat per

Barcelona i l'aYllament que ha suposat l'existencia de barreres

com la via del ferrocarril ha contribuYt, segons els.subjectes,

a fomentar aquest sentit d'unicitat i d'identitat basada en els

anteriors crite�is.
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Malgrat, com hem comentat, tots els grup coincideixen en definir

se com Poblenou i en destacar uns mateixos trets caracteristics

que els diferencien de la resta de Barcelona, el grup de Diagonal

Mar mostra certes peculiaritats que cal destacar. A l'hora de

definir-se en base a uns trets diferencials, aquest grup marca

una distinció entre "Diagonal Mar" i "Poblenou centre" afirmant

que, malgrat es consideren del Poblenou, mantenen uns trets

distintius de la resta del barrio Una població jove, una area

mancada d' equipaments bás
í

cs i un car-áct.e'r reivindicatiu i

lluitador al voltant de l'Associació de VeYns són alguns deIs

arguments exposats per destacar-se de l'area representada pel

Poblenou més tradicional ("Poblenou centre").

Pel que fa referencia als espais considerats representatius del

barri, cal destacar l' estreta relació que es dóna entre els

continguts explicitats en les qüestions relatives a "llocs

caracteristics o representatius" i "llocs representatius del

passat" de tal manera que, a més de coincidir els mateixos llocs

en la majoria deIs grups per a aquestes dues preguntes, bona part

deLs significats atribuYts als espais destacats en la primera fan

referencia a aspectes relacionats amb el passat del lloc o amb

la historia del barrio Aixi doncs, gran part deIs continguts

referits als llocs representatius del passat es troben inclosos

en la pregunta anterior, la qual cosa redueix la riquesa de les

dades obtingudes en aquesta qüestió mentre que reforga la idea

de que els espais simbolics urbans tenen valor com a tals en tant

en quant representen o simbolitzen la historia del barri o el

sentiment d'un passat comú i compartit entre els seus habitants.
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En linies generals i a la llum deIs resultats obtinguts, podem

afirmar que si la referencia a llocs representatius del barri o

bé del seu passat genera respostes forga uniformes entre els

grups aixi com un sentiment de confianga i seguretat al referir

se a espais coneguts, carregats afectivament i preservadors

d' aquest sentiment d' unicitat que comerrt.ávem anter iorment en

relació a la identitat social urbana, les respostes emeses davant

la qüestió de quins són els llocs més representatius del futur

del barri mostren menys uniformitat inter i intragupal i generen

manifestacions de desconfianga, incertesa i sentit d' ameriaca vers

la comunitat.

En el primer cas, la Rambla del Poblenou és unanimement

considerada com l'espai més característic i representatiu del

barrio La riquesa o complexitat deIs continguts relacionats amb

el seu significat és considerablement superior a la deIs altres

espais anomenats (veure FIGURA 16). A l'hora, és un element

espacial que, fonamentant el seu valor simbolic en la tradició

historica, és considerat també com l'espai, d'interacci6 social

més rellevant, el que actualment vertebra la vida social del

barri i aquell que és vist amb millors garanties d� futur pels

subjectes del barrio En funció d'aixo, podem considerar que la

relació simbolica que els habitants del Poblenou mantenen amb la

Rambla és propia d'un grup definit en base a una "or
í

errt.acLó

temporal coordinada", segons plantegen stokols & Jacobi (1984).

A l'hora, a partir de les caracteristiques del significat

ambiental referides per stokols & Shumaker (1981, veure apartat

3.4.2.), podem dir que la Rambla ostenta un significat amb un
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contingut re11evant, c1arament estab1ert, ric i comp1ex, homogeni

entre e1s grups i coherent amb la seva funciona1itat i amb les

preferencies de1s seus usuaris.

El caracter 1údic d' aquest espai o la consideració de1s subj ectes

com un 110c de passeig d'esbarjo i de trobada és compartit amb

la P1atja de la Marbe11a, va10rant-se la continuYtat espacial

que, per a aquestes activitats, es dóna entre ambdós espais.

Ma1grat aixO, el significat simb01ic atribuYt a la p1atja es

manifesta en un doble sentit. Per una banda, la P1atja com a

e1ement simb01ic del Pob1enou és l'espai que representa en la

memez-La popular a una serie d' e1ements tradiciona1s del barri que

tenien la seva ubicació en aquest espai - Club Natació Pob1enou,

Banys de la Marbe11a, el Camp de la Bota, barris histOries com

el Somorrostro o Pekín e1s qua1s van anar desapareixent

para1.1e1ament a l'acció del mar i a la progressiva degradació

ambiental de la zona. Per a1tra banda, la recent recuperació de

la P1atja com a Pare de Mar fa que aquest espai sigui percebut

com un e1ement simb01ic més per a la ciutat de Barcelona que no

pas pe1 propi barri del Pob1enou.

A continuació hem detectat una serie d'espais que fonamenten el

seu valor simb01ic basicament en la preservació de la memoria

historica i espacial del Pob1enou com la P1a9a Prim (o Placeta

Santa Isabel), la Torre de les Aigües, e1s 4 Cantons i diverses

entitats del barri com el Casino L'A1ian9a, l'Ateneu Colon o la

Flor de Maig. La re1ació simbo1ica que mantenen e1s subjectes amb

aquests espais seria la propia d/ un grup amb una "orientació
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temporal" tradicional (stokols & Jacobi, 1984).

Per últim, podem observar un grup d'espais que, considerats

representatius del futur del barri, generen en els subjectes

manifestacions d'incertesa en quant a la incidencia que poden

tenir en l ' estructura actual del Poblenou, tant urbana com

social. L'element més representatiu en aquest sentit és la Vila

Olímpica pero aquesta apreciaci6 també es fa extensible al Front

Marítim, actualment en fase de projecte, i en un menor grau a

l'Avinguda Diagonal.

4.6.5. síntesi i conclusions de l'anilisi qualitativa.

A través d'aquesta última analisi de la investigaci6 de camp hem

pogut assolir els objectius específics plantejats en l'apartat

4.6.2. Per una banda, hem pogut observar un alt grau de

coincidencia amb els resultats apareguts en La fase quantitativa.

Per altra, hem pogut aprofundir en els continguts i significats

de les produccions que apareixien en ella, tant. pel que fa

referencia als aspectes definidors de la identitat social urbana

deIs habitants del Poblenou com a aquells espais que, pel fet de

ser considerats propotípics del barri, poden ser considerats

espais simbolics urbans, especialment la Rambla del Poblenou. La

FIGURA 17 mostra la localitzaci6 geografica deLs principals

espais que han estat analitzats en aquesta fase de la

investigaci6.
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FIGURA 17. Localització deIs llocs més significatius detectats en l'analisi qualitativa

1. Rambla del Poblenou 5. EIs 4 Cantons 9. Front Marítim

2. Platja de la Marbella 6. Casino L'Alianya
3. Playa Prim 7. Vila Olímpica
4. Torre de les Aigües 8. Avinguda Diagonal
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5. DISCUSSIÓ GLOBAL DELS RESULTATS.

5.1. INTRODUCCIÓ.

5.2. IDENTITAT SOCIAL URBANA EN EL BARRI DEL POBLENOU

5.3. ELS ESPAIS SIMBOLICS URBANS DEL POBLENOU.
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S. DISCUSSIÓ GLOBAL DELS RESULTATS.

S.l. Introducció.

Al llarg del desenvolupament de la investigació de camp hem pogut

abordar empíricament l'estudi de la.identitat social urbana deIs

habitants del Poblenou i centrar-nos en l' aná Lí.s í, de Ls -espais

s í.mbó Lí.cs urbans d' aquest barri a partir de tres apr-ox í.mací.ons

successives: socio-historica, quantitativa i qualitativa, seguint

l'esquema metodologic presentat en la FIGURA 7 (apartat 4.3.1.).

Cadascuna d'aquestes aproximacions ha comptat amb les seves propies

ticniques de recollida i analisi de la informació, obtenint-se

conclusions diferents en funció de la naturalesa de les analisi

efectuades. Pero a l'hora, l'estructura lineal del procediment

met.odoLeq í,o ha permés considerar a aquestes aproximacions com

successives fases del mate ix procés d'investigació de tal manera

que, malgrat totes parteixen d'un mate ix plantejament teoric

(presentat en l'apartat 3.4. de la tesi) , cerquen aspectes

diferents de la mateixa realitat social. Així, les informacions

aportades per l' aná Lí.s í, socio-historica han incidit en l' orientació

donada a l'analisi quantitativa mentre que aquesta ha aportat

elements determinants per a la fase d'analisi qualitativa.

O'aquesta manera, les conclusions de cada fase d'analisi es

contrasten i complementen amb les conclusions de la fase següent.

En aquest c í.nqué apartat de la tesi procedirem a efectuar una

discussió global deIs resultats extrets a través de la triangulació
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de la informació obtinguda en cadascuna de les tres fases d'analisi

de la investigació de camp, i aixo en base a dos objectius que

s'aborden de forma paral.lela:

a) per una banda, comprovar el grau de coherencia de les

informacions obtingudes en les tres aproximacions efectuades.

b) per altra banda, comprovar fins a quin punt la informació

empírica obtinguda s'ajusta al plantejament teoric efectuat sobre

el nostre objecte d'estudi, és a dir, l'espai simbolic urba així

com constatar fins a quin punt es poden suportar empíricament les

hipotesis de treball formulades.

En el desenvolupament deIs següents apartats podrem comprovar el

grau d'assoliment deIs objectius plantejats anteriorment. En primer

lloc, el procediment metodologic adoptat ha permes obtenir tres

tipus d'informació la qual, malgrat hagi estat obtinguda a partir

de diferents tecniques de recollida de dades i elaborada a partir

de diferents tecniques d'analisi, mostra un elevat grau de

coherencia en quant als aspectes fonamentals.

Possiblement aquesta coherencia pugui ser interpretada en funció

del segon objectiu, és a dir, la constatació de que podem parlar

d'identitat social urbana en el barri del Poblenou en els termes

teorics plantejats i que aquesta identitat troba un suport

important en uns espais els quals, en termes generals, són
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amplament reconeguts com a representatius del barri en base a uns

significats oompartLt.s i per tant poden ser analitzats com a

elements prototípics de la categoria social urbana «barri del

Poblenou», és a dir, poden ser considerats espais s í.mbó Lí.cs urbans.

Entrant propiament en els continguts d'aquest capítol, l'apartat

5.2. es dedicara a analitzar la identitat social urbana deIs

habitants del Poblenou, les dimensions més rellevants per a la

identificació amb aquesta categoria social urbana detectades en les

tres analisis efectuades així com les manifestacions empíriques

d'aquesta identitat. Per a aquest punt, les informacions obtingudes

a través de les aproximacions quantitativa i qualitativa seran

complementades, des d'una perspectiva temporal, amb la informació

obtinguda de l'analisi socio-historica. Aquesta triangulació

permetra la contrastació de les hipotesis de treball plantejades a

partir de la proposta teorica inicial.

L'apartat 5.3. es dedicara específicament a l'analisi deIs espais

simbolics urbans del Poblenou. Un cop més, les dades aportades per

les tres aproximacions metodologiques efectuades permetran

identificar aquells espais que són considerats més representatius.

La detecció d'aquests en base a l'analisi quantitativa, l'estudi

deIs significats referits pels propis subjectes en la fase

qualitativa i el marc referencial que aporta l'aproximació �ocio
historica han de facilitar la contrastació empírica deIs arguments

exposats a nivell teorice
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5.2. Identitat social urbana en el barri del Poblenou

Un primer efecte que podem constatar és que els subjectes que han

participat en el nostre estudi (sigui a través de l'enquesta o bé

en els grups de discussió) manifesten, en termes generals, un

marcat sentit de pertinenga al barri del Poblenou i un fort lligam

amb aquest entorn urba, especialment amb aquells espais que

consideren més significatius del barrio Inicialment, dones, s'ha

constatat la "sali�ncia" de la categoria urbana «barri» per a la

configuració de la identitat social urbana deLs habitants del

Poblenou en tant en quant aquests tenen la percepció de disposar

d'una s�rie d'elements compartits, caracteristics o peculiars que

permeten diferenciar al barri en el seu conjunt (és a dir, com a

categoria social urbana) de la resta de barris de Barcelona.

En aquest sentit, la investigació de camp ha pret�s detectar i

analitzar aquells aspectes que poden ser considerats més rellevants

per a la "sali�ncia" categorial comentada, els quals molt sovint es

troben relacionats amb alguna de les dimensions categorials

destacades en el plantejament teoric. Per a aquest apartat prendrem

en consideració preferentment els resultats obtinguts en l'analisi

socio-historica del barri aixi com les preguntes relacionades amb

el nom del barri, els limits d'aquest i aquelles caracteristiques

que els subjectes perceben com a propies del Poblenou i que el

diferencien de la resta de barris de Barcelona, qüestions aquestes

abordades tant en l'aproximació quantitativa com en la qualitativa.
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En base als plantejaments inicials exposats en l'apartat 3.4.1. hem

pogut detectar diversos aspectes implicats en la configuració de la I

identitat social urbana dels habitants del barri del Poblenou.

Delimitació geografica i dimensió territorial.

En el plantejament de la investigació de camp s'ha partit de dues

premisses respecte a aquest punto En primer lloc, si considerem el

barri com un producte social o, en altres termes, com una categoria

"natural", hem d'analitzar aquest aspecte en base a la dimensió

territorial de la categoria social urbana, és a dir, analitzar

quins són els limits geografics del barri tal i com els perceben

els propis subjectes. Per altra banda, per tal de definir l'area

d'estudi i, especialment, a l'hora d'efectuar el mostratge previ a

la passació de l'enquesta, hem hagut necessariament de partir d'una

delimitació geografica del barri "a priori", escollint la

proporcionada per l'Ajuntament de Barcelona referent als barris que

composen el districte administratiu de Sant Marti de Proven9als

(veure FIGURA 4 en apartat 4.2.) •

Malgrat tot, una de les nostres hipotesis de treball recollia la

id�a d'una possible manca de coincidencia absoluta entre els_limits
administratius i els que es defineixen en funció de la dimensió

territorial dels habitants del barri, aspecte que ja havien

destacat, per exemple, Marans & Rodgers (1975) al distingir entre

microbarri (espai més proper al subjecte) i macrobarri (basicament
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de caracter administratiu), i també wirth (1945) des de postures

més properes a l'ecologia humana. Per altra banda, si érem capagos

de detectar uns límits clarament establerts i comparti ts pels

subjectes del nostre estudi, llavors podríem concloure que la

dimensió territorial podia ser considerada rellevant en la

definició de la identitat social urbana deIs habitants del

Poblenou. A la llum deIs resultats obtinguts, podem dir que s'ha

trobat suficient evidencia empírica com per confirmar ambdues

hipotesis de treball.

Per tal de dur a terme la fase d'analisi quantitativa, s'ha dividit

l'area administrativa del Poblenou en 4 zones d'estudi, partint de

la informació proporcionada pel Pla General Metropolita (aprovat

l'any 1976), el Planol de Zones del Terme Municipal de Barcelona

(1969) i la definició d'Arees de Recerca Petita del propi

Ajuntament (veure FIGURA 10 de l' apartat 4.3.3.2.). En base a

aquesta divisió s'ha efectuat la passació de l'enquesta en la qual

es preguntava als subjectes si consideraven del barri o no 15

elements urbans escollits previament com límits potencials (veure

FIGURA 12). De l'analisi efectuat en l'apartat 4.5.3.2. s'en

deriven tres conclusions a destacar principalment:

a) Les ZONES 1, 2 i 4 mostren una major coherencia interna en les

respostes emeses que les que corresponen als subjectes de la ZONA

3, és a dir, aquella situada entre les carrers Pere IV i Gran Via.

D'aquesta manera s'ha pogut establir unes delimitacions
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especifiques per a cadascuna de les tres primeres zones mentre que

aixo no ha estat possible pel que fa a la ZONA 3.

b) EIs subjectes de les ZONES 1, 2 i 4 mostren una major

coincidencia en les respostes emeses que els de la ZONA 3. En

aquest sentit, analitzant les respostes els 15 items d'aquest

apartat en funció de les quatre zones d'estudi s'observen

diferencies estadisticament significatives en el 100% deIs casos

mentre que si procedim a la mateixa analisi per les ZONES 1, 2 i 4,

aquest percentatge es redueix fins arribar al 60% (TAULES 5 i 6).
I

c) Entre els limits proporcionats pels subjectes de les ZONES 1, 2

i 4 es delimita una area d'intersecció comuna a tots ells situada

en l'area central del barri, la qual coincide ix amb el que es pot

denominar "casc antic del Poblenou" i que té com a eixos urbans

principals la Rambla del Poblenou i el carrer Maria Aguiló (veure

FIGURA 13). És aquesta doncs la zona comunament reconeguda com

Poblenou pels subjectes enquestats (ZONES 1, 2 i 4) i, com veiem en

la FIGURA 18, és forc;:a diferent de la delimitació geografica

administrativa. 1

lEl fet de no contemplar en aquesta discussió global els
resultats de la ZONA 3 d'una manera específica queda justificat a

l'inici de l'apartat 4.5.3. i en 4.5.4. Les dades corresponents a

aquesta zona d'estudi es desenvolupen en l'apartat 4.5.3.9.
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Aquesta delimitació geografica pot explicar-se en bona part a

partir de les dades aportades per l'analisi socio-historica.

Considerant com a nuclis urbans primitius el barri del Taulat i el

de la LLacuna, podem observar com, abans de l'aparició de la Rambla

del Poblenou (1866) i de la Gran Via (1896-97 en els seus trams

inicials), el nucli del barri es concentra en la pla9a Prim, el

carrer Taulat i el carrer Maria Aguiló, arribant poc més enlla de

EIs 4 Cantons, a la Carretera de Mataró (actualment carrer Pere IV,

veure FIGURA 11). Aixi dones, quan la majoria deLs subjectes

enquestats parlen del Poblenou i delimiten una area coincident

entre ells, aquesta es fonamenta en la trama urbana primitiva del

barri, refor9ada posteriorment amb la Rambla del Poblenou.

Malgrat en els grups de discussió no es tractava especificament del

tema deIs limits del barri, pot semblar interessant observar com el

GRUP 2 (AAVV Diagonal Mar) fa sovint referencia al "Poblenou

centre", és a dir, l'area comuna que resulta de l'analisi

quantitativa i que, com hem vist, té una clara referencia

historica. La FIGURA 18 tracta de recollir les idees exposades fins

el moment, comparant l'area on s'ubicaren els primitius

assentaments urbans amb aquella que resulta de l'aproximació

quantitativa i els limits administratius del barri els quals, com

veiem, parteixen d'uns criteris ben diferents.
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FIGURA 18. Planol comparatiu entre la zona considerada com Poblenou en l'analisi
quantitativa, els límits administratius i els primers assentaments urbans.
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Aspectes toponímics.

Aquest és un deIs elements que apareixen recurrentment en les

analisis efectuades i la seva importancia en el nostre context rau

en el fet de que, com destaquen entre altres Lalli (1988) i Hunter

(1987), tant el nom donat al barri com l'activitat taxonomica deIs

seus habitants sobre l'espai són elements determinants per a la

configuració de la identitat urbana. Per altra banda, Stryker

(1983) destaca l'activitat taxonomica com el resultat de la

necessitat de l' ésser huma de classif icar i ordenar el seu món

mentre que PoI (en premsa) la considera una manera efectiva

d'apropiar-se cognitiva i simbolicament de l'espai. En aquest punt,

nosaltres farem un distinció entre el nom donat al barri i

l'activitat taxonomica sobre determinats llocs d'aquest entorno

En quant al primer punt, una conclusió que s'extreu deIs resultats

obtinguts és que tant l'analisi estadística de les enquestes com

l' aná Lí.s í, de contingut deIs grups de discussió coincideixen en

destacar que els habitants del barri identifiquen majoritariament

a aquest pel nom de «Poblenou» . Així, un 83, 3 % deLs subj ectes

enquestats en les zones d'estudi 1, 2 i 4 identifiquen el seu barri

com Poblenou mentre que igualment ho fan el 100% del grups de

discussió. Aquesta unanimitat en la utilització d'una denominació

comuna per a designar el barri posa de manifest la identificació

deIs subjectes estudiats amb aquesta categoria urbana a través d'un

nom comuntment acceptat i compartit. Paral.lelament, s'ha detectat
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també la utilització dels noms dels antics barris que configuraren

la zona com el Taulat, la Llacuna, la Fraya Xica, el barri de la

Plata, etc., alguns d'ells encara persistents actualment i que, com

es deriva de l'analisi dels grups de discussió, són usats com a

element d' identificació dels subjectes amb una determinada zona del

barrio Un cas similar, encara que de formació més recent, és el

barri de Diagonal Mar, al qual tornarem més endavant.

Un segon aspecte a analitzar fa referencia a la toponimia dels

elements urbans del barri i a la plasmació de l'activitat

taxonomica dels seus habitants en l'espai urba. L'analisi socio

historica ofereix dades interessants en aquest sentit. Per una

banda, analitzant l'evolució dels noms de carrers, passatges i

places s'ha pogut detectar que, actualment, un 50% dels toponims

oficials guarden relació directa amb la historia del barri, tant en

la seva evolució espacial com social (veure apartat 4.4.7., punt

2.). Per altra banda, s'ha destacat també l'important paper dels

sobrenoms populars donats a les fabriques com a preservadors de la

memoria historica de la zona, funcionant a l'hora com a elements

d'orientació espacial pels seus habitants, a manera de fites com

plantejava Lynch (1969). Recordem que aquest era el motiu pel qual

Suñol Gros (1888) incloYa en la seva Guia de Sant Martín de

Provensals aquests "nombres vulgares de los edificios".
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Malgrat aquest últim fenomen ha anat minvant amb la progressiva

desaparició de les fabriques, encara es conserven alguns d'aquests

sobrenoms com "Can Girona", "Can Felipa" (actualment un centre

municipal d'equipaments), "Can Culleres" o "La Pegadolc;:a", entre

altres. Pel que fa als noms de carrers o places, pero, s' ha

detectat, en l'analisi deIs resultats de l'enquesta aix1 com deIs

grups de discussió, una marcada tendencia a mantenir i conservar la

nomenclatura primitiva de molts espais urbans, malgrat el canvi de

nom oficial es remunti a temps forc;:a llunyans. Tres casos concrets

poden servir com a exemple. L'actual plac;:a Prim és encara coneguda

per "plac;:a o placeta Isabel" o "placeta Santa Isabel" malgrat el

canvi de nom es produ1 als voltants de l'any 1870. EIs carrers Pere

IV i Maria Aguiló encara són anomenats per forc;:es subjectes

"Carretera de Mataró" i "carrer de Sant Pere" respectivament

malgrat el canvi de nom es va produir amb motiu de l'agregació del

Poblenou al municipi de Barcelona (1897). L' apartat 4.5.4. de

l'analisi quantitativa aporta alguns exemples més els quals també

s'han pogut confirmar en la fase d'investigació qualitativa.

Aquesta perdurabilitat de Ls noms originals posa de manifest la

transmissió d'un tipus d'informació oral que s'ha mantingut fins a

les generacions actuals, fenomen que sembla donar-se en comunitats

estables i reduides amb una marcada tradició historica. També és

interessant destacar espais que, malgrat han conservat oficialment

la denominació d'origen, han estat apropiats amb sobrenoms populars

essent aquestes denominacions més persistents que el propi nom
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oficial. El cas més paradigmatic és el de la Rambla del Poblenou,

coneguda des del principi (1886) com a tal pels habitants del barri

malgrat la denominaci6 oficial de Passeig del Triomf va mantenir-se

durant tot un segle, i fins l' any 1986 no va ser reconegut

oficialment el nom popular.

possiblement aquest efecte de manteniment d'antics toponims

caracteristic d'aquesta area tingui una de les seves possibles

explicacions en l'aYllament sofert, per part del barri, de la resta

de Barcelona, tal i com destacavem en l'analisi socio-historica. En

aquest sentit, la manca de transport públic que connectés al barri

amb la resta de la ciutat i l'aparici6 de grans vies de comunicaci6

com el tren o la Gran Via (posteriorment transformada en autopista)

han estat destacats per nosaltres com factors desencadenants

d'aquest aYllament espacial (veure apartats 4.4.4.3. i 4.4.4.4.).

Possiblement aquest element ha estat determinant per a la formaci6

d'una comunitat marcadament autonoma, com veurem quan tractem punts

posteriors. Per altra banda, la preservaci6 i l'actual utilitzaci6

de la riquesa toponimica de la zona contribueix a reforc;:ar la

dimensi6 temporal de la identitat social urbana deIs habitants del

Poblenou, ja que permet mantenir aquest lligam amb la historia

espacial del barri o amb la memoria urbana (Aguilar, 1990) la qual

proporciona un sentiment de continuYtat temporal fonamental per a

la consolidaci6 d'aquesta identitat social, com ass�nyalen

Propshanskyet.al. (1983), Lalli (1988) o stokols & Jacobi (1984)'.
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Dimensions social. ideologica i psicosocial.

Quan presentavem teoricament les possibles dimensions en base a les

quals pot considerar-se "salient" a una determinada categoria

social urbana i, d'aquesta manera, generar o consolidar la

identitat social urbana en base a aquesta categoria, comentavem

igualment l'estreta interconnexió entre les diverses dimensions

categorials les quals, si bé desglosades a efectes d' aná J í

s
í

,

troben la seva rellevancia en tant en quant s'impliquen mútuament,

cobrint aixi l'espectre de la identitat social dels habitants d'una

determinada area urbana.

Aquest aspecte ha estat detectat en la nostra investigació en el

Poblenou especialment, encara que en connexió amb altres

dimensions, pel que fa referencia als aspectes socials,

psicosocials i ideologics definitoris dels habitants del barrio

Si ens remuntem, a través de l'analisi socio-historica, als origens

de la societat que s'ha anat configurant en el Poblenou observem

que, si bé es troba inicialment un redul.t grup de pescadors i

pagesos, el pes de la població estable de la zona comenca a

apareixer en la segona meitat del segle passat provinent d'altres

llocs de Catalunya i d'Espanya, atrets per la prosperitat que

implica la creixent aparició de fabriques i indústries en la zona.

Aquesta població comenga a agrupar-se en petits barris al costat

deLs llocs de treball i, sovint, en funció de Ls seus llocs de
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procedencia. Per tant, dos aspectes són especialment destacables en

quant la formació del teixit social del Poblenou. En primer lloc es

tracta d'una zona poblada a partir de població immigrada, sense

existir pr'év.í.ament; un nucli social al qual integrar-se o que

proporcioni l' aparició d 'un procés de transformació social. En

segon lloc, la gran majoria d'aquests nous i primers habitants són

de classe social baixa dedicada al treball en les fabriques;- és per

tant, ja inicialment, una població clara i majoritariament obrera.

Podrlem dir que, en funció d'allo anteriorment exposat, el primer

element que pot configurar un sentit d'unicitat a aquests primers

habitants que viuen en barris separats per fabriques i camps i en

una estructura urbana gairebé inexistent és el fet de pertanyer a

una classe social obrera. Aquesta dimensió social sera, per

exemple, esgrimida en l'intent del Poblenou de segregar-se de Sant

Martl de Proven9als al 1870. Recordi el lector que, en aquella

ocasió, s'argumentava que les diferencies entre el Poblenou i el

Clot es devien fonamentalment a l'autoatribució i heteroatribució

de caracterlstiques d' aquest tipus: el Poblenou (el Taulat en

aquella epoca) era definit com un "barri d'obrers" mentre que el

Clot era un "barri de pagesos". Per altra banda, el barri va

comen9ar a ser conegut i identificat com a tal per la resta de

barris i ciutats en base a aquesta mateixa dimensió i a través d 'un

sobrenom que la simbolitzava: "el Manchester Catala". Un c_op més,

l'activitat t.axcnemí.ca juga un important paper en. la definició

d'una identitat social. Per tant, la tesi de Hunter (1987) segons
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la qual la composició social d'una comunitat pot esdevenir un

element fonamental per a la consolidació d'una "comunitat

s í.mbó Lí.ca" (symbolic cornmunity), pren aquí un rol especialment

rellevant. Per altra banda, la utilització de sobrenoms amb

caracter simbolic per a designar una ciutat (o, en aquest cas, un

barri) també ha estat tractat des del paradigma deIs mapes

cognitius per Downs & Stea (1977).

A través de les aná Lí.s í.s quantitativa i qualitativa hem trobat

evidencia empírica per contrastar aquesta argumentació derivada de

l'analisi socio-historica i per a confirmar a aquesta dimensió com

a una de les destacades per a la definició de la identitat social

urbana deIs habitants del Poblenou. Així, pel total deIs subjectes

de les ZONES 1,2 i 4, els resultats de l'analisi de l'eriquesta

mostren que un 10% deIs enquestats destaquen les categories «barri

obrer» i «indústries» com a elements que diferencien al Poblenou de

la resta de barris de Barcelona (veure TAULA 7), mentre que en

l'analisi de contingut deIs grups de discussió, apareixen sovint

referencies al "passat industrial" i al caracter obrer de la gent

del barri pel que fa a la mateixa qüestió (apartat 4.6.3.2.).

Estretament lligada a la dimensió social es troba, en el nostre
-

cas, la dimensió ideologica ja que, com es despren de l'analisi

socio-historica, la pertinenya gairebé absoluta de la població a la

classe obrera i les dures condicions de vida que caracteritzaren

aquella epoca determinaren l'aparició de moviments obreristes i
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radicals que han marcat l'evolució historica de la societat del

Poblenou. El republicanisme radical de Lerroux amb un total de 10

entitats al barri (veure apartat 4.4.4.1.), el socialisme utopic

d' Étienne Cabet del qual sembla provenir el nom d' Icaria o els

moviments anarquistes van contribuir a configurar un taranna

ideologic caracterlstic del Poblenou. En aquest sentit, malgrat no

disposem de dades en l'analisi quantitativa, si podem destacar la

presencia d'aquesta dimensió en l'analisi de contingut deIs grups

de discussió. Aixl, gran part d'aquests fan referencia a que el

Poblenou és un "barri caracteritzat per idees socialistes i

radicals" o bé que "és un barri on s'ha donat una lluita obrera

molt important" (apartat 4.6.3.2.).

En tercer lloc, juntament amb les d í.meris í.ons social i ideologica,

s'ha observat també la percepció d'una caracter peculiar en els

habitants del Poblenou, entrant així en l'analisi de la dimensió

psicosocial. En aquest sentit els grups de discussió que

participaren en la fase qualitativa de la investigació destaquen,

a l'hora de manifestar caracterlstiques diferencials respecte als

altres barris, el fet de que el Poblenou és "un barri obrer i

lluitador" o bé que "és un barri amb gent molt treballadora" ,

considerant-se aquests un deIs aspectes més peculiars del caracter

de la gent del Poblenou.

En qualsevol cas, un deIs elements característics del barri en

quant a la dimensió psicosocial que és especialment destacat tant
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pels subjectes enquestats en la fase quantitativa com pels que

col. laboraren en la part qualitativa és el fet de considerar al

Poblenou com "un poble" i definir-lo en base a la qualitat de les

relacions socials que es donen en el seu si. Concretament, els

percentatges sumats de les categories de resposta «poblet» i

«relacions socials» en la variable D1 del qüestionari corresponent

a l'enquesta suposen un 21% de les respostes emeses en les ZONES 1,

2 i 4, essent la categoria de resposta que rep el percentatge de

major incidencia en aquest item. Per altra banda, el mateix tipus

d'argumentació s'observa en l'analisi de Ls grups de discussió

encara que, per la naturalesa de les dades, podem perfilar més els

continguts que es troben darrera d'aquesta producció. Aixi, un fet

destacat pels grups participants és el considerar també al Poblenou

com un poble, parlant en termes de "caliu de poble" o "és com si

estiguessis dins casa teva". Centrant-nos en les caracteristiques

de les relacions socials, els grups mostren una clara tendencia a

destacar que el barri es defineix en base a un sentit de

familiaritat caracteristic entre els habitants que afecta plenament

a la convivencia entre ells: "tothom es coneix", "som com una gran

familia", "mai et trobes sol" o "sempre estas saludant o xerrant

amb la gent" són algunes de les produccions deLs subjectes en

aquest sentit.

D'aquesta manera, a través de la incidencia percentual respecte a

la resta de respostes de la variable D1 aixi com a través de

l'analisi de contingut de les produccions deIs subjectes del grups
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de discussió podem arribar a determinar que un deIs elements

caracterlstics i definidors del barri del Poblenou respecte a la

resta de barris de Barcelona és la percepció de disposar d'un estil

de vida propi similar al d'un poble, amb un tipus de relacions

socials entre els seus habitants marcades per un sentit de

familiaritat, de coneixement mutu i de convivencia, el qual

comporta, a l'hora, una percepció de seguretat i control- propia

d'aquest tipus d'estructura social i urbana. Aquesta informació

confirma els plantejaments de Jacobs (1961) respecte a la

consideració de que la vida que es desenvolupa en els barris és

semblant a la que pot oferir un poble o una area suburbana. Per

altra banda, els resultats obtinguts s'ajusten a la idea de Reid i

Aguilar (1991) segons la qual la intensitat de la vida de barri és

utilitzada per a argumentar diferencies respecte als altres grups.

En definitiva, podem concloure que la definició del Poblenou com a

categoria social urbana es fonamenta en bona part en l'estil o la

qualitat de vida que representa (Francis, 1983) tal i com és

percebuda pels seus habitants.

Un element que ha de ser considerat per matisar aquest punt és la

composició tant de la mostra utilitzada en la fase quantitativa com

la deIs subjectes que composaren els grups en la fase qualitativa.

Respecte a la primera, els subjectes mostren una mitjana dianys de

residencia al barri superior als 30 anys (veure apartat 4 ..5.2.1.)

mentre que la mitjana deIs subjectes en la segona es situa en els

46 anys (veure apartat 4.6.2.1.). Tant en un cas com en l'altre
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(especialment en aquest últim) estem tractant amb un grup de

subjectes que porten un considerable període de temps vivint al

barri i, per tant, poden valorar com a rellevant la dimensi6 que

estem analitzant.

Estretament relacionada amb aquesta consideraci6 del Poblenou com

un poble es troba la idea de que el barri disposa d'un nivell

considerable de vida autoctona. Especialment destacable és aquesta

característica en l'analisi deIs grups de discussi6 on s'argumenta

que "la gent no acostuma a sortir del barri" o que en ell es pot

trobar tot al lo necessari: "en els nuclis on hi viu la gent hi ha

residencia, botigues, tallers, entitats". Un cop més hem de cercar

possibles explicacions a través de l'analisi socio-historica per

referir-nos a la relaci6 que ha mantingut el barri amb la resta de

Barcelona al llarg de la seva historia, relaci6 que podem

considerar, juntament amb Hunter (1987), de tipus ecologic. Per una

banda, aquesta anáj.Ls
í

mostra els factors principals que han

provocat l'aillament espacial del Poblenou: manca de connexi6 amb

Barcelona a través del transport públic i construcci6 de barreres

arquitectoniques com les vies del ferrocarril o la Gran Via,

aspectes als quals ja ens hem referit al parlar sobre el tema de la

toponimia pero que aquí prenen una especial rellevancia. Per altra

banda, la consideraci6 del Poblenou com una zona subsidiaria de

serveis molestos o insalubres per part de Barcelona ha contribuit

a generar aquest sentiment d'aillament i de marginaci6 de la resta

de la ciutat.

523



En les fases quantitativa i qualitativa de la investigació de camp

hem detectat també aquest aspecte concret com una característica

diferencial del Poblenou de la resta de barris de Barcelona. Així,

pel que fa a l'analisi estadística de les respostes emeses pels

subjectes de les ZONES 1, 2 i 4 en la variable D1, apareixen les

categories «aIllat» i «aspectes, negatius» encara que amb

percentatges d'incidencia relativament baixos (veure TAULA-7). Pel

que fa a l'analisi de contingut deIs grups de discussió, apareixen

expressions com "és un barri marginal, desconegut per la resta de

Barcelona" o "és un barri aIllat i descuidat per Barcelona",

trobant-se també referencies als factors d' aIllament comentats: "el

Poblenou ha estat separat de Barcelona, tancat per la via del tren"

o "el tren ha aIllat al barri i ha fet que es conservés bastant,

que fos molt ell i que conservés la seva tradició". Com podem

observar, les relacions de tipus ecologic que s'han establert entre

el Poblenou i Barcelona al llarg de la historia han contribuIt de

manera decisiva a configurar el sentit de pertinenya a la categoria

«barri» en els habitants del Poblenou, d' igual manera que ha

contribuIt les relacions amb el barri del Clot comentades

anteriormente

Un últim punt al qual volem fer referencia en aquesta analisi és la

importancia que han tingut les entitats i associacions del barri en

la creació d'una xarxa de suport social fonamental per a

interpretar els efectes que estem comentant aquí.
.

Com hem pogut

constatar a través de l'analisi socio-historica, el Poblenou va
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dotar-se, des de bon comenc;ament, amb una xarxa d' entitats que

possibilitaren la consolidació del teixit social de la zona i

dotaren a aquesta d'elements dinamitzadors d'aquesta vida social

característica del barri que hem descrit anteriorment aspecte que,

a nivell teoric, ha estat destacat per Reid i Aguilar (1991).

Moltes d' aquestes entitats van sorgir en funció de la propia

composició social deIs individus com, per exemple, la gran

quantitat de cooperatives obreres de consum que, progressivament,

van anar ampliant la seva activitat comercial cap a ámb í t.s més

lúdics o culturals (els cors de Clavé, per exemple). La Flor de

Maig, L'Artesana, Pau i Justícia són algunes de les més destacades.

Per altra banda, aparegueren una altra serie d'entitats que

recolliren i dinamitzaren gran part de les practiques socials de la

gent del barri en l'ambit del lleure. La més destacada de totes

elles és el Casino L'Alianc;a del Poblenou pero s'hi poden comptar

altres com l'Ateneu Colon o el Centre Moral i Cultural. D'aquesta

manera, podem dir que, a nivell historic, la dimensió conductual

referida a les practiques socials característiques d/ una

determinada comunitat troba la seva manifestació més directa en

aquesta xarxa d'entitats.

La presencia d'aquesta estructura associativa té, en el nostre cas,

una traducció a nivell de la dimensions social i psicosocial que

caracteritza als habitants del Poblenou. Així, els grups de

discussió analitzats destaquen com la població que participava en
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les activitats desenvolupades per aquestes entitats es distribuia

segons la classe social a la qual pertanyien, consolidant-se aixi

l'estructura social del barrio Per altra banda, destaquen també com

a element diferencial de la resta de barris el caracter associatiu

deLs habitants del Poblenou traduit en expressions com "vida social

intensa" i "un sentiment associatiu ,important". El 50% deIs grups

consideren a les diferents entitats del barri (especialment el

Casino L'Alianya, l'Ateneu Colon i el Centre Moral) com a llocs

representatius del barri, augmentant aquest percentatge quan la

referencia és a llocs representatius del passat. Pel que fa a

l'aproximació quantitativa a través de l'enquesta, els resultats

confirmen també aquest efecte: el Casino L' Alianya apareix com

categoria especifica de resposta amb un percentatge del 6,9% en LL1

(llocs representatius del barri) mentre que aquest percentatge

augmenta fins al 11,5% de les respostes emeses en P1 (llocs

representatius del passat).

En resum, a través de la triangulació proporcionada per les tres

aproximacions metodologiques efectuades i, la seva interpretació

conjunta trobem evidencia empirica suficient com per inferir que

existeix una identitat social urbana en els habitants del Poblenou

que es deriva del sentit de pertinenya a la categoria social urbana

«barri», tal i com haviem plantejat en les nostres hipotesis de

treball. En altres termes, podem concloure que la categoria social

urbana «barri» resulta "salient" per a la configuració de la

identitat social deIs subjectes estudiats en la investigació.
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Aquesta saliencia categorial ve determinada per un conjunt

d' elements associats a determinades dimensions que fan que els

habitants del Poblenou es percebin com a iguals en aquestes

dimensions i, a l'hora, diferents de la resta de barris de

Barcelona. Aquests elements són una delimitació geografica comuna,

la pert.Lnenca a una classe social obrera, la consideració del

Poblenou com un barri obrer, treballador i lluitador, la referencia

a una vida social propia i autoctona similar a la d'un poble, amb

un tipus de relacions social marcades pel sentiment de

familiaritat, de coneixen9a entre els habitants de la zona, de

suport social i de seguretat, amb una xarxa d'entitats i

associacions amb un important pes historie i, finalment, un sentit

de compartir una historia comuna que, a nivell espacial, es

manifesta en la conservació i utilització d'antics toponims o de

sobrenoms que suposen un "diposit s í.mbó Lí.c "

per a la memoria urbana

de la zona. Les relacions ecologiques tant amb la ciutat de

Barcelona com amb el barri confrontant del Clot han incidit en bona

part en la determinació d'aquests elements definitoris. Per últim,

el nom del barri, comunament acceptat i compartit, és la referencia

més directa d' aquesta categoria social urbana així com també

determinats llocs que poden ser considerats espais simbolics

urbans, com veurem en l'apartat següent.

Pero, si bé la informació recollida permet identificar els elements

fonamentals de la configuració de la identitat social urbana deIs

habitants del Poblenou, també permet intuir alguns elements
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relatius al propi procés de categorització que es troba en la base

d'aquesta identitat.

A través de l'analisi socio-historica hem pogut constatar com el

Poblenou esta format en els seus inicis per diferents barris,

cadascun amb les seves particulars ca;racterístiques. Principalment,

tots tenen un nom que els identifica: Taulat, Llacuna, La Plata, la

Fran9a Xica, Somorrostro, Transcementiri, Trullas, Icaria, Pekin,

etc. La major part d'aquest noms són posats pels mateixos

habitants ¡ són doncs el resultat d' una construcció social que

serveix per identificar-se com a membres del barri i també per

diferenciar-se uns barris deIs altres. En aquest sentit, el nom

simbolitza una identitat social urbana fruit d'una categorització

social que té com a referent el barri al qual es pertany així com

determinades dimensions categorials específiques. Aixi, per

exemple, el barri de La Plata deu el seu nom a la prosperitat

econem.í.ca deIs seus habitants, pertanyents majoritariament al gremi

deIs boters¡ la Fran9a Xica i el barri de Pekin deuen els seus noms

a la nacionalitat deIs seus habitants, en9inyers francesos en el

primer cas i barraquistes orientals en el segon¡ el nom d'Icaria

sembla que prové de la implantació en la zona de socialistes

utopics¡ per últim, barris com el Transcementiri deuen el seu nom

a una localització geografica concreta. Tampoc hem d'oblidar que

alguns d'aquests barris celebraven les seves propies festes_majors

presentant doncs practiques socials caracteristiques.

528



D'aquesta manera,

l' actual Poblenou

podem inferir que els primers habitants de

es definien socialment en base a diferents

categories «barri» les quals es distingien entre elles en funció de

determinades dimensions i en base al nom com a simbol global

d'identificació social urbana. Amb la progressiva consolidació de

les dimensions categorials analitzades al llarg d'aquest apartat i,

molt possiblement, també amb l' aparició de determinats espais

urbans com la Rambla, comen9a a configurar-se una identitat social

urbana fonamentada en una categoria «barri» d'ordre superior, en

aquest cas simbolitzada a través del nom de Poblenou i que engloba

als primitius barris de la zona sota un mateix nom i unes mateixes

característiques compartides. Possiblement la necessitat de

distingir-se del barri del Clot hagi tingut, com hem vist

anteriorment, un important pes específic en l'aparició d'aquest

fenomen.

Aquest procés d'adscripció a una categoria social urbana de nivell

més inclusiu tant soIs la podem inferir amb les dades

proporcionades per l'analisi socio-historica efectuada en aquesta

investigació, sense extreure doncs conclusions definitives. Pero la

fase d'analisi qualitativa ha posat de manifest un fenomen que

guarda una gran similitud amb aquest procés descrito Concretament

es tracta de l'analisi del barri de Diagonal Mar.
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Aquest barri, format als voltants de l'any 1965 en l'extrem nord

est de la demarcació administrativa del Poblenou ha estat analitzat

a través del grup de discussió nQ 3. L'analisi de contingut revela

un sentit de pertinenc;:a a la categoria social urbana «barri»

identificada amb el nom de "Diagonal Mar del Poblenou". Davant de

les diferents qüestions plantejades, els subjectes participants

manifesten elements definidors i característics del barri i que

permeten diferenciar-lo del que anomenen "Poblenou centre". En

aquest sentit, la composició social de Ls seus habi tants (immigrants

deLs anys 50-60), la manca d'equipaments i una lluita

reivindicativa centrada en torn d'una entitat propia com és

l'Associació de Veins de Diagonal Mar són elements utilitzats pels

subjectes per a definir-se com a barri i diferenciar-se de la resta

del Poblenou. Per altra banda, pero, la proximitat geografica amb

el barri del Besós posa en funcionament un segon procés de

categorització, de tal manera que, per diferenciar-se d'aquests

barris, els subjectes adopten la categoria urbana «Poblenou» de

nivell d' abstracció superior. En l' apartat 4.6.3.1. posavem de

manifest un succés que exemplifica aquest efecte. Davant de la

decissió administrativa de separar aquesta zona del barri del

Poblenou pel que fa als districtes postals, els habitants del barri

optaren per col. locar el nom de "Poblenou" en el remitent de les

cartes. D'aquesta manera podem observar com, davant una amenac;:a

percebuda contra la identitat social urbana, s'adopta una ,mesura

que reforc;:a aquesta identitat a través de la utilització del nom de

la categoria social urbana de nivell superior que permet una
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diferenciació clara d'altres categories del mateix nivell

d'abstracció (altres barris). Per la seva banda, el barri de

Diagonal Mar considera com a espai simbolic urba principal

Diagonal, mentre que considera que la Rambla del

l' espai s í.mbó LLc més característic del "Poblenou

l'Avinguda

Poblenou és

centre".

D'aquesta explicació es deriva la conclusió de que, en aquesta

zona, es manifesta un doble procés de categorització social urbana

en base a dues categories «barri» de diferent nivell d'abstracció.

Per una banda apare ix la categoria «Diagonal Mar» en un nivell

d' abstracció menys inclusiu, definida en base a "la composició

social deIs subjectes, el seu car áct.er reivindicatiu i

l' estructuració social a partir de l' associació· de veYns. La

diferenciació categorial es fa en base.a la categoria «Poblenou

centre» del mateix nivell d'abstracció. L'espai s í.mbó Ld c uz'bá

associat a aquesta categoria és l'Avinguda Diagonal.

Per altra banda, apare ix una segona categoria urbana d'ordre

superior o de nivell d'abstracció més inclusiu, definida amb el nom

de «Poblenou», amb les característiques ja destacades anteriorment,

la identificació amb la qual permet als subjectes definir-se en

front de categories del mateix nivell d'abstracció com el barri de

Besós. L'espai simbolic urba associat a aquesta categoria és la

Rambla del Poblenou.
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D'aquesta manera podem observar el caracter dinamic de la identitat

social urbana deIs habitants d'una determinada zona, els quals es

situen en diferents nivells d'abstracció de la categoria social

urbana «barri» en funció de la relació que estableixen amb altres

categories en un mateix nivell d'abstracció: s'identifiquen com

«Diagonal Mar» per diferenciar-se de ,«Poblenou centre» a l 'hora que

s' identifiquen com «Poblenou» per diferenciar-se de «Besós». La

teoria de la categorització del self de Turner (1987) aixi com la

idea d'una xarxa jerarquica d' identitats espacials de Reid i

Aguilar (1991) són coherents amb el fenomen descrito

Un segons exemple el trobem en les respostes deIs subjectes de la

ZONA 3. En la introducció de l' apartat 4.5.3. així com en el

4.5.3.9. hem observat com aquesta zona respón el qüestionari amb

criteris diferents deIs de les altres zones. El fet de que no s'ha

pogut establir una delimitació geografica, l'elevat percentatge de

subjcetes que consideren que no hi ha cap catacteristica

diferencial i la manca d'espais majoritariament considerats

prototlpics són elements que mostren la indefinició d'aquesta zona

en quant a la seva identitat social urbana. Pero potser el fenomen

més destacable és que davant la qüestió de quin és el nom del seu

barri, aquesta indefinició es posa de manifest a l'observar-se que

la categoria de resposta de major percentatge d' incidencia és

precisament el nom del districte administratiu. El recurs d'�quest

subjectes és doncs identificar-se en base a una categoria urbana de

major nivell d'abstracció que la utilitzada per les ZONES 1,2 i 4.
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5.3. Els espais simbolics urbans del Poblenou.

Per a l'analisi d'aquells espais del Poblenou que, per les seves

característiques peculiars, poden ser considerats des de la nostra

perspectiva espais simbolics urbans, recorrerem un cop més a la

triangulació de la informació obtinguda en les tres aproximacions

metodologiques efectuades. D'aquesta manera, l'analisi estadística

deIs resultats obtinguts en l'enquesta serviran per a identificar

aquells llocs majoritariament considerats pels subjectes com

característics o representatius del barri, del seu passat i del seu

futur (variables LL1, P1 i F1 respectivament). L'analisi de

contingut deIs grups de discussió aportara els significats

socialment elaborats i compartits que s'associen als llocs

detectats anteriormente Per últim, l'analisi socio-historica,

previa a les dues anteriors, ens ha permes detectar aquells espais

que més incidencia han tingut en l'evolució urbana i social del

Poblenou a l'hora que aporta elements d'analisi complementaris per

a la interpretació del significat espacial.

Les hipotesis de treball plantejades en l'apartat 3.4.3. pel que fa

a aquest tema es poden recollir en 6 punts:

1. La identitat social urbana d'un grup o comunitat es plasma en

una serie d'espais concrets els quals, a través d'una atribució

social de significats, simbolitzen alguna o algunes de les

dimensions que fan salient la categoria social urbana sobre la qual
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es fonamenta aquesta identitat. En aquest sentit, la constatació

d'un fenomen d'identitat social urbana implica la constatació de

l'existencia d'espais simbolics urbans associats a ella.

2. Un espai simbolic urba pot ser analitzar en base a la seva

prototipicalitat (utilitzant la terminologia de Turner, 1987), és

a dir, en tant en quant sigui considerat amplament _ com a

representatiu de la categoria social urbana referencial. Aixi, la

detecció d'un considerable nombre de subjectes que identifiquin un

espai com representatiu del barri és una primera dada important per

considerar-lo un espai simbolic urba.

3. Pero, per que un espai urba sigui considerat simbolic no és tan

soIs necessari que un considerable nombre de subjectes el

considerin prototipic sinó que el seu significat sigui també

compartit per la majoria d'aquests subjectes. L'analisi del

signif icat de l' espai en termes de contingut, claredat,

complexitat, heterogeneltat, distorsions o contradiccions (Stokols

& Shumaker, 1981) pot ser especialment rellevant en aquest sentit.

4. si les caracteristiques del significat espacial descrites

anteriorment configuren la "imatgeabilitat social" de l'espai

simbolic, les caracteristiques fisiques/estructurals han de

proporcionar "imatgeabilitat ambiental" (Lynch, 1960). Per_ que un

espai sigui considerat s í.mbeLí,c ha de ser capac d'elicitar una

imatge cognitiva clara i/o tenir un paper rellevant en
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l'estructuració cognitiva del teixit urba associat a la categoria

social urbana que representa.

5. si partim de la idea de que un espai simbolic urba és un espai

que ha estat apropiat pels subjectes que s'identifiquen amb una

determinada categoria social urbana a través d'ell, o bé que pot

facilitar mecanismes d'apropiació espacial pels quals, a través de

l'ús, les practiques socials i el significat atribuYts, un individu

o grup poden copsar ,les dimensions rellevants de la categoria

social urbana que representa, la relació entre valor simbolic i ÚS

de l'espai així com els aspectes toponímics associats a ell poden

ser útils per a detectar la rellevancia simbolica de l'espai en

qüestió.

6. Considerant el suposit segons el qual la identitat social urbana

d'un grup o comunitat es fonamenta en l'existencia d'un passat

reconegut i compartit i la percepció d'una continuYtat temporal

(Lalli, 1988; Aguilar, 1990), així com la idea de que els grups es

relacionen simbolicament amb l'espai en funció de la seva

orientació temporal (Stokols & Jacobi, 1984), plantegem la hipotesi

de que un espai simbolic urba ha de representar de manera especial

la dimensió temporal de la identitat social urbana i, en aquest

sentit, ha d'estar associat al passat del barri (orientació

tradicional), projectar-se cap al futur (orientació futurista) o bé

ambdues facetes alhora (orientació coordinada).
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Inicialment, considerant que els habitants del Poblenou compten amb

una identitat social urbana clarament definida segons l'apartat
'

anterior i centrant-nos en la primera de les hipotesis plantejades,

hem pogut detectar en el barri una serie d'espais que, sota la

nostra perspectiva, poden ser considerats espais simbolics urbans,

deIs quals la Rambla del Poblenou és el més destacat. A manera de

resum, presentem la FIGURA 19 on es representen els elements de

l' espai urba que, d' una forma més destacada, apareixen en les

analisis efectuades i que, per a nosaltres, són susceptibles de ser

definits com espais simbolics urbans del Poblenou.

La Rambla del Poblenou

De tots els espais detectats i analitzats en la present

investigació de camp,

resultats obtinguts,

la Rambla del Poblenou és, a la llum deIs

l'espai urba més rellevant del barrio Els

resultats que a continuació presentarem permeten confirmar-lo, en

base als nostres plantejaments, com l'espai s í.mbó l í,c uzbá més

important del Poblenou.

Un primer aspecte que considerem destacable fa referencia a la

topinimia propia d'aquest espai. A través de l'analisi socio

historica hem pogut constatar com des del primer trayat com a

carrer d'Eixample (1853) el nom oficial donat per Rovira i Trias va

ser "calle del Triunfo" encara que com ell mateix comenta, aquest

nom només es deu a que el carrer era de nova construcció� La seva
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FIGURA 19. Localització deIs llocs més significatius detectats en la investigació de campo

1. La Rambla del Poblenou s. Can Girona

2. Vila Olímpica 6. Casino L'Alianc;:a

3. Platja de la Marbella 7. Avinguda Diagonal

4. Plac;:a Prim
8. Front Marítim
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posterior transformació com a Rambla és, altre cop, fruYt de la

tensa relació existent entre el Poblenou i el elote Quan al 1879 es

va creure convenient dotar d'una rambla al municipi de Sant Martl,

irnmediatament es va encarregar aPere Falqués el proj ecte d' un

passeig d'aquest tipus al elot i un altre al Poblenou. possiblement

per la seva proximitat al carrer Maria Aguiló (fins llavors l'eix

urba més important del barril l'any 1886 es convertia el carrer del

Triomf en una rambla, amb un passeig central, arbres, bancs i unes

rodones o placetes en les cruYlles deIs carrers transversals.

Malgrat el canvi de morfologia, el nom oficial va prevaldre,

passant a anomenar-se Passeig del Triomf. Per llavors, pero, el nom

popular ja era la Rambla del Poblenou. Des deIs inicis, dones,

aquest espai va estar estretament relacionat amb el barri a través

del nom d'aquest i aquest toponim socialment creat s'ha mantingut

paral.lelament al nom oficial fins que un segle més tard (1986) va

ser reconegut per l'Ajuntament. Així dones, l'aparició d'un passeig

amb uns trets morfologics peculiars i diferents de la resta de

carrers del barri i la consolidació d'un t.opón im , socialment

elaborat i mantingut que relaciona directament a aquest espai amb

el nom del barri i, per tant, refor9a la seva identificació amb el

Poblenou, són uns primers elements que poden explicar per que la

Rambla del Poblenou pot ser considerada un espai s Imbó LLc urba

rellevant per a la configuració de la identitat social urbana deIs

habitants del barrio
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IL.LUSTRACIONS 9 i 10. La Rambla del Poblenou és l'espai simbolic
urba més destacat del barrio
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Relacionat amb aquesta idea, i entrant propiament en els resultats

de la investigació empírica, podem considerar-lo com l'espai més

"prototípic" de la categoria social urbana «barri del Poblenou», és

a dir, aquell que, segons els subjectes que han participat en la

nostra investigació, és considerat com el més característic o

representatiu del barrio Els resultats obtinguts en la fase

quantitativa referents a l'ítem LL1, és a dir, els Ll.ocs més

representatius del barri, mostren que el 55,7% de subjectes que
.

corresponen a les zones d'estudi 1, 2 i 4 consideren la Rambla en

les seves respostes, amb un percentatge d'incidencia molt superior

a les altres emeses (veure GRAFICA 10). Aquet efecte es manté per

a cadascuna de les tres zones sense variacions significatives

(veure TAULA 8 i GRAFICA 11). Per la seva banda, davant la mateixa

qüestió, el 100% deIs grups de discussió analitzats en la fase

qualitativa consideren la Rambla de manera unanime i en primer lloc

com al' espai més representatiu del barri (veure apartat 4.6.3.2.) .

Així dones, si inicialment disposem de dades per considerar a la

Rambla del Poblenou com un espai prototípic o representatiu de la

categoria social urbana «barri del Poblenou», especialment a través

deIs resultats obtinguts en la fase quantitativa de la

investigació, l' aná Lí.s í, de contingut de les informacions

proporcionades pels grups de discussió en la fase qualitativa

confirmen aquests efectes i permeten aprofundir en el significat

que aquest espai per als subjectes del Poblenou o, segons stokols

& Shumaker (1981) en el camp social percebut d'aquest espai.
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Com hem destacat en el plantejament teoric aixi com en les

hipotesis de treball que es deriven d'ell (apartat 3.4.) el

significat o conjunt de significats associats a un espai simbolic

urba han d'estar en relació amb alguna o algunes de les dimensions

que es consideren rellevants per a la identificació social urbana

deIs habitants d'una zona en base a una determinada categoria

social urbana. En el nostre cas, hem pogut detectar un conjunt de

significats referits a la Rambla del Poblenou que aporten dades en

aquest sentit (veure FIGURA 16 i apartats 4.6.3.2., 4.6.3.3., i

4.6.3.4.).

En primer lloc apare ix un significat directament relacionat amb la

dimensió territorial: la Rambla és considerada l'eix fisic del

Poblenou i com l'element que afavoreix el desenvolupament urba del

barrio En aquest sentit resulta pertinent reprendre l'analisi de la

dimensió territorial efectuada en l'apartat 5.2. per comprovar com,

efectivament, aquest element urba apareix geograficament parlant en

el centre de l'area que és comunament identificada i acceptada com

"Poblenou" (veure FIGURA 19).

Aquesta centralitat geografica va també acompanyada d'una

estructuració cognitiva del barri en la qual aquest element

continua essent l'eix principal, detectant-se el fenomen de

reducció subj ectiva de la distancia vers aquest punt central,

analitzat entre altres per Lee (1970) o Boira Maiques (1991). En

aquest sentit apare ix la idea de que la Rambla "queda a prop de
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qualsevol punt del Poblenou on estiguis".

En quant als continguts relacionats amb la dimensió psicosocial,

els diferents grups de discussió coincideixen en l'atribució a la

Rambla de caracteristiques quasi-psicologiques. Per una banda, la

Rambla esta dotada d'un cert tipus- de "personalitat" que la fa

sobresortir en front d'altres espais. Com comenta un deIs grups

analitzats, la Rambla "té carisma". Per altra banda, un altra fil

argumental comú als grups és el paral.lelisme que s'estableix entre

el Poblenou i un cos huma, essent la Rambla el principal "organ

vital" del barrio En aquest sentit es parla de la Rambla com "la

vena" o "l'arteria social" del Poblenou, "el cor del barri", o el

"centre neuralgic del Poblenou". La funció de centralitat

geografica detectada anteriorment es complementa a nivell simbolic

amb aquestes interessants produccions deIs grups.

Completant aquesta dimensió i estretament relacionada amb - les

dimensions socials i conductuals, la Rambla també és considerada

com l ' espai on es concentra un bon nombre d' entitats o locals

representatius del barri els quals, com hem vist a través de

l'analisi socio-historica, han concentrat bona part de les

practiques socials deIs habitants del Poblenou. Pero l'aspecte més

destacat en els subjectes que participaren en els grups de

discussió en relació a aquesta dimensió conductual és el-que fa

refer�ncia a les conductes que es donen en la propia Rambla. Aixi

doncs, sota aquesta perspectiva, els subjectes consideren a aquest
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espai un lloc de passeig i, sobre tot, un lloc de trobada i

d' interacció social esporrt.án La , Les expressions "ramblejar" o "anar

a fer Rambla" que apareixen en els grups analitzats es refereixen

a aquesta activitat de passejar sense cap motiu concret, de trobar

se amb altres subjectes i establir relacions de tipus informal. En

definitiva, a través d'aquest "ramblejar" es reforcen els lligams

entre els subjectes del barri a l'hora que és una clara

manifestació d'apropiació espacial a través de l'acció, reforyant

a l'hora el significat simbolic com element vertebrador de la vida

social del barrio EIs resultats obtinguts en l'analisi qualitativa

respecte a la dimensió conductual que estem tractant queden

reforyats a nivell quantitatiu pels resultats obtinguts en

l'enquesta en l'item FR1 (llocs més freqüentats) on La Rambla del

Poblenou és la categoria de resposta que obté el major percentatge

d'incidencia amb un 38,7% de les respostes emeses pels subjectes de

les ZONES 1, 2 i 4 (veure GRAFICA 15 i TAULA 11).

Un últim aspecte a destacar en aquest ambit és que els subjectes

també defineixen a la Rambla com l'escenari on es produeixen actes

i manifestacions de practiques socials caracteristiques del barri

(Festa Major, manifestacions culturals, etc.). Aquest aspecte

reforya els resultats obtinguts en l'analisi socio-historica on

també es destacava el paper historie de la Rambla com a lloc de

concentració de practiques socials lligades al barri, en aquest

cas, més programades o institucionalitzades que la practica

habitual del "ramblejar" (veure apartat 4.4.6.).
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IL.LUSTRACIONS 11 i 12. Una de les activitats més
característiques deIs habitants del Poblenou és "ramblejar".
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És precisament la conjunció d'aquests elements el que fa que la

Rambla sigui considerada pels subjectes com "l'element que

afavoreix la creació d'una comunitat", fent una clara referencia a

la relació entre la Rambla com espai simbolic i el sorgiment d'una

identitat social urbana entre els subjectes que participen d'aquest

espai. Per sobre de qualsevulla altra consideració, la Rambla és

considerada un "lloc de convivencia" la qual idea pot interpretar

se com que és el lloc on, de manera més important, es donen els

elements d'interacció social que contribueixen al sentit de que el'

barri és com un poble el qual, com veiem, es percebut com l'aspecte

més caracteristic pels subjectes del Poblenou.

D'aquesta manera, la Rambla simbolitza la qualitat de la vida

social del barri que, com destacavem a partir de les idees de

Francis (1983) o de Reid i Aguilar (1991) representen un aspecte

important de la dimensió psicosocial de la categoria urbana «barri

del Poblenou».

Tornant a les hipotesis de treball plantejades, un espai simbolic

urba hauria de representar la dimensió temporal del grup o

comunitat a l'hora que la relació simbolica entre aquest grup i

l'espai hauria de definir l'orientació temporal del primer en base

a la identitat social urbana establerta.
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EIs resultats de l'enquesta mostren que la Rambla és la categoria

de resposta amb el més alt percentatge d' incidencia davant la

pregunta de quins són els llocs més representatius del passat del

barri (P1), amb un 22,6% de les respostes emeses pels subjectes de

les ZONES 1, 2 i 4 (veure GRAFICA 12). Completant aquestes dades,

aquest espai també apare ix en les respostes deIs subjectes

considerant-Io com a lloc representatiu del futur (F1) encara que

en aquesta variable, el percentatge d'incidencia és molt menor que

en P1 (5,6%).

En aquest punt de l'analisi hem de destacar un fenomen observat en

aquesta fase quantitativa que per a nosaltres pot tenir un forta

importancia i que es deriva de l'analisi de les possibles relacions

entre les variables rellevants del qüestionari i les variables de

subjecte que es recollien en ell (apartat 4.5.3.8.). D'aquesta

analisi s'en deriva, com a efecte més destacat, el fet de que no

s'ha trobat relació estadistica entre les variables LL1 i P1 i

qualsevol variable de subjecte que s'ha contemplat (edat, anys de

residencia, estudis, categoria socio-professional, sexe, si

treballa o estudia en el barri i nivell d'associacionisme). Aixo

ens porta a pensar que la tendencia a considerar un element

espacial del barri caracteristic d'aquest o bé representatiu del

seu passat és independent de les caracteristiques deIs subjectes

que fan aquesta consideració, al menys per les variables que s'han

analitzat. Per altra banda, l' aná Lí.s í, deIs grups. de discussió

revela que els continguts que apareixen en la majoria de llocs
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anomenats davant la pregunta de quins són els llocs més

representatius del barri (paral.lela a la variable LLl de

l'enquesta) fan una clara referencia als aspectes histories o al

passat del barri en detriment de la riquesa de continguts mostrada

en la pregunta de quins són els llocs representatius del passat

(paral.lela a la variable Pl del qüestionari). En ambdues

preguntes, pero, s'han trobat elevats graus d'acord tant

intragrupals (entre els subjectes d'un mateix grup de discussió)

com intergrupals (entre els diferents grups), cosa que no succeeix

davant la qüestió de quins són els llocs representatius del futur

del barrio

El fet pot anar més enlla en la seva repercusió a nivell teoric al

considerar que els espais que apareixen en aquests items del

qüestionari com a més destacats, és a dir, aquells elements urbans

amb una més forta carrega simbolica segons el nostre plantejament,

són els mateixos per a qualsevol deIs subjectes enquestats, siguin

quines siguin les seves característiques personals, a l'hora que

els significats subjacents són amplament compartits pels subjectes

que participaren en les sessions de la fase qualitativa. En altres

paraules, podem afirmar, a la llum deIs resultats obtinguts, que

els espais amb carrega simbolica en el barri del Poblenou són

posseYdors d'un valor simbolic intrinsec, independent de les

característiques deIs subjectes que els reconeixen com a tals, i

aquest fet és més evident quan l'element en qüestió basa el seu

valor simbolic en la seva historia o quan es reconeix que la seva
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historia esta estretament lligada a la del barri, com és el cas de

la Rambla del Poblenou que recull precisament el percentatge

d'incidencia més alt en les variables LL1 i P1 i apare ix com el més

destacat en els grups de discussió. Seguint aquest raonament,

podriem suposar que un espai com la Rambla, al qual s'atribueix,

mitjanc;:ant la construcció social de significats, un determinat

valor amb una forta carrega s í.mbel
í

ca , tendeix a mant-enir i

enriquir aquest valor, el qual s'instaura a nivell social de tal

manera que arriba a ser independent de les caracteristiques socials

deIs diferents subjectes i grups que el valoren; de totes excepte,

potser, d'una: el fet de que es senten pertanyents al Poblenou i

que comparteixen un sentiment d'identitat social lligat al barrio

Aixi, en el cas de la Rambla del Poblenou podem conf irmar la

hipotesis de treball segons la qual un espai simbolic urba, en tant

que representant de la identitat social urbana deIs habitants del

barri, fonamenta bona part del seu valor simbolic en la dimensió

temporal, és a dir, en la historia del grup o comunitat associada

a aquest espai i a la categoria social urbana que representa.

Per completar pero la dimensió temporal de la Rambla del Poblenou,

hem de fer referencia a la consideració d'aquest espai com

representatiu del futur del barrio si bé l'analisi de l'enquesta

revela un percentatge d'incidencia baix en les respostes- emeses

pels subjectes de les ZONES 1, 2 i 4 a l'item F1, 5,6% (veure

GRÁFICA 13 i TAULA 10), aquest és un deIs pocs espais que apareixen
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tant en LL1 com en P1 i en F1 (veure GRAFICA 22). Per altra banda,

també és considerat com a tal pels subjectes participants en els

grups de discussió. En aquest cas, i a l'hora d'analitzar els

continguts recollits en aquesta pregunta, s'observa una manca

d'acord tant intergrupal com intragrupal. D'aquesta manera, els

significats atribults a la Rambla com a lloc de futur del barri es

polaritzen en base a dos posicionaments. Per una banda la seva

perspectiva de futur es fonamenta en la preservació deIs valors

tradicionals o historics que simbolitza ("és l 'únic que quedara del

barri", "sera com un muaeu") . Per altra banda es contemplada com un

espai dinamitzador de l'evolució futura del barri ("sera un element

de futur juntament amb altres centres neuralgics del barri").

Ambdues postures, pero, tenen un punt de coincidencia fonamental

que es resumeix en la idea de que "la Rambla seguira sent la

Rambla", és a dir, la percepció comunament acceptada i compartida

de que aquest espai, simbol del barri i de la seva historia,

continuara representant i mantenint el sentit d'identitat de la

gent del Poblenou. En base a aquests resultats, podem concloure que

l'orientació temporal del grup de subjectes que s'identifiquen en

base a la categoria social urbana «Poblenou» és, seguint a stokols

& Jacobi (1981) una orientació coordinada de preservació d'espais

historics i de projecció vers el futuro

Pel que fa referencia a la "imatgeabilitat" ambiental o la

capacitat d'elicitar una imatge cognitva clara, cal destacar que la

Rambla del Poblenou es troba situada en el centre de l'area que els
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subjectes de les ZONES 1, 2 i 4 coincideixen en identificar com

Poblenou, a partir de les respostes emeses en els ítems L1 a L15

del qüestionari (veure FIGURA 13). Aquest caract.er- d' element

central del barri és també destacat pels grups de discussió,

considerant a la Rambla com "l'eix físic del barri" o l'element que

"afavoreix el desenvolupament urba del Poblenou".

Un altre aspecte a destacar en aquest punt és el que fa referencia

a la propia estructura física de la Rambla i a la seva capacitat

per elicitar una imatge cognitiva eficiente En aquest sentit, les

característiques morfologiques d'aquest tipus d'espai faciliten la

seva llegibilitat: té un principi i un final clarament definits amb

elements singulars (c.Pere IV - monument al Dr. Trueta / platja -

Passeig Marítim), disposa d'una cal9ada central amb arbres i bancs

col.locats en una seqüencia que es repeteix al llarg del passeig,

i disposa d'unes rodones o placetes en els centres de les crúYlles

que, a més de ser lloc de trobada (cada rodona porta el nom del

carrer transversal) facilita la monumentalització de la Rambla.

Tots aquests elements incideixen el la llegibilitat de la imatge

ambiental d' aquest espai de tal manera que un deLs grups de

discussió comenta que la Ramla "és el lloc on tens la perspectiva

visual més amplia; veus cap a on vas"). Evidentment, -aquestes

característiques morfologiques són factors importants que faciliten

les practiques socials que es desenvolupen en el sei si i que, com

hem vist, es centrenm en el fet de passejar o "ramblejar".
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IL.LUSTRACIÓ 13. L'estructura morfologica de la Rambla facilita
una bona imatge ambiental.

Per tant, podem concloure que la Rambla del Poblenou és considerada

pels subjectes enquestats com l'espai més prototípic o

representatiu del barri, el que representa millor el seu passat i

el lloc més freqüentat en l'actualitat mentre que, per sota

d'altres respostes, també és considerat un espai representatiu del

futur del barri i un element que permet diferenciar al Poblenou de

la resta de barris de Barcelona (veure GRÁFICA 22) .

En quant a l'analisi del conjunt de significats associats a aquest

espai i en base a les característiques plantejades per Stokols &

Shumaker (1981) podem dir que el significat atribult a la Rambla es

caracteritza per:
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a) un contingut basat en un conjunt de significats que poden ser

considerats rellevants per a la definició de la identitat social

urbana del conjunt de subjectes identificats a través de la

categoria social urbana «barri del Poblenou» ja que es relacionen

amb les dimensions que determinen la "saliencia" d'aquesta

categoria.

b) claredat en l'establiment d'aquest conjunt de significats ja que

continguts o argumentacions molt similars es repeteixen en tots els

grups de discussió analitzats.

c) nivell de complexitat deIs significats. En aquest sentit la

Rambla del Poblenou és l'espai més ric en quant a contingut de tots

els detectats en la nostra investigació com ho demostra la FIGURA

16 de l'apartat 4.6.3.3. on es representen graficament els

principals significats detectats i les seves relacions conceptuals.

d) homogeneYtat del significat. La manca de relacions

estadisticament significatives entre les variables LL1 i P1 (on la

Rambla obté el major percentatge d'incidencia) i les variables de

subjecte, aixi com els graus d'acord intra i intergrupals obtinguts

en els grups de discussió, porten a la conclusió de que la

consideració d' aquest espai com a prototipic del barri i els

significats que es troben implicats en ell estan consolidats i

socialment instaurats fins a tal punt que resten independents de

les caracteristiques de ls subjectes que han coLv Labor át; en la
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nostra investigació. El valor simbolic d'aquest espai s'ha

demostrat suficientment solid com per que pugui ser considerat

l'espai simbolic urba més important del Poblenou.

e) no s'han detectat distorsions o contradiccions destacables en

els significats analitzats. La congruencia entre el significat de

l'espai i les practiques socials que es desenvolupen en ell aixi

com entre el significat actual i les preferencies o perspectives

deIs seus usuaris són elements que avalen aquesta afirmació.

En sintesi, en funció deIs resultats obtinguts en la investigació

de camp podem concloure que la Rambla del Poblenou és l'espai

simbolic urba més rellevant en el barri analitzat. El seu ampli

reconeixement com a espai representatiu del barri el defineix com

l'espai més prototipic d' aquesta categoris social urbana. La

riquesa del conjunt de significats associats a ell, clarament

establerts, homogenis i sense distorsions o contradiccions

detectades, facilita la seva "imatgeabilitat social" i permet

simbolitzar algunes de les dimensions categorials més rellevants

per a la identitat social urbana deIs habitants del barrio La seva

estructura morfologica facilita una bona "imatgeabiliat ambiental"

complementada amb la seva situació central dins l'estructura urbana

del barrio Per últim, les practiques socials que es desenvolupen en

ell i el propi nom, elaborat socialment i amb referencia al nom del

barri, resalten els mecanismens d'apropiació espacial subjacents a

la configuració d'aquest espai simbolic urba.
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La Vila Olimpica.

L'antic Passeig López Varela, primera avinguda del Poblenou que

unia la ciutat de Barcelona amb el Cementiri Municipal (després,

del Poblenou) i convertida posteriorment en Avinguda Icaria en

record deIs socialistes utopics que s'assentaren en la zona és ara

un deIs nuclis de l'espai que tot seguit passem a analitzar.

En primer lloc hem de destacar que aquest espai és un deIs tres

detectats en la fase d'investigació quantitativa que apareixen en

tots els items principals del qüestionari. Pero a continuació hem

de matisar que el percentatge d'incidencia d'aquesta categoria de

resposta pel que fa a la variable LL1 (llocs representatius del

barri) en els subjectes de les ZONES 1, 2 i 4 és for9a baix (8,5%)

si el comparem amb el que obté la Rambla (55,7%) (veure GRAFICA 10

i TAULA 8). Per altra banda, aquesta categoria de resposta apareix

també en la variable P1 (llocs representatius del passat) malgrat

el seu percentatge d'incidencia sigui baix (2,6%) i el fet de que

aqui s'englobin les respostes que fan referencia a l'antiga zona

d' Icaria i no a l' espai actual (veure GRAFICA 12 i TAULA 9).

Confirmant aquests efectes, l'analisi de contingut efectuat en la

fase qualitativa de la investigació mostra que la Vila Olimpica no

apareix en cap moment al plantejar les qüestions referides als

llocs caracteristics del barri i a aquells representátius del

passat.
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IL.LUSTRACIONS 14 i 15. La Vila Olímpica i l'Avinguda Icaria.
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Més rellevant és el resultat obtingut en la variable D1 del

qüestionari (diferencies respecte als altres barris de Barcelona)

a on la categoria de resposta Vila Olímpica acumula un 13,8% de les

respostes emeses pels subjectes de les ZONES 1, 2 i 4, el tercer en

importancia de totes les categories de resposta contemplades (veure

GRAFICA 8 i TAULA 7). Contrariament, plantejada la pregunta

paral.lela en els grups de discussió, aquest espai no és anomenat

en cap moment de les sessions. Una possible interpretació no

totalment confirmada d'aquest efecte seria la consideració de que

el fet de contemplar a la Vila Olímpica com un element espacial

característic i distintiu del Poblenou respecte als altres barris

(ítem D1) respongui més a un reconeixement d'heteroatribucions per

part deIs subjectes d'altres categories urbanes que a la veritable

autoatribució d'aquest element com a espai simbolic urba del barrio

En altres paraules, els subjectes poden respondre Vila Olímpica en

D1 més pel fet de considerar que així seran millor reconeguts pels

de fora que pel fet de' voler distingir-se d' aquests a través

d' aquest espai. Un cop més, el complex j oc de semblances i

diferencies descrit per Turner (1987) o per. Codol (1984) es posa de

manifest en l'ambit espacial.

En qualsevol cas el valor més destacat de la Vila Olímpica es dóna

en la seva consideració com a espai representatiu del futur del

barrio En l'enquesta efectuada aquesta categoria de resposta obté

el major percentatge d'incidencia, un 48,5% (veure GRAFICA 13 i

TAULA 10). De tota manera, l'analisi de contingut deIs 'grups de
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discussió aporta dades interessants al respecte. Aixi, malgrat el

100% dels grups considera a aquest espai representatiu del futur,

no hi ha un elevat grau d'acord inter i intragrupal en quan al

significat d'aquesta representativitat. En primer lloc, no tots els

grups reconeixen a la Vila Olimpica pertanyent al barri del

Poblenou i, en cas afirmatiu, s'argumenten raons que responen més

a criteris territorials (aquesta zona era abans del barri o

administrativament es considera del Poblenou) que no pas raons que

permetin inferir una identificació dels subjectes amb l'espai. Per

altra banda, les sessions efectuades posen de relleu un elevat grau

d' incertesa en quant al' evolució social d' aquesta nova ázea ,

essent l'opinió més general la que manté que el tipus de gent que

hi anira a viure tindra unes caracteristiques socioeconomiques molt

diferents a les dels habitants del Poblenou ("sera una zona d'alt

standing que no tindra res a veure amb el Poblenou"). Aquesta

incertesa es converteix sovint en un sentiment d'amenaga resorgint

(de manera similar als arguments de Proshansky et.al., 1983) una

actitud de defensa vers la identitat social urbana dels habitants

del Poblenou ("disolució del teixit social del barri", "pArdua de

l'essAncia del Poblenou"). Relacionat amb aquesta preservació de la

identitat, sovint apareixen referAncies que afecten al propi procés

de categorització i que tendeixen a separar la zona amenagant, i

per tant a aYllar-la a efectes d' identificació, a través de

l'atribució de valors tradicionals i moderns respectivament, de

manera que "cal diferenciar entre el barri nou i el barri vell,

contrastant fortament".
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Per tot aixo exposat, podem considerar que la relació simbolica que

mantenen els habitants del Poblenou amb aquest espai és propia

d 'una "orientació temporal futurista" (Stokols & Jacobi, 1984),

especialment pel que fa referencia a les preocupacions i incerteses

que demostren els subjectes davant la possible incidencia d'aquest

espai en l' estructura urbana i
.

social del Poblenou. Aquesta

consideració afecta especialment al contingut, heterogeneitat,

distorsions i contradiccions amb les espectatives i preferencies

deIs subjcetes pel que fa al significat socialmnt atribuit a la

Vila Olimpica (Stokols & Shumaker, 1981).

En definitiva, la Vila Olimpica es vista com un espai que, malgrat

pertany administrativament al Poblenou, es considera molt allunyat

deIs aspectes fonamentals en els quals es fonamenta la identitat

social urbana deIs habitants del barri, essent percebuda amb

incertesa i amb un sentit defensiu davant la perdua de la identitat

per l'implantació d'un teixit social de categoria superior. En tot

cas, sembla correcte pensar en un espai amb un significat simbolic

"a priori" (PoI, inedit) que té com a referent tota la ciutat de

Barcelona i no pas com un espai apropiat pels subj ectes del

Poblenou i que esdevé un element important per a la consolidació o

preservació de la identitat social urbana.
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La platja de la Marbella.

Les informacions aportades en la fase d' aná I
í

s í, socio-historica pel

que fa referencia a la platja del Poblenou o de la Marbella

tendeixen a mostrar un espai que ha sofert una progressiva pero

radical transformació. Inicialment pot ser definit com un espai

residual, separat del barri per la via del ferrocarril i on es

concentraven residus de tota mena, desembocadures de clavegueres i

nuclis de població barraquista de caire marginal, malgrat també

comptava amb elements de caracter lúdic com merenderos, els Banys

de la Marbella o el Club Natació Poblenou els quals, amb la

progressiva acció del mar, van anar desapareixent o canviant

d'ubicació. Actualment, amb la recuperació de la fayana marltima de

Barcelona i la implantació de la Vila Ollmpica, la platja de la

Marbella s'ha convertit en Parc de Mar, totalment remodelat com a

passeig marltim.

Aquest és, juntament amb la Rambla del Poblenou i la Vila Ollmpica

l'espai que apare ix en tots els ltems fonamentals de l'enquesta de

la fase d'analisi quantitativa (veure GRAFICA 22). En cap cas,

pero, apare ix com la categoria de resposta amb el més alt

percentatge d' incidencia i aixo el distingeix deLa altres dos

espais analitzats anteriormente Per altra banda, l'espai en qüestió

apare ix en les sessions deIs grups de discussió pel que fa als

llocs representatius del barri, del seu passat i del seu futuro
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El significat atribuYt pels subjectes a aquest espai es fonamenta

en bona part en el seu passat historie, sigui com a espai on hi

eren ubicats elements representatius del barri ("casa de banys",

"merenderos" o "el Club Natació Poblenou") o bé pel seu important

estat de degradació ("autentica claveguera barcelonina") o Per altra

banda, actualment es percebut com un espai que acompleix una

important funció lúdica per als habitants del barri' ("lloc

d'esbarjo i passeig") quedant d'aquesta manera estretament lligat

a la Rambla del Poblenou a través d' una continuYtat espacial

recuperada recentment ("La Rambla és i sera el lligam més directe

entre la platja i el Poblenou") o Un cop més, el grau d'acord

obtinguts pels diferents grups en relació a les qüestions anteriors

es trenca al referir-se a la platja com a lloc representatiu del

futur o Mentre uns grups mantenen un posicionament similar la·

plantejat amb la Rambla, és a dir, la platja esta cridada a

esdevenir un "futur centre neur
á

Lq í,o per al barri", altres defensen

la idea de que aquest espai "tindra un abast més metropolita que no

pas poblenovi" , és a dir, el referent simbolic sera la ciutat de

Barcelona i no tant el propi barri del Poblenouo En tot cas, els

subjectes participants no manifesten el mateix sentit d'amena9a

percebuda que expressaven en relació a la Vila _Olimpica i I com

veurem, a altres espais o projectes imminents en el barrio El

lligam que s'estableix amb la Rambla i el valor simbolic d'aquesta

són elements que poden incidir en aquesta apreciacióo
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Espais tradieionals del Poblenou.

En aquest apartat pretenem reeollir aquells espais que també

apareixen en la investigaeió de eamp efectuada pero que fonamenten

el seu valor simbolie en el passat del barrio La seva importancia

rau en el fet de que, encara que amb menys pes espeeifie que altres

espais que reeullen aquesta dimensió, espeeialment la Rambla del

Poblenou, la seva presencia esdevé un referent important per

refor9ar el sentiment de eontinuItat temporal que determina en part

la identitat social urbana deIs habitants del barrio

Un deIs espais que reuneix aquestes earaeteristiques és la Pla9a

Prim o la seva area d'influeneia definida eom case antic (el Taulat

i el Maria Aguiló), el valor de la qual es fonamenta en ser

eonsiderda el nueli urba més antie del barri, malgrat alguns grups

matisen que "es traeta més d'un element pintorese que no pas

important en el barri". De tota manera, la riquesa toponimiea i la

preservaeió d'antigues denominaeions que queda constatada en la

TAULA 18 són elements que determinen a aquest lloe eom un deIs

espais simbols de la memoria historiea del barrio En aquesta

mateixa linia es troben les fabriques, la importancia de les quals

ja ha estat comentada en l'analisi soeio-historiea (veure apartat

4.4.3.). En l'analisi de les respostes a l'item PI de l'enquesta,

aquesta opeió obté un signifieatiu 12,5% essent la segona eategoria
de resposta en quant a pereentatge d'ineideneia. El valor eom a

simbol del passat industrial del barri és igualment deteetat en
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l'analisi de contingut efectuat en la fase qualitativa. De totes

elles, potser cal destacar Can Girona (actual Macosa) en els

terrenys de la qual s'ubica la Torre de les Aigües, de caracter

monumental.

Per últim cal destacar a les diferents entitats historiques del

Poblenou, especialment el Casino L'AlianQa que apare ix com a

categoria específica de resposta en l' ítem Pi i que és també

anomenada en els grups de discussió com l' entitat més

representativa del barrio

IL.LUSTRACIÓ 16. La Playa Primo
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Espais orientats vers el futuro

A més deIs ja comentats Rambla del Poblenou, Vila Olimpica i Platja

de la Marbella, en un segon terme apareixen altres espais, alguns

en fase de projecte, altres implantats parcialment, pero que tenen

com a caracteristica comuna el mate ix grau d'incertesa en quant a

l' impacte en el teixit social del barri que caracteritzava als

espais anteriorment anaLí.t.aa'ts , zn aquest sentit destacarem el

Front de Mar que ha d'ocupar gran part deIs terrenys de la fabrica

Macosa (Can Girona) i que és majoritariament vist pels grups de

discussió com una futura repetició deIs efectes que s'estan

detectant en la Vila Olimpica o Per altra banda cal considerar

l'Avinguda Diagonal la qual, amb alguns trams ja acabats en aquest

sector de la ciutat, és valorada com un element simbolic

representatiu del barri de Diagonal Mar (veure apartat 5 o 2 o) mentre

que, en termes generals, hi ha una percepció de que els efectes no

4
seran potencialment tan negatius per al barri ja que es té un major

control de la gestió d' aquest espai, principalment en materia

d'habitatgeso
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IL.LUSTRACIONS 17 i 18. Les fabriques representen el passat
mentre que l'Avinguda Diagonal representa el futuro
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Altres espais.

Per últim, hem de fer una rapida referencia a alguns espais

detectats en la investigació que no poden englobar-se plenament en

els anteriors apartats ja que, mantenint un cert valor historie,

tenen una forga destacada com a centres d'activitat en el barrio

Ens referim en primer lloc al Mercat de la Unió el qual, situat

prop del carrer Maria Aguiló, comparteix amb ell la majoria de

l'activitat terciaria del Poblenou. Per altra banda la PlaQa Dr.

Trueta coneguda popularment com Pga. Lope de Vega és recordada per

molts com el lloc on s'ubicava el camp de fútbol del Júpiter (una

de les institucions del barri) mentre que actualment basa el seu

valor en ser un espai de caracter lúdic, considerant que, abans de

la recuperació de la platja, era l'únic espai verd de la zona.

IL.LUSTRACIÓ 19. Platja de la Marbella 565
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6. SíNTESI 1 CONCLUSIONS FINALS.
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6. SíNTESI I CONCLUSIONS FINALS.

En aquest punt final de la tesi voldriem recuperar els objectius

inicials que han guiat la seva elaboració i realització per tal

d'extreure les conclusions pertinents en base al seu grau

d'assolimento

En primer lloc, un deIs objectius generals era aprofondir

teoricament en el tema del simbolisme de l'espai urba a través de

l' elaboració d 'un model teoric que permetés una acotació conceptual

i una definició del que nosaltres hem anomenat espai simbolic urbao

La referencia a les teories de la identitat social, les aportacions

fonamentals de l'interaccionisme simbolic, el sociocognitivisme

europeu i el construccionisme social, per destacar les corrents

teoriques més rellevants, així com aquelles provinents d'ambits

disciplinars com la sociologia, l'antropologia i especialment la

psicologia ambiental, han suposat les bases teoriques sobre les

quals analitzar el simbolisme de l'espai urba en el marc del que

hem considerat la identitat social urbana deIs grups o comunitats

associats amb un entorn urba concreto

A manera de síntesi, els individus poden identificar-se com

pertanyents a un grup o a una comunitat en base al sentit de

pertinencra a una categoria social urbana concreta o En general,

podem considerar que les categories urbanes són un deIs diversos

tipus de categories socials que els individus utilitzen per definir
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la seva identitat social. El fet de sentir-se vinculat a un entorn

urba· concret comporta assumir una serie d'atribucions socialment

elaborades i compartides (autoatribucions) o reconegudes ampliament

pels membres d'altres categories (heteroatribucions) a través de

les quals els subjectes vinculats a aquest entorn es perceben com

a iguals entre ells i diferents dé la resta de grups o comunitats

que viuen en altres entorns. Les dimensions territorial,

conductual, social, psicosocial i, especialment la temporal (sentit

de compartir una historia comuna) esdevenen els eixos a partir deIs

quals un determinat grup o comunitat configura la seva identitat

social urbana, la qual pot considerar-se una subestructura de la

identitat social d'aquest.

Dos elements poden, de manera més destacada, esdevenir símbols

representatius de la identitat social urbana d'un grup o comunitat:

el nom de la categoria social urbana sota el qual s' identifica i es

reconeix a un determinat entorn urba i determinats elements de

l'espai que, per les seves peculiars característiques, són

reconeguts com a representatius (prototípics) d'aquesta categoria

urbana a l'hora que simbolitzen alguna o algunes de les dimensions

rellevants per a tal categorització. Aquests elements són els

espais simbolics urbans els quals, a través de l'atribució de

significats socialment elaborats i compartits permeten establir una

interacció simbolica entre els membres pertanyents a una

determinada categoria social urbana (reconeixent en ,ell les

dimensions que permeten identificar-se com a grup) i entre aquests
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i els membres d'altres categories (ja que els espais simbolics les

representen). En base als plantejaments anteriors, un espai

simpolic urba sera aquell element d' una determinada estructura

urbana, entesa com una categoria social que identifica a un

determinat grup associat a aquest entorn, capac de simbolitzar

alguna o algunes de les dimensions rellevants d'aquesta categoria,

i que permeti als individus que configuren el grup percebre's com

a iguals en tant en quant s' identifiquen amb aquest espai i

diferents deIs altres grups en base al propi espai o a les

dimensions categorials simbolitzades per aquesto Així, determinats

espais poden tenir la propietat de facilitar processos

d'identificació social urbana i poden arribar a esdevenir simbols

d'identitat per al grup associat a un determinat entorn urba.

La imatgeabilitat ambiental o capacitat per elicitar una imatge

cognitiva clara i rellevant aixi com la imategabilitat social o

caracteristiques del conjunt de significats socialment creats i

atribuYts a l'espai són dues de les catacteristiques basiques per

a definir un espai simbolic urba. Per altra banda, cal reconeixer

la gran importancia que tenen els mecanismes d'apropiació espacial

ja que és a través d'ells que els individus són capa90s de copsar

els significats simbolitzats en l'espai i incorporar-los a la seva

identitat. La FIGURA 2 de l'apartat 3.4.2. tracta de resumir

esquematicament els plantejaments exposats fins el momento
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Acotant l'ambit de la tematica plantejada a l'estudi de la

categoria «barri» hem plantejat una investigació de camp la qual

respení.a al segons obj ectiu general d' aquesta tesi: contrastar

emplricament el model teoric proposat a partir de les hipotesis de

treball que s'en deriven d'ell. En aquest sentit s'ha escollit

l'estudi del barri del Poblenou de la ciutat de Barcelona i s'ha

optat per plantejar un dissenys metodologic que permeti triangular

la informació provinent de tres aproximacions successives al

fenomen, és a dir, de tres tipus d' aná Ls í.s t socio-historica,

quantitativa i qualitativa. En base als resultats obtinguts en tal

investigació, poden extreure's les següents conclusions:

a) podem parlar de l'existencia d'una identitat social urbana

clarament definida entre els habitants del barri, ja que aquests es

categoritzen com a tal a partir del reconeixement majoritari d'un

nom comú que els identifica com a categoria social urbana

(Poblenou), d'unes determinades caracterlstiques que comparteixen

i que els diferencien d'altres barris (dimensions de la categoria)

i d'uns espais simbolics urbans que són representatius del barri i

deIs valors compartits pels seus habitants.

b) les caracterlstiques que defineixen als subjectes del Poblenou

són, basicament, una aera geografica comunamanet identificada com

Poblenou (dimensió territorial), una composició social de classe

obrera (dimensió social), la percepció de compartir un passat comú

que els identifica (dimensió temporal) aixl com unes determinades
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practiques socials caracteristiques (dimensió conductual), una

tradició ideologica radical i Iliberal (dimensió ideologica) i, la

més destacada de totes, un estil de vida propi similar al que es

dona en un poble o una comunitat reduYda (dimensió psicosocial).

c) En quant als espais s í.mbó Lí cs urbans del Poblenou, hem de

destacar la Rambla del Poblenou com el més prototipic

(majoritariament reconegut com el més representatiu del barril,

aquell que disposa d'unes caracteristiques fisiquesjestructurals

que facilita una imatge cognitiva clara i identificable (la propia

estructura de rambla li confereix aquestes quali tats) aixi com

aquell al qual li és atribuYda una major riquesa i quantitat de

significats clarament establerts i compartits relacionats amb

moltes de les dimensions categorials abans comentades. Per altra

banda, la Rambla del Poblenou té una dimensió temporal complerta ja

que representa el passat del barri (esdevenint un deposit simbolic

de la memoria urbana associada a aquesta zona), acompleix

importants funcions socials en el present i és referit generalment

com un deIs espais que, projectant-se cap al futur, mantindran la

identitat del Poblenou.

Per altra banda, s'ha pogut detectar i analitzar altres espais que

fonamenten el seu valor simbolic en la preservació de la historia

del barri com és el cas de la Playa Prim, les fabriques

simbolitzades per Can Girona i la Torre de les Aigües, o el Casino

L'Alianya del Poblenou com a simbol de la vida associativa del
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barrio

En últim lloc, s'ha detectat espais el significat deIs quals esta

associat al futur del barri, especialment la Vila Olímpica, el Parc

de Mar (Platja de la Marbella), l'Avinguda Diagonal o el Front

Marítim (deIs dos últims, el primer té fases de realització

avanQades mentre que el segon és encara un projecte). En -general,

la relació simbolica amb aquests espais es fonamenta en un sentit

d' amenace percebuda de la identitat del Poblenou j a que poden

catalitzar l'arribada de nous grups i classes socials al barri que

provoquin un trencament de l' estructura i característiques socuials

actuals.

Malgrat poguem concloure en termes generals que els obj ectius

proposats a l'inici de la tesi s'han acomplert en un elevat grau,

creiem que l'estudi del simbolisme de l' espai i deIs processos

d'identificació social amb aquest resten lluny de ser totalment

compresos. El present treball suposa una aportació en aquest

sentit, és a dir, en l'aprofundiment teoric deIs fenomens

analitzats aquí sentant les bases de la línia d'investigació que

aquest doctorant es sent atret a segir. Pero, per altra banda,

l'estudi del simbolisme espacial i de la identitat amb l'entorn té

també fortes implicacions en un nivell aplicat. Compartint la- idea

de Amos Rapoport (1978) de que cada cop es dóna
-

una major

disonancia entre el disseny urba i l'univers simbolic de

significats compartits deIs usuaris d'aquests espais o, en paraules
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d'Enric PoI, la implantació d'espais amb un significat "a priori"

per part de les instancies de poder, creiem que una aproximació

d'aquest tipus pot aportar interessants elements de reflexió per a

aquells professionals que amb les seves accions de disseny o

planificació urbana pretenguin acostar els seus objectius als deIs

grups d'individus als quals van orientades i, com deiem al

comen9ament d'aquest treball, convertir a la ciutat en quelcom més

assequible i huma •

. '.. ,
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