
CAN RICART
INSTRUCCIONS D'EMERGÈNCIA

Seguir les instruccions en cas d'imminent perill de
desnonament o d’enderroc del recinte de Can Ricart

Testimoni:
Si vostè, afectat, veí o veïna del Poblenou o ciutadà de pas, veu indicis d'enderroc o de desnonament
al recinte de Can Ricart, avisi al telèfon de guàrdia  669 264 628 o als següents indrets:

Pujades 210 (Parròquia de Santa Maria del Taulat)
Pallars 230 (Restaurant Itaca)
Marià Aguiló 111
Llull 207 (Tapisseria Jove)

Acte seguit, i després d’haver valorat la gravetat de l’alerta, es posarà en marxa la fase d’Alerta
generalitzada:

Es llançaran des de Can Ricart tres coets.

Sonaran les campanes de les parròquies del barri.

Rebreu un correu electrònic amb instruccions particulars.  És prega que sense demora es
remetri aquest correu a les adreces de les amistats que tingueu.
Qui vulgui rebre aquest missatge ha d’enviar prèviament, avui mateix si pot ser, la seva
adreça al correu: Canricart@wanadoo.es

Rebreu un SMS, que tot seguit haureu de reenviar als telèfons coneguts. Per rebre aquest
SMS haureu d’enviar prèviament, avui mateix si pot ser, el vostre número al telèfon de
guàrdia, o a l’adreça de correu, indicant “Per connexió C Ricart ........”(el teu núm. de mòbil).

Es posaran cartells murals al Metro del Poblenou, Selva de Mar i Llacuna, a la Rambla i al
Mercat.

Cotxe amb megafonia.

Activar el boca-orella. Aquest mètode és el més segur: no falla.

Si el missatge difós no va acompanyat d’una convocatòria concreta, dirigir-
se, el mes aviat possible a Can Ricart.

Recordi que en caps de setmana i en temporada estival el risc és altíssim, estigui alerta.

Aquesta normativa ha estat establerta després de constatar la “nocturnitat i traïdoria” en què s’han
enderrocat les dues darreres fàbriques que tenien gran valor en el Poblenou, Extractos Tànicos i
Unión Metalurgica.

Organitza: “Salvem Can Ricart”


