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Tot el que hem fet  

gràcies a tothom 

 



 

El Casal del districte d’Horta Guinardó d’Esquerra 

Republicana de Catalunya, te l’honor de dur el nom del 

124è president de la Generalitat de Catalunya.  

És l’únic president que no ha trepitjat el palau de la 

Generalitat  durant el seu mandat.  Amb   el seu 

patriotisme, va mantenir la Institució en els anys més 

difícils de la història de Catalunya. 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CASAL PRESIDENT 
JOSEP IRLA 

1978-2018, 

40 ANYS FENT L’ESTAT CATALÀ 

Des d’Horta Guinardó 
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És l’hora de transformar Barcelona! 

L’any 2018 ha estat un període intens al 
Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de 
Barcelona. L’excepcionalitat política del 
nostre país, ens ha fet viure situacions 
doloroses com l’exili a Suïssa de la Marta 
Rovira, notícia que vam rebre en el decurs 
del Plenari Municipal celebrat el passat 23 
de març, i l’empresonament per segona 
vegada de la presidenta del Parlament 
Carme Forcadell, la consellera Dolors 
Bassa i els consellers Raül Romeva, Josep 
Rull i Jordi Turull.  

Tanmateix, també ha estat un any on hem 
vist com iniciatives impulsades pel nostre 
grup municipal estan començant a donar 
els seus fruits. Així, a tall d’exemple, s’ha 
aprovat el tanteig i retracte com a un dels instruments imprescindibles per 
lluitar contra el problema de l’habitatge a la nostra ciutat; hem insistit en la 
importància de l’educació al llarg de la vida amb l’ educació a la petita 
infància i l’educació en el lleure com a eines fonamentals per construir una 
societat més equitativa i justa; hem incidit perquè s’activi l’Operació Fred 
en fase d’alerta quan les temperatures nocturnes siguin inferiors als 5ºC.  

Tanquem el 2018 amb canvis. Fa unes setmanes, l’Alfred Bosch va 
anunciar la seva renúncia a encapçalar la candidatura d’Esquerra 
Republicana a l’alcaldia de Barcelona, posant sobre la taula el nom 
d’Ernest Maragall. Un gest generós en favor d’una causa col·lectiva: 
guanyar per transformar la ciutat.  

Aquest fet ha implicat una reorganització en el sí del grup municipal 
d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona. La Gemma Sendra s’incorpora com a 
regidora, i jo mateixa passo a assumir les funcions de presidenta del grup. 
Un repte que afronto fins al mes de maig amb la màxima il·lusió i 
esperança, envoltada d’un equip magnífic de regidores, regidor, assessores, 
assessors, conselleres i consellers de districte.  

Ara, encarem unes eleccions municipals que suposaran un punt i a part a la 
història de la ciutat. Barcelona i Catalunya viuen una cruïlla històrica, i 
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tenim la gran oportunitat de guanyar pel país una capital veritablement 
republicana. Una ciutat més progressista, feminista, oberta, inclusiva i 
solidària, que doni respostes a les greus desigualtats que pateix la 
ciutadania. Una Barcelona que afronti de cara problemes com l’accés a 
l’habitatge, el model turístic, les desigualtats entre barris o la gestió de 
l’espai públic. Barcelona garant de drets i generadora de drets  

El proper 26 de maig, Esquerra Republicana tenim l’oportunitat de fer uns 
resultats històrics, i de guanyar Barcelona per primera vegada des de la 
Segona República. Necessitarem la col·laboració i l’esforç de totes i tots 
per fer-ho possible. Us encoratjo a implicar-vos en una de les aventures 
més boniques que viurem com a ciutat i com a país!  

Montse Benedí i Altés  
Presidenta del Grup Municipal d’ERC a la Batllia de Barcelona  
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Barcelona, una ciutat insegura? 

La resposta a aquesta pregunta crec que podria ser que 
Barcelona no és més insegura que altres grans capitals 
e u ro p e e s . P e rò t a m b é p o d e m a fi r m a r q u e , 
malauradament, Barcelona és enguany una ciutat més 
insegura que fa dos anys. Almenys això és el que ens 
diuen les dades de delictes comesos i també el resultat 
de les darreres enquestes de victimització. Entre el 2016 i 
el 2017 els delictes comesos a la ciutat de Barcelona van 
créixer en un 4,5% i entre el 2017 i el 2018 ho van fer en 
un 19%, creixent tant els furts com els robatoris amb 
força. A Barcelona es cometen 21 delictes  per hora de 
mitjana. 

Segurament els motius són diversos i no només tenen a 
veure amb un problema policial, també hi ha un 

component social molt important. No obstant, la realitat ens 
diu que cal fer alguna cosa perquè la tendència és clara i si no revertim aquesta 
tendència ens trobarem que l’any 2019 serà una ciutat més insegura i el 2020 encara 
més. 

Un dels grans debats de les properes eleccions municipals a la capital de Catalunya 
girarà al voltant de la seguretat i la convivència. Per tant, des d’ERC hem d’afrontar 
aquest debat amb la voluntat de parlar de l’àmbit de la seguretat pública des d’una visió 
d’esquerres. I cal insistir en el concepte de seguretat “pública” perquè ha de ser la 
garant de protegir els drets de la ciutadania. Una bona seguretat pública ha de significar 
més llibertat i aquesta llibertat ara s’ha perdut en gran part als barris de Ciutat Vella, per 
exemple. 

Una de les qüestions fonamentals és adaptar el model de seguretat a BCN als nous 
temps. La coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana potser funciona més o menys bé a 
nivell de comandaments, però els agents que treballen dia a dia als nostres carrers 
pateixen moltes mancances. I aquestes es fan molt visibles quan els acompanyes en el 
seu dia a dia, patrullant al seu costat. 

Aquest model de seguretat ha de garantir una millor coordinació entre els dos cosos, ha 
de comptar amb els recursos humans i materials necessaris i també ha de comptar amb 
una formació específica que faci de la nostra policia, una policia d’excel·lència i amb les 
mesures de transparència i auto control que garanteixin sempre una bona praxi en el 
servei. 

En definitiva, hem de ser capaços de bastir un bon discurs en matèria de seguretat i 
prevenció, però, a diferència de les forces de dretes, lligant aquest discurs amb l’àmbit 
social i la convivència. Sense oblidar mai que les ciutats més segures són aquelles que 
gaudeixen d’un bon estat del benestar i on hi ha més equitat. 

Jordi Coronas i Martorell 
Regidor Portaveu d’ERC a la Batllia de Barcelona 
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The Times They Are A-Changin'  | Els temps 

estan canviant  

The Times They Are A-Changin’ és el nom de la cançó que va 

escriure el compositor nord americà Bob Dylan l’any 1964. 

Aquesta, també va donar nom al disc que va publicar aquell 

mateix any.  

Des del seu llançament, la cançó, escrita 
originalment en anglès, ha donat veu a 
moviments de canvi social a tot el món; fins a 
dia d’avui, l’hem identificat sovint com una 
banda sonora propia d’altres temps i d’altres 
llocs. Ara també pot ser una cançó inspiradora 
per als moments difícils i terriblement injustos 
que ens estan tocant viure a Catalunya, perquè, 
malgrat la repressió, estem convençuts que 
efectivament els temps estan canviant. Des de 
l’1 d’Octubre de 2017, res ja no serà mai més 
igual. Per aquesta raó, cal que perseverem en els 
nostres objectius, amb la seguretat que ens 
portaran a la independència del nostre país.  

Us animo a llegir, amb la lletra de Dylan al cap, aquesta memòria, que recull 
l’excel·lent feina de les militants del casal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
a Horta-Guinardó l’any 2018. Gràcies a totes i a tots. Tingueu per segur que la 
vostra feina és imprescindible i molt valuosa.  

I acabo amb l’esperança, que vull convertir en convenciment, que aviat 
tindrem al nostre costat les companyes i companys que avui estan patint, ja 
sigui amb la presó o l’exili, aquesta brutal repressió exercida per l’estat 
espanyol. 

Per a elles i per a ells; per a tots nosaltres: “Els temps estan canviant”. 

Cesc Furné  
President del casal J. Irla 
d’ERC a Horta-Guinardó 
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Els temps estan 

canviant (Bob Dylan 

1964) 

Veniu , aplegueu-vos 

des d’allà on rondeu. Veniu 

I admeteu que les aigües 

han crescut al voltant. 

I accepteu que aviat 

estareu xops fins als ossos. 

Si aprecieu la vostra vida 

comenceu a nedar 

o us enfonsareu com rocs, 

perquè els temps estan canviant. 

 

Escriptors i crítics 

que profetitzeu amb la ploma, 

manteniu els ulls ben oberts 

no hi haurà més ocasions. 

I no parleu massa aviat 

perquè la roda encara gira 

i ningú no sap a qui nomenarà. 

Perquè qui ara perd després guanyarà, 

perquè els temps estan canviant. 

 

Senadors, diputats, 

sisplau escolteu la crida. 

No us quedeu a la porta, 

no embusseu l’entrada. 

Perquè prendrà mal 

el qui quedi encallat. 

Allà fora hi ha una guerra furiosa, 

aviat us sacsejarà les finestres 

i us sotragarà les parets, 

perquè els temps estan canviant. 

 

Veniu mares i pares 

de tota la terra. 

I no critiqueu 

el que no compreneu. 

Els fills i les filles 

ja no us obeiran. 

El vostre antic camí envelleix per moments, 

aparteu-vos sisplau del nou 

si no podeu donar un cop de mà, 

perquè els temps estan canviant. 

 

La línia està marcada, 

la maledicció s’ha llançat. 

El què ara és lent 

serà ràpid més tard. 

Així com el present 

aviat serà passat. 

L’ordre s’esvaeix veloçment 

i qui ara és primer, serà l’últim després, 

perquè els temps estan canviant.  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Estem en l’avantsala d’una precampanya 

que és preveu més dura i disputada 

L’any 2018 a nivell nacional ha continuat marcat per la repressió de l’estat 
espanyol, que continua retenint ostatges polítics i perseguint persones 
innocents a l’exili, tot el nostre recolzament com sempre als que tant estan 

patint i les seves famílies.  

Al nostre districte, a més de la intensa tasca 
institucional habitual que els Consellers del 
Districte d’Horta-Guinardó continuem tenint 
l’honor de realitzar, en representació d’aquest 
Casal Josep Irla, i de continuar teixint aquesta 
xarxa sempre tant important amb les entitats i 
associacions dels 12 barris del nostre Districte, 
també hem estat i seguim estant a la vostra 
disposició, com de la resta dels veïns i veïnes, 
per resoldre i millorar tot el que sigui 
necessari i estigui al nostre abast. 

Els consellers hem participat durant l’any a : 5 
Consells Plenaris, 24 Consells de Barri i a 22 

Comissions de Seguiment (El Consell de Barri 
de La Font del Gos no te Comissió de Seguiment en ser oficiós), 2 Audiències 
Públiques, 18 Consells d’Equipaments Esportius, 8 Comissions Consultives, 2 
Consells de Prevenció, darrera reunió del Grup Impulsor de la Superilla a 
Horta, reunió de la Taula de la Memòria Històrica i el Patrimoni, Consells 
d’Educació, Consells de Dones, 
Co n s e l l s d e D i s c a p a c i t a t s , 
Consel ls de Centres Cív ics , 
Comissió de Seguiment del Mas 
Guinardó, a més de les reunions 
m e n s u a l s d e C o n s e l l e r s a 
l’Ajuntament amb l’Alfred Bosch, 
etc. 

Estem en l ’avantsa la d ’una 
precampanya que és preveu més 
dura i disputada que mai, amb 
nous actors que intentaran crispar 
l’ambient per al seu propi benefici. 
Nosaltres hem de continuar 
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treballant com millor ho sabem fer, mirant sempre pel benefici dels nostres 
veïns i veïnes, per uns barris amb uns equipaments i un espai i serveis públics 
de qualitat, per millorar l’accessibilitat i la mobilitat, i per assegurar una bona 
convivència i uns serveis socials que cobreixin les necessitats dels més 
desfavorits. 

Restem com sempre al vostre servei, i aquest 2019 estem de nou al vostre 
costat en totes les lluites tant dels nostres barris, com especialment amb la 
gran fita que serà aconseguir tenir una capital republicana, assolint l’alcaldia 
liderats per l’Ernest Maragall, i així portar el país fins a la Llibertat! 

Una abraçada, 

Xavi Reig                                                                        Ricard Farin  
    xreig@esquerrabcn.cat                                                                         
rfarin@esquerrabcn.cat  

Consellers de Districte - ERC Horta-Guinardó  

PD.També un record i agraiment al conseller sortint Raül Barahona. 
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2018, l’any d’acció groga 

Si hem de definir en poques paraules l’any que 
hem deixat enrere, podríem dir que ha estat un 
període d’acció groga. L’empresonament i exili 
dels nostres companys i companyes ha 
condicionat de ple la nostra tasca al carrer. Han 
estat tantes les nits que hem vestit de groc el 
Nen de la Rutlla, ara símbol de llibertat del 
nostre districte, que ja no sabem veure'l 
despullat. 

Hem penjat ben alt cartells demanant la 
llibertat dels presos tantes vegades, que de 
vegades, mentre dormim, somiem que ho 
estem fent. El nostre magatzem del Casal ha 
esdevingut un taller de crida a la llibertat, on el 
groc impera… 

Tot això, que no és poc, sense deixar de banda les nostres feines habituals 
d'Acció Política : Encartellades, parades, conferències… Se'ns fa difícil 
esmentar-ho tot. I sempre amb tots vosaltres al costat, un grup de gent del 
Casal President Josep Irla del que cada dia que passa em sento més orgullós 
de formar-ne part i d’haver posat el meu gra de sorra enmig de la gran platja 
de la Llibertat. 

Junts hem passat calor sufocant en ple estiu, sacrificant dies de vacances per 
compartir les “Fiestas Patrias" amb la ciutadania llatina, ens hem pelat de fred 
a Lledoners, quedant-nos afònics tot cridant “Llibertat presos polítics”, i 
plorant a llàgrima viva en sentir la potent veu d’Oriol Junqueras des de la seua 
cel·la. 

Hem fet moltes coses un any més; moltes d’elles, fa uns pocs anys, mai 
hauríem imaginat que arribaríem a fer-les… 

Ara encarem aquests mesos en la campanya municipal. Guanyar Barcelona és 
guanyar a tot el País. Un gran repte, una gran responsabilitat… Treballarem 
barri a barri, amb la col·laboració de tothom. Us necessitem més que mai! 

David Fluxà i Vidal   
Secretari d'Acció Política.  
Casal J. Irla ERC Horta-Guinardó. 
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Estic convençut que ho farem possible. 

Aquest any 2018 ha estat un any de molts canvis a nivell polític, tant a nivell 
extern com intern, i també a tots els nivells: estatal, nacional i municipal.  

A nivell municipal durant aquest any, com 
sempre, el casal del President Irla no ens hem 
aturat. Hem sortit a fer parades i actes, amb 
major o menor èxit, però jo estic  molt content 
de la feinada que es fa des del casal. Perquè 
som capaces de sortir un cap de setmana, 
muntar una parada als Jardins de Can Brassó 
per explicar als nostres veïns i veïnes d’origen 
peruà la importància d’un alcalde republicà a la 
ciutat de Barcelona.  

Perquè també som capaços de muntar una 
parada qualsevol dia de la setmana per escoltar 
al veïnat i recollir les seves propostes per 
construir uns millors barris.  

I per últim, tot i que em podria allargar molt 
més, perquè som capaces d’organitzar unes jornades municipalistes amb tres 
taules de debat, on les protagonistes eren les entitats, associacions i el veïnat. 
Unes taules de gran èxit, al meu humil parer, perquè vam aconseguir allò que 
sempre ens costa tant però pel que hem de seguir lluitant: arribar a gent de 
fora del partit, arribar en definitiva als veïns i veïnes per escoltar-los i explicar 
que el projecte republicà pels barris també és el seu i també està fet amb les 
seves aportacions.  

Per acabar, voldria donar-vos les gràcies per tota la feinada feta des de tots 
els fronts i encoratjar-vos a seguir lluitant, a seguir treballant com sempre fem 
i, si m’ho permeteu, una mica més. Perquè el repte que tenim al davant és 
majúscul. Volem guanyar l’alcaldia de Barcelona sí, però ho volem fer per 
transformar la realitat que ens envolta, per començar a construir la ciutat i els 
barris que ens mereixem i on els i les joves tinguem present i futur. Per tant 
hem de treballar des d’ara mateix, incansablement, perquè el dia 26 de maig 
les urnes estiguin plenes de paperetes d’Esquerra Republicana. Però aquell dia 
no acabarà res sinó que començarà tot. Aquell dia començarà el repte immens 
i meravellós de governar aquesta ciutat i de donar resposta a les necessitats 
de tot el veïnat i de totes i tots vosaltres. Estic convençut que ho farem 
possible. Si ens hi posem entre tots ho aconseguirem.  

Ricard Farín 
Secretari de Política Municipal. Casal J. Irla ERC Horta-Guinardó 
Conseller de Districte  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El 8 de març  és una jornada de lluita 

feminista 

Fins el  l’agost del  2018, la Scretaria de la Dona 
hem fet diverses   activitats, algunes també amb 
col·laboració amb altres secretaries del casal.  

Vam començar l’any 2018, al febrer, amb una 
taula rodona al centre cívic Matas i Ramis sobre  
la llengua, i el seu paper en la futura República 
Catalana, emmarcat dins dels actes del 40è 
aniversari del Casal Irla i els actes del 150è 
aniversari del Naixement de Pompeu Fabra. En 
aquesta taula participaven Carme Junyent, 
doctora en filologia per la Universitat de 
Barcelona, en Jordi Merino Urbano,  president 
de la FEEC i en David Agustí, militant del casal  i 
en aquell moment Secretari Nacional de Cultura. 

El 8 de març  és una jornada de lluita feminista i es la commemoració del dia 8 
de març de 1908, dia on les treballadores d’una fàbrica de New York, Cotton, 
van declarar una vaga en protesta per les condicions insorportables de feina. 
El propietari no va acceptar la vaga i les obreres van ocupar la fàbrica. Com a 
represàlia el propietari va tancar les portes i va incendiar les instal.lacions.  

Com a conseqüència van morir 129 dones. Per recordar aquesta data, les 
dones del casal Irla vam assistir a la manifestació que es va celebrar al 
respecte a Passeig de Gràcia. 

El casal Josep Irla d’Horta Guinardó en el marc de la celebració del seu 40è 
aniversari i dins dels actes de celebració, en col·laboració amb la Secretaria de 
la Dona del casal i com activitat del dia 8 de març, dia de la dona treballadora, 
es va organitzar una xerrada a la biblioteca del Carmel, Juan Marsé, el 
divendres 16 de març com a  homenatge a la figura de Natividad Yarza i 
Planas (nascuda a Valladolid), primera alcaldessa a Catalunya,  i a Espanya, 
escollida democràticament a les eleccions de gener de 1934 en la candidatura 
d’ERC de Bellprat. Per acabar l’homenatge a aquesta dona es va organitzar 
una sortida a Bellprat per tal de veure el lloc d’on va ser batllessa i mestre.   

Amb motiu del 127è aniversari de la fundació de l’Ametlla de Mar, el 30 de 
maig de 2018  es va organitzar una conferència col·loqui als Lluïsos d’Horta 
per debatre i saber més sobre els oficis de la pesca. Aprofitant que governem 
en aquestes àrees, i per tal de tenir un coneixement directe del projecte 
republicà del sector, vam poder comptar amb el Director General de Pesca i 
Afers Marítims de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya, Sergi Tudela. També vam comptar amb la 
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presència de la Doctora en biologia i investigadora del CSIC, Isabel Palomera. 
Malgrat que comptàvem amb la presència de l’alcalde de l’Ametlla Jordi 
Gaseni finalment va venir la Jani Brull, presidenta de l’executiva local. 

Amb aquest acte al local dels Lluïsos es volia posar de manifest els problemes 
que pateix aquest sector de l’economia a casa nostre així com també fer 
difusió de la diversitat de peixos i el fons marí de la nostra costa. 

Com a punt i final de l’acte, vam llegir un escrit de la Secretària de la Confraria 
de Pescadors de l’Ametlla, Isabel Betoret, on explicava el projecte que es vol 
impulsar des de la Confraria de donar cabuda a la dona dins d’aquest sector 
de l’economia i com hi ha tasques que poden ser generadores d’ocupació per 
a les dones, un projecte que si es porta a terme podran ser llocs de treball per 
a moltes dones de la Cala. 

Com altres vegades i per a completar la conferència, es va fer la sortida el 3 
de juny a l’Ametlla de Mar, La Cala. Amb aquesta sortida vam poder descobrir 
una nova manera de viure i saber de primera mà les dificultats que es troben 
cada dia les persones que es dediquen a aquest sector econòmic i sobretot 
com a conseqüència de l’aplicació de famós 155 (per sort ara ja no l’hem de 
patir). Típic poble mariner, sent la pesca la major font dels seus ingressos 
també compten amb el turisme i una bona i variada gastronomia basada en el 
peix i marisc, que els ha portat a ser reconeguts a nivell internacional. 

Ens va rebre l’alcalde, en Jordi Gaseni, per donar-nos la benvinguda i explicar-
nos quins eren els orígens i la història de La Cala, juntament amb la Isabel 
Betoret, Secretària de la Confraria de Pescadors de l’Ametlla i la Jani Brull. 

També es va fer un taller de micromasclismes a carrer de l’entitat Cúrcuma. A 
través, de jocs, i en grups de persones reduïdes es va tractar el tema dels 
micromasclismes tan presents en el dia a dia. El taller va agradar i tothom que 
va voler va poder participar. Va ser un espai per compartir dubtes, i aprendre, 
tant homes com a dones. 

Finalment al Juliol, i abans de començar les vacances d’estiu es va fer un sopar 
per les dones del casal per a poder intercanviar impressions i entre totes 
exposar idees de temàtiques a tractar. 

Núria Mateo 
Secretaria de la Dona Casal Irla ERC Horta-Guinardó  
(gener a setembre de 2018) 
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Volem que les entitats coneguin el projecte 

de transformació de la societat que ERC 

planteja 

La finalitat d’aquesta secretaria, que hem 
reactivat, és fer xarxa amb les persones de les 
entitats dels barris del Districte promovent el 
cone ixement mutu , sent propers a ls 
problemes i alegries de les persones que hi 
participen. tasques : 

Volem que les entitats coneguin el projecte de 
transformació de la societat que ERC planteja 
i ens tinguin com un partit proper on buscar 
recolzament per als seus problemes, on les 
persones hi vegin una nova relació d’igualtat, 
transparència i participació amb la ciutadania 
organitzada. Defugint totalment del model 
clientelista i paternalista que practiquen altres partits polítics. 

En aquesta secretaria durant l’any 2018 han participat les persones que estan 
amb contacte amb entitats i els consellers de Districte. Varem anar a algunes 
festes majors per a conèixer les persones del teixit associatiu del Districte. 

Entre els mesos de setembre i desembre s’han fet les següents accions: 

• Recerca activa per esbrinar les persones del Casal Irla que estan participant 
en entitats per a conèixer la tasca que hi fan ja sigui com a socis o membres 
de la junta i en quins barris estan: hi ha quatre persones que estan a entitats 
d’Horta, tres al Baix Guinardó, dos a Can Baró i del Guinardó, als barris de 
Montbau, El Carmel i Sant Genis dels Agudells hi ha una persona a cada barri 
participant a les entitats.L’activitat de la campanya Dibuixem Barcelona al 
Guinardó es va escoltar a les persones de l’AAVV Joan Maragall del Guinardó 
i al Carmel al president de la Coordinadora d’entitats. 

• Realització d’un llistat de les entitats del districte a partir del llistat de les 
12.506 entitats que hi ha a la web de l’ajuntament de Barcelona on trobem 
entitats juvenils, ecologistes i medi ambientals, educació i promoció, 
economia social, culturals, gremis i professionals, gènere, suport social, 
cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau, religioses, veïnals, esports, 
salut i discapacitat, polítiques i sindicals. 

• Aquest llistat actualitzat te els contactes agrupats les entitats per barris. 
Baix Guinardó 31. Can Baró 23.Carmel 25.Guinardó 35. Horta 48. Font del 
Gos 2. La Clota 11. Font d’en Fargues 18. La Teixonera 19. La Vall d’Hebron 15. 
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Montbau 9. Sant Genis dels Agudells 25. Es a dir 261 entitats al Districte 
d’Horta Guinardó, d’aquestes entitats encara no hem pogut contactar amb 
totes, tenim les dades actualitzades. Amb aquest llistat, es va convidar a 
totes elles a la Jornada Municipalista que va fer. 

• Es va colaborar en l’organització de la jornada Municipalista que es va fer al 
Boca Nord conjuntament amb els consellers de Districte i la secretaria de 
comunicació tant en contactar amb entitats per a participar-hi com en 
convidar-les a assistir, vàrem tenir l’oportunitat d’escoltar-les i veure la gran 
feina que fan en el dia dia per a transformar la ciutat . 

• Es va fer xarxa entre les persones del Casal i les entitats del Guinardó per a 
que li donessin el Premi Horta Guinardó a Mercè Gallart, creant una gran 
complicitat mútua. 

Un dels reptes que tenim és treballar mes estretament i apropar-nos més a les 
entitats, en aquests moments Rosa Roman i Carme Beltran, estem en aquesta 
secretaria, cal dir que som un equip nou amb ganes i empenta. Convidem 
doncs, a qui tingui inquietut i il·lusió per treballar aquests temes, ha afegir-se a 
aquesta secretaria. Gracies per la confiança. 

Carme Beltran 
 Secretària d’Entitats                     
Casal Irla. ERC Horta-Gunardó                             
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El meu granet de sorra 

Sense saber ben bé com ni per què en concret, 
em veig ficada en un projecte que té, ni més ni 
menys, 87 anys d’història, Esquerra Republicana 
de Catalunya i en un Casal que aquest any 
celebra 40 anys. 

Suposo que el temps que m’ha tocat viure m’ha 
p o r t a t fi n s a q u í , d e s p r é s d ’ a n y s d e 
manifestacions demanant la llibertat del meu 
país, tot es trastoca. Aquell 20 de setembre, el 
referèndum de l’1 d’octubre del 2017, els presos 
polítics... No pot ser, tenim tot el govern a la 
presó, ja n’hi ha prou de mirar-ho des de la 
rereguarda. 

He de fer alguna cosa i decideixo prendre’n partit. 

Les eleccions imposades pel govern espanyol a la Generalitat del 21 de 
desembre del 2017 son una oportunitat. Faig d’apoderada per Esquerra 
Republicana de Catalunya i, a partir d’aquest moment, el Casal Irla d’Horta 
Guinardó comença a formar part de la meva vida i amb ell tota la gent que el 
conforma. 

He trobat un espai de treball i discussió engrescador on es veu, es viu i es 
treballa el dia a dia de la política. Aquí utilitzem l’expressió “picar pedra”, i tant 
si se’n pica de pedra: paradetes informatives, xerrades, formacions, 
presentacions de llibres, sopar groc, enganxada de cartells, jornades 
municipalistes, i molt i molt més. 

Tan es així que em proposen formar part de l’executiva del casal com adjunta 
a la Secretaria d’entitats amb la Carme Beltran, i ja portem uns mesos de feina 
intensa. Hem iniciat una tasca encaminada a establir relacions amb les entitats 
del districte, en tenim un llistat llarguíssim, i la idea és de mica en mica, i a 
partir de les accions del casal anar-hi contactant, participar de les seves 
accions i al mateix temps donar a conèixer la nostra tasca a tots els barris. 

Una de les accions que hem dut a terme ha estat col·laborar amb els 
consellers del districte en l’organització d’una jornada municipalista, en la que 
vam convidar a totes les entitats del districte. 

Per acabar vull dir que m’agradaria que tot això que fem, tots i totes al casal, 
ens portes cap a un país millor, més just per tothom. Un país lliure, amb 
ciutadans i ciutadanes lliures, amb igualtat d’oportunitats. Si cadascú aporta el 
seu granet de sorra i una mica de si mateix, el projecte no pot fallar. El camí és 
llarg i la feina és dura, però, segur, seguríssim que val la pena. 

Rosa Roman i Fargues 
Adjunta de la Secretaria d’Entitats  
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2 desembre. Plaça del Nen de la Rutlla 

El dissabte  2 de desembre de 2017, una colla de veïns i veïnes d’Horta-
Guinardó, entre d’altres grups de pares i mares de diferents escoles on hi 
tenen o tenien fills alguns del presos, així com elements d’Apadrina una Rosa , 
del casal Irla i d’altres entitats, vam organitzar i col·laborar en una festa 
solidària a la plaça del Nen de la Rutlla. 

Els nostres companys irlaires, es 
dedicaren a la elaboració de la 
gran olla de xocolata desfeta, 
que va anant escalfant, servint i 
endolcint especialment la 
mainada d’aquest fred mati de 
les darreries de la tardor. Un 
mat í de música , de jocs , 
d’ intercanvi de l l ibres, de 
xocolata, vermut i entrepans. 

El fred no va ser prou per 
impedir l’escalf de tanta i tanta 
gent que va emplenar la plaça durant tota la jornada. Es palpava una gran 
complicitat entre tots els voluntaris i els assistents, tot per  la causa dels 
presos polítics 
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Aquesta festa, va ser l’embrió de 
moltes accions com pintades 
encartellades, xerrades, que es va 
anant fent al llarg de l’any. Els 
grups de persones de tota les 
escoles, associacions, casals, 
clubs...es va anar engrandint, de 
manera que algun dies, es feren 
actes simultanis... 

L’acte va acabar cremant el nombre 155 de la rifa, que lògicament no és va 
posar a la venda... 

Gràcies a la solidaritat dels botiguers, entitats, músics, veïns, organitzadors i 
tot el veïnat assistent vam aconseguir recaptar 3.380 euros!  

ECB  
SC 
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6,7 i 8 de desembre. Brussel·les 

Una iniciativa ciutadana recollida i promoguda a les xarxes socials, per 
l'Assemblea Nacional Catalana  i  Òmnium Cultural, va fer una 
convocatòria d'una manifestació per al 7 de desembre de 2017 a les 11 
del matí a Brussel·les per reclamar l'alliberament dels presos polítics i 
pel retorn dels exiliats que van defensar la creació de la  República 
Catalana. Degut a la volada que va anar agafant aquesta convocatòria, 
i la demanda de moltes persones per anar-hi, atesa la nostra 
experiència en organitzar autocars, vam decidir muntar-ne un al 
voltant de la gent del Casal i amics. 

Ràpidament va córrer la veu i amb la col·laboració  del Casal Martinenc 
i ANC Horta-Guinardó i d’altres, vam aconseguir omplir dos autocars. 

Vam sortir del CAP del Guinardó, en homenatge a les víctimes de la 
repressió que hi va practicar les policies espanyoles contra els votants 
als 114 expedicionaris una bossa amb una petita ració de 
supervivència, (foto) i una guia de viatge amb informació sobre la 
mani de Brussel·les, història de Bèlgica i la relació amb Catalunya. Un 
cop fetes les fotos del grup davant la paret on hi havia totes les grafies 
de solidaritat i denúncia d’aquells ignominiosos fets, vam passar llista, 
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tot va quadrar i vam encotxar 
ordenadament, amb un gran 
esperit de col·laboració.  

A 2/4 i 2 minuts de 5 vam iniciar 
el patriòtic i reivindicatiu viatge, 
fent cap a la autopista de 
Perpinyà. Anomenem l’autocar 
Pau Clàris, tot  recordant al 
p r e s i d e n t d e l a p r i m e r a 
República Catalana... fem una 
t irada fins els voltants de 
Montpeller (bressol de Jaume I) 
Vam adonar-nos de la gran diferència que hi ha entre les àrees de 
servei de les autopistes franceses amb les àrees de servei de les 
autopistes catalanes (tres mini taules de peu dret en tota la 
instal·lació)...  

Vam anar travessant la nit europea, tirant amb diverses aturades  
Metz, Namur,  Luxemburg... Cap les 7 de la matinada, trobem diverses 
cues a l’autopista, a les entrades de les ciutats; avui és feiner tan a 
Luxemburg com a Bèlgica.  

F i n a l m e n t a r r i b e m a 
Brussel· les, l ’embús es va 
engrandint al acostar-nos al 
Parc del Cinquantenari, lloc 
d’inici de la manifestació. 

Hem de baixar dels autocars. 
Som a tocar del Parc. Al cap 
d’un minut de caminar, s’ens 
ofereix un panorama enardidor; 
m i l e r s d e p e r s o n e s 
engroguides, cobrien tota la 
gran esplanada, duien estelades i tota mena de cartells i pancartes, 
demanant a tort i a dret la llibertat dels presos polítics i el retorn del 
Govern legítim. Aviat ens adonem de la dimensió homèrica que va 
agafant la mani. Preveient la dispersió de la nostra colla, quedem amb 
els expedicionaris de retrobar-nos a les 8 del vespre a la parada del 
metro de Meròde. 
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Després d’uns moments de dubte, veiem la capçalera  de la mani amb 
tot els diputats exiliats, eurodiputats, dirigents  d’Òmnium Cultural , 
ANC, ERC, PdeCAT, PNV… al capdavant quatre policies motoritzats, 
flanquejant el carrer, obrint pas...Hi distingim Marta Rovira, Meritxell 
Beget, Jordi Solé...Ràpidament es forma la mani al darrera. 

Fa un fred de rigorós hivern continental, som entre 0 i 2 graus, cau un 
plugim lleuger però persistent, que amb el fred, té estones d’aiguaneu, 
les gotes gelades, s’ens  claven  a la cara com agulles. Tanmateix, la 
riuada de gent que camina pels carrers brussel·lencs per una mateixa 
causa, dóna un escalf anímic, que ens fa sentir les inclemències del 
temps en segon terme. Anem baixant cap a l’estació central, m’avanço 
al grup per tal de filmar la capçalera. A empentes i rodolons vaig fent-
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me pas. Em trobo en Francesc Pijuan i la seva parella, tant abrigats 
que quasi no els reconec. També ens trobem en Guillem Clapés. Trigo 
vint minuts ben bons per arribar a la capçalera de la mani, tot 
travessant riuades de gent, finalment vaig arribar a la pancarta de les 
entitats amb les figures dels presos i els exiliats, També travesso un 
nombrós grup de flamencs amb la seva corresponent pancarta 
reivindicativa.  

Amb molta més dificultat, em vaig avançar i em vaig situar sobre el 
verd i xop parterre que hi sota el pont de l’estació central. Esperant 
que arribés la capçalera per tal de filmar-la. En un tres i no res, arriba 
el gruix de la mani.  si van afegir el president Puigdemont i la resta de 
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consellers i representants de les 
entitats...Va ser la follia! Una onada 
de gent se’m tira al damunt per 
tal d’arribar al president, quasi em 
tiren la càmera per terra...! tothom 
vol tocar i fer-se la foto amb els 
electes exiliats. Va ser un instant 
de molta emoció i sentiments per 
a nosaltres i un gran escalf pels 
represaliats... 

La roina gelada seguia calant. Un cop fetes les fotos i les abraçades 
corresponents, l’amuntegament de gent s’allargassa una mica, donat 
que les persones  homenatjades, s’han esmunyit fent cap a la plaça 
Jean Rey on hi ha muntat l’empostissat, amb una gran pantalla des 
d’on comencen els parlaments. Tot era tan atapeït de gent, que em 
vaig quedar a uns 80 metres de la pantalla, que per dissort, la tapaven 
els arbres. 

Va engegar les intervencions el 
conseller Comín, que en un 
abrandat discurs, va tractar al PP i 
llurs suporters directament de 
franquistes. 

La llàgrima malgrat el fred, ens 
humitejà els ulls quan la nostra 
Marta Rovira, va llegir una carta 
de l nost re p res ident Or io l 
Junqueras, pres a Estremera, on va fer un contundent atac a la 
“democràcia espanyola” al PP, PSOE, Cs, en tots els idiomes, no van 
faltar unes paraules dirigides als mandataris europeus, que els hauria 
de fer envermellir.... 

La Consellera Baget, curta però contundent amb l’acció repressiva de 
l’estat espanyol... 

Hi van haver intervencions en català, anglès i francès de varis 
eurodiputats , polítics d’alguns països d’Europa, donant suport al 
poble català. 
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Feia estona que érem en posició, el més a la vora possible de 
l’empostissat i encara anaven arribant interminables  glopades de 
gent.  

En Carles Belda amb l’acordió, va 
cantar l’Estaca seguida per tota la 
gentada  que aguantava dempeus 
estoicament el rigorós clima 
brussel·lenc. 

Va cloure l’acte el president 
Pu igdemont , re iv indicant la 
R e p ú b l i c a C a t a l a n a , c o m 
conseqüència directe del resultat del referèndum de l’u d’octubre, 
a p e l · l a n t a E u ro p a c o m a t e ò r i c a g a ra n t d e l s d re t s 
humans ...denunciant la parcialitat de la justícia espanyola, que ha 
enviat polítics electes a presó i a l’exili. 

Vam reblar l’acte amb un vibrant cant dels Segadors, per les (segons 
la policia de Brussel·les de darrera hora) 90.000 persones que vam 
assistir a la manifestació. Potser mai tanta gent a cantat l’himne 
nacional fora dels Països Catalans. 

Les cròniques diuen: 

La policia de Brussel·les calcula 
q u e a l vo l t a n t d e  4 5 . 0 0 0 
persones  ha participat avui en 
l a  m a n i f e s t a c i ó 
independentista  convocada per 
l'ANC i Òmnium Cultural. 
Puigdemont, que ha tancat l'acte, 
ha hagut de fer un recorregut 
alternatiu per seguretat i només 
s'ha sumat a la capçalera al final de la manifestació, a la que també 
han acudit altres polítics catalans com l'expresident de la 
  Generalitat  Artur Mas  o el portaveu del Congrés d’ERC, Gabriel 
Rufián, entre d'altres. L'expresident de la Generalitat i els quatre 
exconsellers a Bèlgica, que també han intervingut en un acte on ha 
sonat l'Himne de l'Alegria, han estat rebuts entre crits de "no esteu 
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sols" pels participants, que duien impermeables, bufandes i gorres 
grocs, el color elegit pels independentistes com a símbol de protesta. 

Puigdemont ha acabat el seu discurs adreçant-se al president de la 
Comissió Europea, Jean Claude Juncker:  "Havíeu vist mai enlloc del 
món una manifestació com aquesta per donar suport a criminals?" 

L'exconseller Toni Comín ha estat qui ha adoptat un to més dur en la 
seva intervenció, dient "franquistes" al Govern de Rajoy. 

Els organitzadors de la marxa, els líders d'ANC i Òmnium, Agustí 
Alcoberro i Marcel Mauri, respectivament, s'han felicitat per la 
capacitat de convocatòria i una organització que ha inclòs més d'una 
dotzena de vols xàrter i diversos centenars d'autocars. 

La manifestació ha estat des de l'inici encapçalada per la número dos 
d'ERC,  Marta Rovira, l’euro diputat Jordi Solé, pels líders de 
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Marcel Mauri 
i Agustí Alcoberro, respectivament; pel portaveu d'ERC al 
Congrés Gabriel Rufián, així com per l'exconsellera Meritxell Serret. 
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L'expresident de la Generalitat  Carles Puigdemont  i el seu 
predecessor,  Artur Mas,  s'han unit a última hora a la mateixa 

capçalera, amb el lema "Europa, desperta", després de desviar-se per 
un camí alternatiu per motius de seguretat. Puigdemont portava una 
bufanda de color groc i saludava les persones que se li acostaven.  
 

Els milers de participants porten banderes estelades, i molts d'ells amb 
impermeables, gorres i bufandes grocs, el color que utilitzen com a 
símbol de protesta per les detencions de membres del Govern de la 
Generalitat.  

La marxa ha sortit del parc del Cinquantenari per un recorregut variat 
respecte a l'inicial  per indicació de la Policia belga, que ha hagut 
de tancar alguns carrers del barri europeu, inclosa el carrer Stevin, que 
transcorre per darrere de la Comissió Europea.  

Els crits més escoltats han estat "Puigdemont, president", "Llibertat 
presos polítics" i "Independència". 

En acabar la marxa, a la plaça Jean Rey, darrere de l'Eurocambra, 
tancaren l'acte dos parlaments de Rovira i Puigdemont.  
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Abans de l'arrencada amb retard de la marxa, la número dos d'ERC ha 
explicat que l'objectiu és "demostrar a la UE com s'exerceix la 
democràcia, el que volen els ciutadans de Catalunya, exercir pacífica i 
democràticament els seus drets (...)". 

"Ens sembla que el que no pot legitimar Europa és la forma d'exercir 
la democràcia per part del bloc del 155, que és a cops, exercint la 
violència d'Estat, empresonant a candidats i tenint presos polítics", ha 
dit.  

Ha afegit que l'objectiu és que a Europa "sàpiguen com ens agrada 
exercir la democràcia als ciutadans de Catalunya". 

 "Avui estem aquí per exigir la llibertat dels presos polítics (...) perquè 
puguin participar en la campanya els que són candidats. Exigim que 
aquestes eleccions s'exerceixin de forma neta, en igualtat de 
condicions", ha assenyalat. 

En acabat els discursos, amb els peus gelats i humits per la intensa 
aigua neu, ens podem acostar a la plaça Jean Rey, que s’anava 
buidant, on vam trobar-nos amb en Jaume Piquer i la Gemma Pla... 
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Deixem la escorrialles de la mani, ens retrobem a amb l’Edu, l’Antònia, 
la Puerto...són les quatre ben tocades, cal anar a dinar.  Tots els 
restaurants que ens havien recomanat per a menjar musclos, eren 
plens de catalans, tot estava col·lapsat. Després de voltar una bona 
estona, trobem un local tipus marroquí, ple, però és buidà una taula i 
ens hi vam instal·lar. Amb el confort de l’escalforeta de la brasa de la 
graella, vam fer un bon àpat.  

En acabat, ens trobem amb d’altres membres dels autocars, i anem a 
un cafè, (que semblava tret d’un episodi de la resistència de la segona 
guerra mundial) a fer un tè calentó, per assentar definitivament el 
dinar i reposar un xic, fent tertúlia entre nosaltres i algun client català 
o espanyol, mig refugiats mig fills d’exiliats, que ens volien comprar les 
barretines!!. 

Es va fent tard, anem desfent el camí tornat cap el parc del 
Cinquantenari. Degut al xiri-miri constant, ens retrobem a l’interior de 
l’estació Meròde del metro. Aprofitem el poc temps que en resta, 
malgrat l’oratge, cercant una pastisseria (ens va costar), per tal de 
comprar una capsa de xocolata belga ... 

Un cop localitzats els autocars en el lloc acordat, les 114 persones 
encotxem, contents per l’èxit de la gran manifestació i la complicitat 
de tothom, per la noble causa de la llibertat; amb l’amargor que 
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sentim en deixar mig Govern a l’exili, i l’altre mig a la presó. Resta 
l’escalf que aquest petit grup de 114 catalans/es els hi ha deixat, el 
nostre granet de sorra, la nostra aportació a les 90.000 ànimes 
reivindicatives que ens hem reunit a Brussel·les.  

És ¼  menys dos minuts d’11 de la nit, quan el xofer posa la primera i 
arrenca. Girem cua.  Ens endinsem en la foscor de la gèlida nit 
continental, tenim per davant 1400 km... 

Fem una parada per “sopar” i dues més. Travessem aquella part 
d’Europa que ha esta en litigis i en guerres els darrers 400 anys, tal 
com indiquem a la guia de viatge: les guerres imperials i religioses del 
rei Felipe II als Països Baixos, les guerres anglo- holandeses, les 
napoleòniques, la franco-prussiana, la primera i segona guerra 
mundials... la Marne, Verdum, Àrdenes..., avui amb la Europa Unida, 
estan finalment superades. 

En el decurs del viatge de tornada, passem el vídeo de l’Aplec del Pi 
de les Tres Branques de l’any 13, amb les intervencions d’en Jaume 
Sastre “Balutxo”, Vicent Partal i Quim Torra que en aquell moment 
estava muntant el Born Centre Cultural, que tingué un gran èxit, fins 
que la Colau el va trinxar. També vam visionar vídeos de l’alçament 
militar de 1936 a Barcelona.  

Esmorzàrem prop de Valença. Cap a la una del migdia l’alçada de 
Salses, divisem a la dreta de l’autopista en un turó, la Porta dels Països 
Catalans. Som en terra catalana.  

Degut a l’hora que era, i que tothom volia arribar aviat a casa, decidim 
parar a l’àrea de l’Empordà, fer un petit repàs, i la foto de grup de 
record... 

Comptat i debatut, arribem a la Plaça Maragall a 2/4 de 5 del vespre... 
Emotius comiats, noves amistats, pot ser ens retrobarem per veure 
fotos i recordar aquest nou acte de patriotisme que venim de fer, 
esperem que sigui el penúltim.. 

ECB SC  10.12.2017 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11 de desembre, sopar de Nadal 

El dilluns 11 de desembre es va fer el tradicional sopar de Nadal al restaurant 
La Bota del Racó, on vam poder gaudir de plats i begudes molt nostrats i de 
bona elaboració.Habitualment en  aquestes dates es fa una aturada tècnica, 
coincidint amb les festes nadalenques, que porten un ambient de pau i 

esperança, per fer un cop d’ull enrere i 
celebrar els èxits i fer balanç de tota la 
feina feta. 

Enguany, en coincidir en el temps amb 
una de les campanyes electorals més 
decisives de la nostra història, fem un 
stop and go, un petit recés en el 
conjunt d’actuacions per continuar 
encara amb més forces fins a l’èxit que 
ens espera el 21D. 

Per tot això, vam convidar la nostra 
diputada Anna Simó, per donar-li un aire més institucional a l’àpat. També ens 
va acompanyar en Robert Fabregat, 
president de la Federació de Barcelona , 
en Jordi Coronas el nostre regidor. 

Això si, els èxits no es regalen sinó que 
es guanyen a pols i en aquest camí ens 
trobem. Al sopar es van congregar una 
seixantena de persones la qual cosa 
demostra el creixement de la gent d’HG 
que donen suport al nostre projecte i 
que de ben segur s’ha de veure reflectit 
en els resultats del 21D. 

Com en els darrers anys, es va 
homenatjar a una persona del 
casal per la seva trajectòria i 
aportació.  

En Robert Fabregat, en Jordi 
Coronas, en Francesc Furné i e n 
M a r c L l o b e t v a n f e r u n s 
parlaments, fent referència al 
complicat moment que tenim, 
amb el nostre president a la presó, 
el Govern cessat i la Generalitat 
intervinguda pel 15 5.  
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En acabats, en Cesc va lliurar un 
present a l’Enric Rius, la persona 
homenatjada d’enguany, que va ser 
president del casal fa més de deu 
anys, i posteriorment conseller de 
districte d’Horta-Guinardó. 

 

Tot seguit la Carme Beltrán va adreçar 
unes paraules i va presentar a l’ Anna 
Simó, que va ser la primera regidora 
d’ERC de l’Hospitalet, des del temps 
de la República i Consellera de 
Benestar, la qual va cloure el sopar 

encoratjant als presents i recordant als 
absents com l’Oriol. Tot seguit se li va 
lliurar un present,  en agraïment de la 
seva tasca... i ja vam fixar rumb cap el 
següent pas que ens ha de portar a la 
victòria el 21D. 

Xavi Solé   
MCI 

!35



 

!36



12 de desembre, pancartes 

Amb prou feines han passat 24 
hores del sopar de Nadal, i els 
escamots electorals, tornen a estar 
en dansa. 

La transcendència d’aquestes 
eleccions, ens fa posar tota la carn a 
l a g ra e l l a . L a f e d e ra c i ó d e 
Barcelona,  ens ha lliurat unes 
pancartes (feia anys que aquests 
elements publicitaris no eren usats 
en les eleccions).  

Un cop formats els escamots, 
prenem escales i marxem cap a 
l ’ av i n g u d a M a re d e D e u d e 
Montserrat, part baixa. Allà decidim 
penjar la primera pancarta (foto). A 
continuació pengem la segona unes 
travessies més amunt. Per ser les 
primeres en anys, no han quedat 
malament.  

Va n d u r a r m é s e n l l à d e l a 
campanya, i van fer el seu reclam, 
en la presència d’ERC al carrer en 
aquesta forçada campanya. Una 
nova acció que el casal aporta al 
districte.  

ECB SC 
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13 de desembre, míting a can Baró 

Després d’haver fet les enganxades de cartells prèvies, i una àmplia difusió per 
les xarxes, aquest vespre fem l’acte central del districte de la campanya 
electoral imposada per Madrid.  

Una bona colla de veïns, s’acosta al casal del barri Pirineus, centre neuràlgic de 
can Baró. Fa la fredor de finals de tardor, que compensem amb un bon got de 
xocolata calenta, la dolçor republicana. 

El tendal d’ERC ja està muntat. Tota la informació a l’abast del votant. Tenim 
un cartell de luxe, pugem cap a l’aula assignada. 

El regidor Jordi Coronas, que fa de moderador, presenta les persones de la 
mesa: Davis Agustí i Eba Ferris candidats a diputat per Horta-Guinardó. El 
candidat José Rodríguez “trinitro” candidat per Nou Barris i Eva Baró, 
candidata per Barcelona. 

En Jordi Coronas va per feina, i situa les eleccions, del 21D,  que venen desprès 
dels fets duríssims del referèndum de l’1-O i de les detencions de 27-O, 
conseqüència directe de l’aplicació del 155, que va comportar la dissolució del 
Parlament i la destitució del Govern, per tan aquestes eleccions no les hem 
convocades nosaltres, les ha convocat M. Rajoy. Estem patint la persecució 
dels membres del Govern que estan repartits entre la presó i l’exili, i de molts 
altres càrrecs, batlles, entitats de la societat civil...   
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Malgrat tot hem de plantar, presentar batalla, perquè no tenim més opció que 
guanyar,  no podem deixar que guanyin ells, doncs implicaria una reculada per 
Catalunya de més de 40 anys. Va dir que ens tenen por, després de 
l’organització i l’èxit de del referèndum  gràcies a la col·laboració de molts 
partits i de molta gent. Va parlar breument de les diferents accions de defensa 
dels col·legis electorals de tot el districte, de l’ambient de resistència pacífica 
per part del veïns...així com de l’atac brutal 
a diferents col·legis per part de les forces 
d’ocupació espanyoles...hem de guanyar 
per aturar el feixistes que cada cop estan 
més descontrolats i impunes...aquest com 
votarem per orgull dels nostres caps, 
l’Oriol, la Marta, la persona més valenta i 
amb més determinació que he conegut 
mai, i per tota la militància i amics que no 
han dubtat de jugar-s’ho tot per fer 
realitat la república... 

Seguidament va donar la paraula a n’Eba 
Ferris, candidata pel districte, que va enfocar la intervenció sobre a 
discriminació de la dona i la feminització de la pobresa. Va explicar la 
diferència de 6 anys entre la mitjana de vida de les dones i dels homes, això 
d’entrada seria bo, però com la dona viu aquests anys depèn  de la 
remuneració que rebi. Els homes treballen i cotitzen una mitja de 43 anys, en 
canvi la dona ho fa de manera remunerada una mitjana de 13 anys. Amb això 
és evident que la retribució d’aquesta dona serà minça. Tot degut a que les 
dones han de treballar per la família; criant als fills primer, portar la llar i 
després, tenir cura de la gent gent gran (pares, sogres...), passa doncs, que la 
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dona que la seva preparació professional, li permet poder tenir una progressió 
en llocs de responsabilitat o direcció en el món empresarial, renuncia per 
dedicar-se a la família. Les que no ho 
fan, tenen seriosos problemes per 
compaginar feina i família, el que 
comporta fer feines més precàries o 
parcials… el 70% de contractes a temps 
parcial són de dones. L’altre 30% són 
d’homes que estan estudiant o s’estan 
formant per pujar el seu nivell de cara a 
ascendir de categoria en la feina. Altre 
cop augmenta la discriminació... 

Un altre problema totalment il·logic és la discriminació salarial, en igualtat de 
treball. La cosa s’agreuja quan del 36% de les famílies monoparentals el 90% 
són de dones que  pateixen d’aquesta pobresa. La combinació d’aquestes 
dades, fa la situació de la dona molt delicada. Va acabar, restringint a l’àmbit 
del barri de can Baró. És preocupant el nombre de dones grans que viuen 
soles i que hi ha un programa “Radars” que les ajuda molt bé... 

El que hem de fer a ERC és tenir cura de la gent i implementar la renda 
garantida de ciutadania, fomentar la igualtat salarial entre homes i dones, la 
reforma horària per a conciliar la vida laboral i familiar i finalment l’augment de 
les pensions...tot això només ho podem fer des d’una república catalana; a 
votar-la el 21D...  

A continuació,  en Jordi Coronas, 
va donar la paraula en David 
Agustí el segon candidat del 
districte, i Secretari Nacional de 
Cu l tu ra d ’ERC qu i segu in t 
l ’ a r g u m e n t d e l ’ E b a , v a r 
enorgullir-se de que Esquerra, és 
l ’ ún ic par t i t que te l l i s tes 
paritàries, és a dir la meitat de 
convidats dones i l’altre homes...el 
que en diem llistes cremallera... 

Tot seguit, va centrar el tema en la cohesió social, que genera la cultura 
l’ensenyament i l’esport, amb el desenvolupament econòmic que la creació 
d’empreses d’aquests àmbits poden incentivar. 

Va confirmar les bondats del pla Radars, en la detecció de problemes de les 
persones grans sobre tot dones, que viuen soles o no tenen prou recursos per 
sobreviure i auxiliar-les.  

Va comentar l’existència i la necessitat de potenciar l’esport amateur, el 
femení, i per a la gent gran, com eines bàsiques per a fer que la gent gran surti 
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de casa acompanyada si cal i fomentar la cohesió social. Exactament passa 
pels nou vinguts, aquestes activitats, creen l’integració al barri. 

Pel que fa a  l’educació, va argumentar, que  no només fomenta la cohesió 
social, fomenta tenir persones lliures, persones amb criteri propi, amb 
pensament i persones amb els valors republicans que nosaltres tant defensem.                        

Va tocar el tema de l’institut de Sant Andreu de la Barca, on la pressió i 
repressió contra els mestres per part de l’unionisme és angoixant; això 
significa que l ‘escola catalana a fet i fa una bona feina..., educa donant valors 
de sentit crític de la societat, de llibertat, de cohesió d’integració i d’igualtat, 
fent que els nou vinguts de diferents països, acabin sabent tant el català com 
el castellà. Ho resumim amb la frase: L’ESCOLA NO ES TOCA. 

Totes aquestes activitats, no es poden fer sense equipaments de tota mena. 
També va destacar el programa cultural d’ERC, que aspira a l’accés universal 
de la cultura; això és gratuïta, i accessible per part dels actors i espectadors 
tant a la proximitat dels equipaments, com poder arribar a tots els grans 
equipaments nacionals a tothom, als aficionats, professionals, actors i tota 
mena de consumidors culturals. Ras i curt tot això ens ha de dur a una major 
cohesió social, el que farà més factible la proclamació de la República... va 
acabar, demanant el vot per Esquerra perquè és el partit que defensa les 
persones i les polítiques socials, sense les quals, no podem fer la República... 

A continuació en Jordi, va presentar 
José Rodríguez “Trinitro”, a qui va 
conèixer fa deu anys quan era 
conseller de districte d’Esquerra, i 
en José ho era del PSC, avui 
sortosament en la nostra òrbita. 

Va encetar la seva intervenció, dient 
que en unes eleccions normals ell no 
seria en aquesta llista...hi és per la 
situació anòmala en que estem. En 
condicions normals, si s’hagués 
respectat el resultat de les eleccions 
del 27 S, ara seríem una república o estaríem en procés constituent.  

Estem en una democràcia, però és una mica rara doncs en el moment que 
qüestiones el sistema, la reacció que té és aniquilar-te. Només cal recordar 
com descriuen als indepes: portem torxes, matem gent manipulem nens... va 
recordar la modificació del codi penal, per tal d’estendre el delicte de 
terrorisme  als portadors de petards!...per no parlar de la llei mordassa 
(empresonats per fer acudits, titellaires...). Comptat i debatut quan al règim no 
li agraden coses o persones, els satanitza, els trinxa mediàticament amb els 
seus mitjans afins (pràcticament els controlen tots) i fan una llei per a poder-
los massacrar. 
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De que van aquestes eleccions? Quina resposta dóna cada opció política, 
davant d’aquesta democràcia de tan baixa qualitat? Hi ha tres grans blocs. Hi 
ha el bloc dels còmplices, als tres tots són iguals, ja els hi va bé fer aquesta 
repressió, aquí hi ha el meu ex-partit; pot ser els seus votants no són fatxes, 
però la seva opció política és fatxa, donat que és manifesta amb fatxes, 
justifiques als fatxes i quan justifiques un estat que persegueix, reprimeix i 
empresona rivals polítics, tu com organització política ets fatxa, hem de fer 
incòmode el vot al PSC.  

(aquí voldria manifestar l’admiració i respecte per la valentia d’en José i 
d’altres amics i amigues socialistes, en denunciar aquest escandalós canvi 
d’ideari del PSC, que els ha dut a un dolorós trauma ideològic i a la dura passa 
de trencar amb el partit dels seus ideals, en  veure’s traïts per l’aparell. 
Nosaltres honrats de que es sentin acollits i fins hi tot identificats amb les 
nostres sigles). 

Després hi ha els equidistants, els que volen fer el trencament polític de des 
d’Espanya. Crec que estan equivocats, perquè comptant catalans i bascos, 
només tenen un de cada cinc ciutadans de l’estat espanyol. Ho tenen molt 
magre!. 

Després tenim el bloc que volem fer la ruptura democràtica a Catalunya, ho 
tenim molt difícil, però almenys tenim la meitat de la societat a favor. Dins 
d’aquest bloc hi ha tres estratègies: 

• Una diu continuem amb l’estratègia unilateral, fem unes eleccions i si surt 
majoria indepe continuem per aquesta via. 

• Una segona, que és molt emotiva, molt èpica, que és tornar al tres d’octubre, 
que per a mi és inviable, amb el xantatge emocional, que diu que si no els 
votem a ells , el president legítim, no podrà tornar. Jo crec que no podrà ser 
el president de la Catalunya autonòmica... 

• Hi ha una tercera estratègia, que toca més de peus a terra, que assumeix  
que alguna cosa ens manca, (si no ja haguéssim fet la república), tenim una 
situació internacional que no ens és favorable. 

Hem anat a jugar al camp dels estats i ens han fotut panadera, però abans no 
hi anàvem. Ens manca més massa social, i aquí Esquerra està fent coses...ens 
manca majoria social. Va posar l’exemple de Polònia, on els moviments 
sindicals van ser fonamentals per guanyar la llibertat. En les eleccions van tenir 
el 70 o 80% dels vots. Van fer el trencament democràtic.  Ens cal tenir 
presència en els sectors laborals i industrials. Molts sectors dels comuns i dels 
socialistes que van votar l’1 d’octubre, semble ser que votaran Esquerra. Surti o 
no surti diputat, el meu propòsit és aniquilar l’espai simbòlic i polític del PSC... 

Esquerra és l’únic partit que està fent coses per eixamplar la base. En aquesta 
línia, hem de fer incòmode el vot al PSC en aquestes eleccions. Va acabar 
dient que ERC és l’únic partit que ha fet un diagnòstic, i que té uns arguments 
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que van més enllà dels símbols, que ja està eixamplar la base, i que volem que 
la força més votada sigui republicana i independentista!!! 

Finalment va parlar n’Eva Baró, que va preguntar-nos com estàvem, que fins el 
21 de desembre, la cosa no anava dels que estem en aquesta taula, si no de 
tots nosaltres. Va posar l’exemple dels 
seus fills, que són petits, als que no els 
hi parla de política, però ells a ella si, i 
que passant per davant de la caserna 
de la guàrdia civil, el 20 d’octubre van 
cantar amb la gent.  

Allà hi havien molts detinguts i tots 
d’Esquerra. Abans de l’1 d’octubre, em 
p r e g u n t a v e n q u e é s u n 
referèndum...Després d’aquella data, si 
passàvem per davant de policies, em 
preguntaven: aquests són dels nostres!   
i jo no sabia que dir-los-hi... mare 
aquests són des que peguen o no peguen...i el 21 D va d’això, de votar als que 
peguen o als que no... 

Tenim el bloc del tripartit del 155 del senyor Iceta, de la senyora Arrimadas i 
del senyor Albiol. La Arrimadas pertany a un partit que és va fundar per anar a 
l’assetjament i enderroc de l’escola catalana. 

En aquest bloc també hi ha el senyor Iceta, que de demòcrata no en té res, 
doncs hauria de denunciar que el gran favorit per guanyar aquestes eleccions 
es diu Oriol Junqueras, està tancat a la presó per si de cas...perquè no pugui 
liderar. Tots nosaltres som la seva veu. 

En aquest bloc també hi ha el senyor Albiol, que no cal que en digui res. Tots 
ells, cada dia han anat laminant drets, hi no han guanyat cap elecció. 
Imagineu-vos que farien si es sentissin legitimats amb aquestes eleccions. 
Tornaríem 40 anys enrere.  

Els electes, són representants del poble, i un governant, ha de saber què vol la 
gent, per tant els governats es deuen a la gent i només a la gent...això és el 
que vol evitar el 155. Quina lectura en faran a fora si les forces unionistes 
guanyessin? Tot arreglat!! Han votat i ha guanyat el 155. 

Hauríem de tenir molt clar que ERC hauria de guanyar aquestes eleccions i 
amb ell tot el bloc independentista. Vist el que ha passat des del 27 S, no serà 
fàcil, però podem situar-nos en aquell punt on tot va quedar parat aquell 27 
d’octubre i de cara al món, veuran que per enèsima vegada superant porres i 
repressió...i que ha tornat a guanyar la república.  
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Va acabar la intervenció dient cap vot a partit equidistant, ni a cap partit que 
no sigui estrictament independentista i republicana..és a dir voteu Esquerra 
Republicana.. 

Va dubtar de l’acceptació dels resultats electorals, per part de Rajoy, i la 
dificultat davant d’Europa de justificar el no reconeixement. 

Va apel·lar a un esforç final cridant a amics i familiars, per fer-los veure el recte 
camí. Tot seguit vam fer un torn de preguntes entre la nombrosa assistència, 
amb el que vam acabar  l’acte.  

ECB SC 
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14 de desembre. Macro enganxada 

Els dies previs a les eleccions imposades pel 
govern espanyol del 21D, malgrat que tot l’equip 
de treball d’Acció Política havia treballat de 
valent com mai setmanes abans per tal de dur a 
terme el referèndum de l’1-O, va posar totes les 
seves forces una vegada més en les tasques de 
la campanya. 

Una jornada destacable va ser la del dijous 14 de 
desembre en que, un bon grup de companys i 
companyes del Casal, amb l’ajut d’escales prou 
altes, vàrem enfilar-nos als fanals per penjar un 
bon nombre de cartells amb el rostre dels 
nostres candidats sota el lema: 
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“La democràcia sempre guanya”. Distribuint la 
feina per diferents punts clau del districte. 
També es va formar un equip per enganxar els 
cartells de paper als llocs adients per encolar-
los. 

Aviat aquesta part de la ciutat despertaria amb 
una bona “empaperada” i penjada de cartells de 
propilé.A destacar la bona feina feta a la zona 
de la plaça Sanllehy, on el rostre de l’Oriol i la 
Marta van perdurar durant mesos. 

                                                                          
 DFV   
SAP 
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16 de desembre, míting central 

Més d’una vintena d’irlaires assistim al gran míting central d’ERC, a la plaça del 
Born. La crònica de Marta Lasalas 

El cap de llista president  d'ERC,  Oriol  Junqueras, ha intervingut avui per 
primer cop en un acte de campanya  a través d'un àudio de 46 segons 
enregistrat a la presó d'Estremera des d'on ha apel·lat a construir un país per a 
tothom i que tothom el pugui sentir seu. També a través d'una carta, que s'han 
encarregat de llegir els diputats Joan Tardà i Gabriel Rufián, on ha situat ERC 
com la força que seguirà "amb mà estesa i ferma fins a atrapar el 
somni": "Serem nosaltres els que aturarem la infàmia, els que no deixarem que 
passin la piconadora per tot el país, els que plantarem cara un cop més a tot 
intent de destruir la convivència i fracturar la societat". 

ERC ha organitzat el seu acte central a Barcelona a un lloc emblemàtic de la 
ciutat, l'esplanada del Born. S'hi han congregat més de  2.000  persones, i 
el  vicepresident  s'ha convertit en el protagonista, junt amb els consellers a 
l'exili o els que han patit presó a Estremera, així com  la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, un dels símbols de la llarga persecució judicial 
contra el procés i de l'amenaça de presó on va haver de passar una nit.  

"El futur només té sentit si treballem per construir una societat justa des del 
respecte més escrupolós a la dignitat de cadascú", arrenca la intervenció 
de Junqueras a través de l'àudio: "Molt sovint m’heu sentit parlar d’amor i en la 
construcció del futur el més important és el camí que seguim conjuntament 
amb tots els nostres conciutadans. Volem un país per a tothom i només serà 
realment per a tothom si tothom se’l pot sentir seu i contribueix a construir-lo  
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Així doncs, el nostre amor als altres és tan important com l'honestedat, el rigor 
i la vocació per al treball". 

Junqueras ha destacat així mateix la voluntat de concretar aquestes propostes 
"en feines més productives i dignes, en escoles cada vegada més inclusives i 
creatives  i en el suport per a les famílies, que sense dubte són la millor eina 
per construir un país millor". 

Prèviament, en la carta llegida per Tardà i Rufián, situava ERC com la força 
que tirarà endavant "el somni" de la independència: "Som els fills d'un poble 
insubmís i rebel, alegre i combatiu, que plora quan veu els refugiats a 
la  intempèrie, a les portes d'Europa; que serra les dents davant els cops de 
porra mentre respon amb serenitat i dignitat". 

Bon dia a tothom! 

Espero que aquestes paraules arribin a temps. Perquè avui, també avui, volia 
ser amb tots vosaltres. I hi sóc. Sóc en tots i cadascun de vosaltres. 

La complicitat que hem teixit durant aquests anys em fa sentir sempre al 
vostre costat. Sóc afortunat perquè em sento part d'una fraternitat, de bones 
persones, de gent que vol fer el bé, de gent honrada i treballadora, de gent 
emprenedora i compromesa. 

Som la gent que mai no defalleix, que mai no es cansa, la que no es rendeix, la 
que es creix davant l'adversitat, la que mira el futur amb optimisme, la que 
lluita sempre. Som la gent que és aquí per amor a la llibertat, la que ajuda a 
seguir als que no poden seguir, la que somriu davant el desànim, la que cus el 
país i fa de la justícia social la seva força motriu.Som els fills d'un poble 
insubmís i rebel, alegre i combatiu, que plora quan veu els refugiats a la 
intempèrie, a les portes d'Europa; que serra les dents davant els cops de porra 
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mentre respon amb serenitat i dignitat; que no acluca els ulls ni gira el cap 
davant les injustícies; que vol oferir una mà solidària i càlida als que passen 
fred a l'hivern; que vol que tothom tingui dret a una salut universal; que vol 
redistribuir la riquesa i premiar l'esforç individual i col.lectiu. 
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I som també els que defensem i protegim les escoles dels nostres fills, els que 
volem una Escola de tots i per a tots; els que volem ajudar resoldre problemes 
i no a crear-los. 

Els que aixequem cada dia la persiana, els que respectem els altres, els que 
sempre defensem la democràcia i actuem pacíficament i cívica. Els que donem 
exemple de coratge i dignitat. 

Per això som també nosaltres els que aturarem la infàmia, els que no deixarem 
que passin la piconadora per tot el país, els que plantarem cara un cop més a 
tot intent de destruir la convivència i fracturar la societat. 

I també serem nosaltres els que seguirem fent camí i somniant fins atrapar el 
somni, amb la mà estesa i ferma, resistent com la mata de jonc i sòlida com el 
roure. 

Us estimo. I somrieu perquè guanyarem! 

Oriol Junqueras 
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17 de desembre, míting conjunt, Sant 

Andreu, 9 barris, Horta-Guinardó 

Un grup d’irlaires, entre ells els candidats  del casal a les eleccions   al 
Parlament Eba Ferris i David Agustí, hem participat i assistit al míting als 
jardins de can Xiringoi. 

Alba Vergés: 'Desinfecten, ballen, i se’n riuen de les persones que són a la 
presó gràcies al seu aval' 

La candidata d’Esquerra Republicana a les eleccions del 21D Alba Vergés ha 
afirmat aquest matí, en un acte de campanya organitzat entre els casals d’ERC 
a Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó, que ha aplegat unes 250 
persones, que “Esquerra Republicana som els únics que podem plantar cara 
Ciutadans el 21D”.  

La diputada al Parlament de Catalunya ha preguntat a 17 de desembre míting 
conjunt, Nou Barris, Horta- Guinardó, Sant Andreu "aquells que ens 
demanaven garanties l’1-O, on sou ara?. Ara no demaneu garanties quan tenim 
el nostre candidat a la presó?”. "Quina barra que tenen els Comuns!”, ha 
exclamat. Vergés ha manifestat que “els Comuns són aquella esquerra que no 
s’atreveix a res, mentre Esquerra Republicana ens atrevim a tot”.  

La candidata republicana també ha tingut paraules per al PSC, de qui ha dit 
que "desinfecten i que ballen, en fotent-se de la gent que és a la presó amb el 
seu aval". Sobre la polèmica arran d’un acte de campanya de Josep Borrell, on 
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se’n reia d’Oriol Junqueras. Vergés s’ha demanat: "Té cap gràcia que l’Oriol no 
pugui passar el Nadal a casa amb els seus fills? Quina gràcia els hi fa?" 

Vergés també ha defensat el model d’escola catalana: "Nosaltres no separem  
els nens i nenes en funció de les preferències lingüístiques dels seus pares. 
Nosaltres no separarem mai". "Es volen carregar l’escola catalana i TV3, 
garants de les cohesió social”, ha afegit. En aquest sentit, ha posat en valor la 
Marató de TV3, que té lloc avui, "gran exemple d’inclusió social". 

També ha participat a l’acte el candidat i membre de Súmate, José Rodríguez, 
que ha afirmat que “Espanya és una anomalia, on les oligarquies manen més 
que els pobles, on activistes, vaguistes i titellaires poden anar a la presó per 
expressar les seves idees”. “I ara ens toca als independentistes”, ha afegit. 
Rodríguez ha explicat que en aquestes eleccions es presenten tres blocs: “els 
que volen repartir-se el poder, els que volen fer la ruptura democràtica a 
Espanya, i els que volem la ruptura democràtica a Catalunya”.  

També ha reivindicat que "cal donar veu a realitats dels nostres barris i posar fi 
als “clixès”. Rodríguez ha recordat que per ser hegemònics “necessitem pintar 
de groc la zona nord de Barcelona i el conjunt de l’àrea metropolitana, i això 
només ho aconseguirem si trenquem amb aquests ‘clixès’ i si aconseguim 
crear una nova simbologia per entrar en aquests barris”.    

..Prèviament, han intervingut els candidats de Sant Andreu na Marina Sánchez 
i Robert Fabregat. Fabregat ha remarcat que “el procés d’independència no 
va de llengües, de banderes i d’orígens. Això va de drets i llibertats, i va de qui 
roba i de qui no roba”. El candidat republicà ha recordat també totes les lleis 
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socials impugnades pel govern espanyol i suspeses pel TC. Fabregat ha volgut 
posar en valor la feina feta pel Govern de la Generalitat els últims anys, i ha fet 
una crida a votar Esquerra Republicana el proper 21D: “decidirem entre Oriol 
Junqueras i Inés Arrimadas, entre República i repressió”.  

Sánchez, per la seva banda, 
h a a s s e g u r a t q u e 
necessitem "una República 
pe r ga rant i r e l s d re t s 
h u m a n s i e l p ro g ré s ” . 
“Necessitem les millors eines 
possibles per poder fer 
polítiques socials”, ha afegit. 
C o m a e x e m p l e s , l a 
candidata de Sant Andreu 
ha denunciat que "la Llei 
d’igualtat entre homes i 
dones o la Llei per garantir 
habitatges dignes han estat 
s u s p e s e s p e l Tr i b u n a l 
C o n s t i t u c i o n a l " , i h a 
assenyalat que “hem de 
superar el marc de la reforma laboral aprovada per l’Estat espanyol, i que ha 
precaritzat els nostres llocs de treball”. 

Representant Horta-Guinardó, han participat a l’acte els candidats Eba Ferris i 
David Agustí. David Agustí ha insistit en la necessitat de guanyar a les urnes el 
proper 21D per "construir una República fonamentada en la cultura i l’educació 
socials, que són els grans eixos de la cohesió social del nostre país”. Agustí 
també ha recordat que “està en joc el model d’escola catalana, que tant ha fet 
per la cohesió del país, i que va nàixer com una necessitat de les famílies que 
arribaven als nostres barris i volien que els seus fills i filles tinguessin 
oportunitats de prosperar”.  

Al seu torn, Ferris ha recordat que "queda molt camí en l’àmbit de la igualtat”. 
La candidata d’Horta-Guinardó ha denunciat la discriminació que pateixen les 
dones en l’àmbit laboral: "feines no remunerades, bretxa salarial i precarietat 
laboral”. Ferris ha reivindicat les mesures del programa d’Esquerra 
Republicana que tenen l’objectiu de solucionar aquesta situació: "posar en 
valor la cura de les persones, la reforma horària, els permisos de maternitat i 
l’augment de les pensions.  

Han obert l’acte els candidats d’ERC a Nou Barris, Pilar Pérez i Àlex Miquel. 
Àlex Miquel, ha manifestat que “estic molt orgullós de ser el candidat 
d’Esquerra Republicana a Nou Barris, perquè estic molt orgullós de ser de Nou 
Barris, un districte forjat per persones que van venir d’altres indrets de l’Estat 
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per buscar un futur millor, i els últims anys per persones vingudes d’arreu del 
món”.  

Miquel ha recordat que Nou 
B a r r i s é s e l d i s t r i c te d e 
Barcelona que més pateix les de 
igualtats. En aquest sentit, ha 
re i v i n d i c a t l a n e c e s s i t a t 
d’apostar per l ’educació, i 
polítiques laborals i d’habitatge 
per construir una societat més 
igualitària i més justa”. Per la 
seva banda, Pérez ha reivindicat 
la necessitat d’apostar per les 
polítiques socials per millorar el 
benestar de la ciutadania. La 
candidata republicana ha posat 
en valor el fet que ERC presenti 
una "llista cremallera per construir una República on homes i dones siguin 
iguals i on es combati la discriminació per gènere, que posi fi a la bretxa 
salarial, i que lluiti contra la xacra de la violència masclista". 

Recull ECB SC 
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19 de desembre - míting  final, Sant Vicenç 

dels Horts 

Avui divendres, vaig a l’acte final de la campanya electoral imposada per M. 
Rajoy a Sant Vicenç dels Horts. Després de comprar la T-2 a la plaça 
d’Espanya. Prenem el tren fins a Sant Vicenç dels Horts (malauradament, hem 
esgotat més d’una T2 per anar a Sant Vicenç...). baixem del tren i anem al parc 
del Mamut Venux. Aviat sentim ambient. Tot el parc es ple de guinguetes, de 
tota mena, a l’escenari hi ha una actuació musical, tot esperant l’inici del 
míting. Aprofitem per a fer un mos i un beure. La petita fondalada es va 
omplint. Trobo entre d’altres, amics de Sants i d’altres casals, així com la fins 
ara diputada Teresa Vallverdú, i en David Agustí... 

Tot d’una, arriba la comitiva amb la plana major del partit, i alguns amics i 
independents afins, que són rebuts amb una tancada ovació. Tot seguit, 
comença el míting. 
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Les cròniques baixllobregatines diuen:  

La candidata número 2 d’ERC, Marta Rovira, promet “una 

república que no posarà ningú a la presó per les seves 

idees” 

Esquerra Republicana de Catalunya va tancar ahir a Sant Vicenç dels Horts i 
davant unes 2.500 persones la campanya per a les eleccions del 21-D. La 
candidata d’ERC i número dos de la llista per Barcelona,  Marta Rovira, va 
carregar contra els que considera culpables que el seu presidenciable, Oriol 
Junqueras, estigui a la presó. “Aplaudiu l’Oriol, perquè ell no és aquí perquè 
l’esquerra ha vist que té un contrincant, perquè la burgesia que s’ha cregut 
que tenia la propietat de la gestió d’aquest país ha vist que té un contrincant, 
perquè les elits i oligopolis també se n’han adonat que és l’esperança per al 
país més lliure, més just i més digne que volem”, va etzibar al míting final. I és 
que Rovira va retreure així a  “la burgesia”,  el govern espanyol i  “l’esquerra 
tradicional”  que  “sempre hagin dit a Junqueras i a ERC que tenien massa 
aspiracions. Però Junqueras dona una lliçó al capdavant de Sant Vicenç dels 
Horts i de la Generalitat”. 
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La candidata va dedicar gran part del seu discurs de tancament a tenir 
emotives paraules de record per a Junqueras, a qui va visitar a la presó 
d’Estremera. A més, va voler portar als republicans un missatge de part del 
cap de llista, posant especialment la vista en el Baix Llobregat. “Diu que hem 
d’agrair a la gent del Baix Llobregat el que ha fet per aquest país. I hem 
d’aprendre del que ha fet aquesta gent, que durant molts anys han posat els 
pilars fonamentals del país, han aconseguit llibertat i drets, han aconseguit 
feina i prosperitat, han cosit el país”, va dir, tot afegint que per a ERC, el Baix 
Llobregat és “l’exemple de com s’ha de construir la República”. 

En aquest sentit, Rovira va voler contraposar aquesta bona predisposició dels 
republicans amb la “diversitat” amb el rebuig que atribueix a l’Estat i el govern 
espanyols.  “Volem construir des de la pluralitat, els colors, les parles, els 
orígens, les creences, les idees. Aquesta és la base del país, plural, ric, perquè 
la diversitat és riquesa, fortalesa. I és així com volem construir el país”,  va 
explicar, tot comprometent-se a “construir la República sense posar ningú a la 
presó per les seves idees, perquè nosaltres estimem la diversitat”. “Què és 
això d’uniformar, posar gent a la presó, bandejar la diversitat?”, va dir retraient 
la seva actitud a l’Estat. 

Per últim, Rovira va demanar concentrar el vot progressista i independentista 
en ERC el 21-D perquè  “guanyin les forces republicanes i per evitar que Cs 
guanyi aquestes eleccions en vots”. “Guanyarem. I ho farem per la Neus, el 
Lluc i la Joana”,  va acabar dient en referència a la dona i els fills de 
Junqueras. “Ni la presó ni la por frenaran les ànsies de llibertat.” 
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Forcadell 

A l’acte també va tenir un protagonisme especial la presidenta del Parlament i 
n ú m e r o q u a t r e d e l a 
candidatura,  Carme Forcadell, que 
citant a Lluís Companys va dir 
que  “Catalunya i llibertat són la 
mateixa cosa”. “Ni la presó, ni l’exili, ni 
la por, ni els processos judicials 
frenaran les ànsies de ll ibertat 
d’aquest poble”,  va sentenciar, tot 
demanat el vot per a ERC de “la bona 
gent del país perquè el dia 21 no es 
guanya o perd unes eleccions, sinó un 
país.” 

Al míting també van intervenir 
breument els consellers cessats per 
l ’ E s t a t q u e v a n a l e s l l i s t e s 
d’ERC.  Raül  Romeva  ha donat les 
gràcies a Marta Rovira “haver posat la 
cara, les mans, les llàgrimes, la suor i 
l ’amor de l qua l sempre par la 
Junqueras” en aquesta campanya. “Al 
teu servei”, va concloure. 

 

Dolors Bassa  va fer un discurs més 
emotiu encara i, dirigint-se a Junqueras, 
li va prometre seguir treballant per la 
república. “Oriol, seguir i seguirem. Tu ja 
m’entens, que diuen les pancartes”,  va 
etzibar.  
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D’altra banda,  Carles Mundó  va 
demanar anar a votar el dia 21 de 
desembre  “pensant en els 2,3 milions 
de ciutadans pacífics de l’1-O, en les 
càrregues brutals, en l’abús del 155 i 
tot els que s’ha portat per endavant, en 
els que utilitzen la mentida per dir que 
els mestres adoctrinen, i contra els 
pocavergonyes que presumeixen 
d’haver posat els adversaris polítics a 
la presó”. 

Des de Brussel· les, en connexió 
virtual,  Meritxell Serret, va cridar 
a “omplir les urnes i donar un missatge molt clar al món”. “El món ens mira, ja 
no som un afer intern d’Espanya. Ens estan mirant i el dia 21 donarem el 
missatge de la victòria”, va manifestar. Al seu costat, Antoni Comín va vaticinar 
una  “victòria”  el dia de les eleccions perquè els catalans faran cas a 
Junqueras. “Quan l’Oriol diu que persistiu, ho diu perquè sap que som forts 
per persistir. Ho farem i guanyarem. I guanyant farem un país millor”, va dir. 

A l’inici de l’acte també van intervenir dos dels diputats d’ERC al Congrés. 
Gabriel Rufián va aprofitar per carregar contra els socialistes “que parlen de 
malalties i desinfeccions”. “No som una malaltia, som els fills i néts d’aquells 
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als que vau trair. I us anem a guanyar i us anem a governar”, va etzibar. Tardà, 
per la seva part, va posar d’exemple el  

Baix Llobregat pel que ha suposat en la conquesta de drets des de l’esquerra 
des de fa dècades, i ho ha utilitzat per avisar a Cs que des de la comarca “es 
construirà la república catalana”  perquè es votarà a ERC i no a Inés 
Arrimadas.  “Estem orgullosos del Baix Llobregat perquè som gent nascuda 
aquí i vinguda d’arreu. Ens sentim germans, compatriotes i membres de les 
classes populars. I a partir d’ara tindrem nou orgull, perquè el president de la 
República serà baixllobregatí i de Sant Vicenç dels Horts”,  va afegir en 
referència a Junqueras. 

Recull ECS SC 
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21 de desembre: la República ha guanyat al 

155 

Esquerra Republicana fa el seu millor resultat des de 1978 amb 32 diputats, 
després d’una de les campanyes més complicades de la seva història amb el 
candidat a la presó. 

La secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha destacat des 
de l’Estació del Nord de Barcelona, seu electoral de la formació per a aquest 
21-D, que “la República ha guanyat el 155”. L'independentisme ha mantingut la 
majoria absoluta parlamentària amb 70 diputats i 2.063.361 vots, més que el 
2015. "Els ciutadans han votat llibertat! Hi ha hagut una participació rècord. En 
unes condicions en les quals tothom ens deia que era impossible, hem 
aconseguit més vots que al 2015", ha proclamat Rovira. 

La secretària general ha animat els partits independentistes a posar-se 
d'acord de seguida per formar Govern: “Cal formar un Govern republicà tan 
ràpid com sigui possible”. Rovira ha destacat que cal posar-se a treballar 
immediatament per recuperar les institucions. "Ara ens cal reobrir el 
Parlament i ser lleials al mandat democràtic. Ens cal constituir el govern 
republicà per tornar les institucions a les mans de la gent d'aquest país", ha 
afirmat la secretària, que també ha reclamat “el retorn dels exiliats”. 
 

Rovira ha demanat a Rajoy que faci el favor de seure a negociar:  

"Aquesta nit l'independentisme ha tornat a guanyar. Rajoy ha perdut les 
eleccions. Rajoy les va plantejar com un plebiscit a l'article del 155 i avui la 
República ha guanyat al 155!", ha afirmat. “Ara Rajoy farà el favor de seure a 
una taula de negociació? Respectarà el joc democràtic? Com a demòcrata, 
l'ha de respectar. Retiri el 155, alliberi els presos polítics i negociï!", ha afegit. 
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Un resultat rècord 

L'Esquerra Republicana liderada per l'empresonat Oriol Junqueras ha 
aconseguit el rècord de la història de la formació des de la reinstauració de la 
democràcia en aquestes eleccions amb 32 diputats i 929.407 vots. Fins ara, el 
rècord era de 2003 amb l'Esquerra liderada per Carod-Rovira amb 544.324 
vots i 23 escons. 

El 2012, última convocatòria que ERC va afrontar en solitari, Oriol Junqueras, 
que estrenava lideratge, va tornar a les xifres de Carod-Rovira amb 496.292 
vots i 21 diputats. L'any 2015 la formació es va presentar en coalició amb 
Convergència a Junts pel Sí i va obtenir 62 diputats en total i 1.620.973 vots. 

Recull ECB SC 
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25 de desembre. Nadal. Macià 

Un any més, a les 10 del matí del dia de Nadal, un grup d’irlaires ens trobem al 
cementiri de Montjuïc, per homenantjar al president Francesc Macià. Enguany 
fa 85 anys que morí. Recordem la gran admiració, la gratitud i el guiatge que 
Macià va exercir sobre tots el catalans. 

És un Nadal trist, diferent, tenim a presó el nostre president, als Jordis, en 
Quim... 

Els consellers i la presidenta del Parlament en llibertat amb fiança i càrrecs, 
amb la possibilitat de que  tornin a la presó...tot plegat, dóna un aire tristoi.   
Les cròniques diuen; 

Decepció en el sobiranisme pel discurs de Felip VI: «Ha 

perdut una nova oportunitat» 

ERC i JuntsxCat exigeixen al monarca que renunciï a la "unilateralitat de les 
porres" i lamenten que no hagi sabut llegir el resultat del 21-D 

El sobiranisme ha criticat el missatge del rei espanyol, Felip VI, d'aquest 
diumenge Nit de Nadal. En l'homenatge a la tomba del primer president de la 
Generalitat republicana, Francesc Macià, i des del cementiri de Montjuïc, el 
portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha dit que el monarca "ha 
perdut una oportunitat", de tornar a l'arbitrarietat i demostrar que ha llegit el 
resultat de les eleccions del 21-D.  
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En una línia similar, el líder d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha exigit a Felip 
VI que renunciï a la "unilateralitat de les porres i la violència". Al seu torn, el 
portaveu polític de Demòcrates, Toni Castellà, ha asseverat que no ha vist "cap 
variació" en el missatge del rei espanyol. Finalment, la coordinadora general 
del PDeCAT, Marta Pascal, ha dit que el "somni" de veure Catalunya lliure és 
"més a prop". 
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Castellà ha afegit que, si hi hagués hagut algun canvi en el discurs, Felip VI 
hauria dit que acceptava el resultat de les urnes de diumenge passat. Segons 
el líder de Demòcrates, el monarca hauria d'haver incentivat el govern 
espanyol a fer efectiva la República catalana, d'acord amb la "majoria de 
forces" després del 21-D. 

El cant dels ocells interpretat amb el cel·lo, va acabar l’acte amb els segadors. 
Vam aprofitar per a visitar les tombes dels germans Badia i de Carrasco i 
Formiguera. Marxem cap a les nostres llars, amb amb tristor, en el pensament 
a 650 Km d’aquí... 

Recull ECB SC 
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27 de desembre, retirada de vinils i 

pancartes 

Encara estem païnt la primera tongada de torrons (ahir era sant Esteve), 
seguint el compromís que vam adquirir al casal, ens trobem un petit escamot, 
per anar a despenjar els propilens i les pancartes que vam embridar durant la 
campanya. 

El fort vent que ha fet, n’ha arrancat uns quants, tot hi això, en despengem 
una dotzena, als voltants de la plaça Alfons X. Pel que fa a les pancartes, 
només en resatava una penjada. Un cop recollit tot, anem al casal on hi deixem 
el material recuperat...tornem a les nostre llars, a continuar celebrant el periple 
Nadalenc, amb un regust d’amargor per aquells nostres representants polítics 
que no ho poden fer. Ens ve a la memòria el llibre: el Nadal que no vam tornar 
a casa de l’editorial Acontravent, que va publicar l’amic Quim Torra, on és 
descriuen les penes, angoixes i enyorances del primer any d’exili dels nostres 
pares o avis, el Nadal de 1940... 

ECB SC 
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8 de gener. Primera gran engroguida de l’any 

Després d’un petit parèntesi, degut a les festes de Nadal, ens retrobem el dia 8 
de gener al Casal Irla per fer un resum de com estan les coses en aquest 
moment. Un grup d’assistents exposa la necessitat de sortir al carrer a fer 
alguna acció pacífica, tal com hem fet fins ara, per fer-nos veure pel districte i 
per a que la ciutadania no oblidi que encara hi ha quatre persones, 
empresonades, entre elles l’Oriol Junqueres. 

Acordem reunir-nos el dijous 11 de gener per fer un recull de propostes i 
determinar quines són factibles de dur a terme. Anem apareixent, a poc a poc, 
alguns membres del Casal i anem escalfant motors aportant cadascú dels 
presents idees de diferents accions. La majoria dels que ens hem acostat al 
casal crèiem que es tractava simplement d’una reunió per anar organitzant-
nos, però la nostra sorpresa ha estat que alguns ja havien preparat material, 
aquell mateix migdia, per sortir a enllaçar pel barri. 

Us diré que aquesta ha estat la meva primera acció al carrer i que, mentre 
preparàvem tot el material: plàstic groc, esprais, escala, ..., m’anava 
emocionant per moments. Entre el que deia un i opinava un altre , per fi 
aconseguim decidir l’àrea d’acció. Establim les pautes per si ens aturen (això 
em recorda quan la meva àvia, durant la guerra civil, sortia amb la CNT- FAI 
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pels carrers de Barcelona). El que estem fent 
a v u i t é t o t a l a p i n t a d e 
clandestinitat,...adrenalina a dojo!! Sortim del 
casal 9 persones i optem per a fer un sol 
grup. 

 Ens dirigim a la Plaça del Nen de la Rutlla, 
les dones anem posant llaços grocs al 
jardinet on està l’estàtua; els homes, enfilats 
a l’escala, enllacen els arbres. Un parell del 

grup es fan els amos i senyors dels esprais, un pintant la imatge de l’Oriol 
Junqueres i l'altre llaços grocs, però no patiu!!, malgrat les ganes de deixar la 
nostra empremta per tot arreu, hem respectat el mobiliari urbà i la via pública, 
no s'ha de perdre mai el civisme i el respecte als altres. 

Treballem ràpid, vigilant que no hi hagi gaire gent. Pugem Mare de Déu de 
Montserrat i enllacem les baranes als dos costats de l’església. Ens veu un veí, 
espanyolista, i ens amenaça que ens està gravant i que ens denunciarà. 

Seguim amb la nostra feina i baixem al carrer Telègraf. Enllacem tots els arbres 
que hi ha al voltant de l’Escola Torrent d’en Melis, la meva escola,... i em passa 
pel costat una mare, sort que vaig camuflada fins les dents. Continuem fins 
l’Hospital de Sant Pau i decidim posar pocs llaços i reservar-los pel Cap 
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Seguim amb la nostra feina i baixem al carrer Telègraf. Enllacem tots els arbres 
que hi ha al voltant de l’Escola Torrent d’en Melis, la meva escola,... i em passa 
pel costat una mare, sort que vaig camuflada fins les dents. Continuem fins 
l’Hospital de Sant Pau i decidim posar pocs llaços i reservar-los pel Cap 
Guinardó, així que ens dediquem a fer pintades per on podem. Caminant per 
la Ronda, i continuant amb les pintades, arribem a la plaça del mercat. Última 
enllaçada, la porta del Cap, algun fanal i la porta principal del mercat. 

La nit s’ha fet curta, la feina ens deixa a tots un bon regust de boca...marxem 
amb ganes de tornar a sortir. La meva estrena ha estat indescriptible...!! 

M.M.A 
Nou membre del Casal Irla 
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15 de gener. Trobada amb els apoderats 

del 21D 

Estem vivint moments històrics molt importants, calia ressaltar que el paper   
dels apoderades i apoderats que ens vau ajudar en les eleccions del passat 21 
de desembre va ser fonamental.  

Per aquest motiu, els vam convocar , 15 de gener, a les 20h al casal Josep Irla  
per a fer-los-hi el retorn dels resultats al districte d'Horta Guinardó i explicar-
los-hi  en quin punt es troba l'actualitat política, a més de donar-los-hi les 
gràcies personalment per la feina feta el 21D. 

El nostre objectiu és enfortir el vincle que hem creat els darrers mesos perquè 
ens ajudeu a implementar la República als barris. Per això, us proposem 
mantenir el grup d'apoderats del vostre col·legi amb la finalitat de fer-lo 
créixer i que actuï com antena de les demandes veïnals al districte. També 
tenim el propòsit que sigui un canal d'interrelació entre l'acció política 
d'Esquerra i les vostres inquietuds. 
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Vam acordar seguir comptant 
amb la seva  participació a través 
dels grups.  
Van venir al casal una seixantena 
de persones, amb cares d’alegria 
pel resultat de les eleccions, però 
amb preocupació perquè malgrat 
que s’ha renovat la majoria 
independentista, la reacció de 
Madrid, no sembla de moment 
que sigui la d’acceptar els 
resultats.  

En acabat, vam fer un petit 
aperitiu, encoratjant-nos a mantenir la col·laboració amb el casal, i més en les 
duríssimes jornades que ens esperen, sota el 155 i les dificultats que posa i 
posarà el govern del país veí, per acceptar les decisions del Parlament de 
Catalunya. 

FF PCI 
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27 i 28 de gener, Prada del Conflent 

El dissabte 27 de gener a 2/4 de 5 de la tarda, va sortit de la plaça Maragall 
l’autocar “Pompeu Fabra” destí Prada de Conflent, per tal d’assistir als actes 
de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, seguint la tradició del 
casal encetada fa 3 anys. 

En un gran ambient patriòtic, els expedicionaris, travessem la frontera estatal, 
que no nacional, sense cap rastre de setrills ni grisos. Fa una bona estona, que 
el massís del Canigó majestàtic ens contempla, folrada d’una espectacular 
capa  nívia. 

Arribem al centre transfronterer Pau Casals, a hora foscant. Un cop instal·lats, 
marxem cap el poliesportiu Sant Martí, on ens esperen Teresa Flequé  i d’altres 
companys del Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines. També saludem 
en Jordi Turinyà i d’altres militants i amics de l’actiu Casal del Conflent. 
Després de les salutacions, ens espera una gran ollada. S’hi van lluir, estava 
molt bona.  

En acabat, fem un llevant de taula, recuperant aquesta vella tradició catalana, 
amb la col·laboració entusiasta d’en Ramon Gual, el cantant de Codalet, vell 
conegut nostre. 

Va animar la vetllada, amb temes de la “cançó”, i tradicionals, animant la penya 
a ballar diversos balls populars...  
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El diumenge ens llevem al Centre Pau Casals, esmorzem en el magnífic 
menjador, d’aquest gran i bonic edifici, originari de la família Cros de principis 
del segle XX, que avui es un centre transfronterer, gestionat per la Generalitat, 
El Consell General i el Govern d’Andorra, convenientment remodelat, és usat 
en les edicions de la Universitat Catalana d’Estiu. 

Havent esmorzat, marxem a la plaça Catalunya, on ens esperen tots els d’ahir 
més en Jordi Merino, president de la 
F.E.E.C., que venia d’Andorra, dels 
campionats d’esquí.  

Després de les explicacions de les 
darreres hores de Fabra a Prada, a la 
Batllia i al pis on residí a l’exili, a 
càrrec d’en Jordi Mir, marxem en 
cercavila cap el cementiri. 

Envoltem la tomba del mestre. 
S’encén la Flama. Hi ha parlaments 
d’en Jordi Mir, el president del 
C.E.S.F.C, i del president Jordi Merino 
de la 

FEEC, qui recorda en Fabra esportista, i les  accions de suport de la Federació 
envers la llengua catalana a tots els Països Catalans 

Després de l’actuació dels Castellers del Conflent  i del cor infantil de la 
Bressola de Prada, i del cant dels 
Segadors, acabem la cerimònia. 

Marxem tots en cercavila, novament 
cap el poliesportiu, on es fan els 
parlaments    institucionals de la 
Batllia de Prada i de la de Sant Feliu 
de Codines, amb el corresponent 
intercanvi de presents. Finalment, ens 
ofereixen un aperitiu i tot seguit, el 
dinar de germanor, amb un esplèndid 
estofat, regat amb muscat. Acabem 
l’àpat, i la trobada cantant els 
Segadors, amb els visques habituals.  
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Ens reagrupem a l ’autocar i per 
aprofitar el temps, anem a Rià , 
acompanyats per n’Enric Balaguer, que 
hi viu. Pugem cap el turó, (amb les 
explicacions precises que ens oferia 
l’Enric), on hi havia el castell, que 
segons la llegenda i alguns historiadors, 
hi situen el  naixement d’en Guifré el 
Pilós, origen de la nissaga dels comtes 
catalans. Una senyera al bell cim, 
recorda aquest fet. Des d’aquí divisem 
una magnífica panoràmica de la vall del 
Tet, al peu del Canigó. 

Marxem, contents d’haver viscut una 
jornada amarada de llengua catalana, 
símbols, companys, i geografia pàtria.  

ECB SC 
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29 de gener. Jordi Coronas al casal 

Després del vertigen de l’any passat, tancat 
amb les eleccions catalanes forçades, rebem al 
casal la primera autoritat institucional; en Jordi 
Coronas el nostre regidor. Després de fer una 
ràpida valoració del resultat del 21D, va passar 
a concretar parlant de les darreres noves de la 
batllia de Barcelona. 

Va destacar que dels 76 punts que ERC ha 
negociat amb els comuns, 35 han estat 
a cce p t a t s . Va co m e n t a r l a e n è s i m a 
contradicció dels PSc, al votar en contra d’uns 
pressupostos que ell mateix havia elaborat 
abans de sortir del govern municipal. De totes 
maneres el pressupost s’aprovarà, doncs 
segons la llei, encara que no es faci per 
majoria, al final queda aprovat igualment... 

Seguidament, va parlar del projecte del tramvia de la Diagonal. La posició 
d’esquerra és ben clara: sí al tramvia però no a fer-ho tal com està ara, doncs 
comportaria una forta inversió pública per part de la batllia, el que faria 
multiplicar els beneficis de la concessionària que és privada on l’exconseller 
Puig hi te interesos... caldria presentar un pla per revertir tot això. La Colau fa 
tard. 

Va tocar el dèficit que la Generalitat té amb l’ajuntament, que malgrat que no 
està del tot eixugat, la Generalitat fins l’octubre l’havia rebaixat 
significativament: el 86%. 

Sobra la nova contracta de neteja que acaba l’any que bé, va comentar que no 
hi hi cap novetat tecnològica, pel que no li donarem suport. 

Pel que fa al tema dels lloguers de pisos, va indicar que només l’ 1,7% del parc 
d’habitatge és públic, el que fa molt difícil regular els preus. 

Nosaltres vam proposar un fons d’1,5 milions per fer front als  possibles abusos 
en els preus dels lloguers quan és vol fer bulling... 

Ens va confirmar que la FAV és en mans dels comuns. Va acabar comentant 
que la xarxa octogonal d’autobusos, porta molt retard, tot esperonant-nos, en 
vistes a les eleccions municipals, a planificar molt bé els 16 mesos que 
manquen... 

ECB SC 
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18 de febrer, Montserrat final Flama. 

Sallent 

Com cada any, anem a Montserrat a la cloenda de la Renovació de la Flama de 
la llengua Catalana. Aquest autocar l’organitza Indrets del Record amb la 
incombustible Teresa Clota al capdavant. Nosaltres, el casal Irla, com sempre 
hi col·laborem. 

Eixim de la plaça de la Universitat a les 8 del matí on ens hi trobem un bon tou 
de patriotes. Arribem a Montserrat cap a les 9 tocades. A tocar de 
l’aparcament, hi ha el monument al poeta nacional de Catalunya Mossèn Cinto 
Verdaguer, on fem cap. Sota la batuta de la Teresa, es fa la glosa del poeta, 
que va dignificar la llengua catalana, portant-la al més alt nivell literari, recollint 
el parlar net de Folgueroles, i d’altres contrades del país, on el català encara 
era pur i poc contaminat pel castellà. La seva magna obra va ser reconeguda 
pels innombrables premis que va guanyar, i el reconeixement arreu de la seva 
obra, que va tenir sempre un sentit de nació completa, que amés de les seves 
grans obres, va quedar palès en la seva poesia Lo Pi de les tres Branques que 
formava part del llibre Pàtria. Sempre al costat del poble, el que va fer fos 
aclamat, recitat i estimat per tothom. Sense oblidar el calvari a que fou 
sotmès, al posicionar-se a la seva manera a favor de les classes més pobres 
per part de la jerarquia eclesial i les classes dirigents. 
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Aquesta admiració pel poeta, va restar claríssima, en la seva mort l’any 1902, 
on el seu enterrament i assistiren milers de persones, pot ser un dels 
enterraments i dol més multitudinari de tots els temps. En aquest acte vam 
comptar amb la inestimable col·laboració de la Dolors Làzaro, flamant medalla 
de l’Ajuntament de Barcelona, que va fer un incís, recordant l’arquitecte Puig i 
Cadafalch, autor de les darreres obres de Montserrat. 

Enguany hi ha una exposició de tots els documents que va amagar 
emparedats  a casa seva, preveient la repressió franquista, que es van trobar 
l’any 2006. Dolors, va llegir el poema El meu poble i jo d’en Salvador Espriu.  

Amb l’aportació del escriptor i mestre de català Enric Lareula, i després de 
cantar l’emigrant, marxem cap el self service, on esmorzem, tot esperant la 
comitiva dels amics del Centre Excursionista de sant Feliu de Codines, que és 
el club que enguany organitza la Renovació de la Flama.  

Al cap d’una estona, apareixen en 
Ramon Puig president del CESFC 
(Centre Excursionista de Sant Feliu de 
Codines), na Teresa Flequé l’ànima del 
Centre i altres companys, i la mainada 
portant la pancarta oficial de la 49a 
Renovació de la Flama. Ens agrupem 
al voltant dels Gegants de Sant Feliu 
de Codines, el Baró i la Pubilla.  

Marxem en cercavila cap a l’esplanada 
del monestir. Travessem el portal de la 
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muralla, i pugem cap a la plaça del monestir. Els geganters, i els grallers, fent 
acompanyament. Arribats a la plaça, fan un ball de gegants.  

Després un petit concert de la coral codinenca La Llum, en adrecem a la porta 
de la basílica, la flama es lliura a l’abat Josep M. Soler. Entra la comitiva a 
església del monestir, on es passa la flama al ciri lateral. En l’ofertori es 
demanarà la protecció de la Moreneta de la llengua catalana. Cal destacar les 
magnífiques interpretacions corals de l’Escolania, que van acabar la cerimònia, 
amb el Virolai, cançó que fa posar la pell de gallina a tot català. 

En acabat, per obres, enguany es fa l’acte 
de la transmissió de la Flama a la llàntia, 
en l’antic claustre gòtic. Un cop encesa la 
llàntia, va parlar en primer lloc el batlle de 
Sant Feliu de Codines, agraint la feina feta 
pel CESFC en favor de la llengua. 

Tot seguit, va parlar en Ramon Puig, 
agraint l’acolliment de la comunitat 
montserratina. Va comentar els diferents 
actes que s’han anat fent al llarg de l’any, 
des de que van prendre el relleu del Centre 
Excursionista d’Olot. Incidí en la semblança del temps de l’exili d’en Pompeu 
Fabra amb els actuals, també va ironitzar l’actitud del  ministre d’ensenyament 
espanyol envers l’immersió lingüística. Va acabar amb un petit homenatge a 
en Jordi Mir, anima mater de la Renovació de la Flama, lliurant-li la torxa, donat 
que l’any vinent, assolirem la cinquantena Renovació i que per potenciar 
l’edició, l’organitzarà  la FEEC.   
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En el seu torn al president Jordi Merino va donar les gràcies al perenne 
acolliment de Montserrat, i a la feina 
feta pel CESFC i al suport de la batllia 
codinenca. Va recordar que les 
primeres Renovacions, es feren sota 
dictadura franquista i 49 anys després 
estem sota els efectes del 155… 
Nosaltres des de la Federació a través 

dels centres excursionistes donem 
suport a la llengua, a la cultura, a 
l’esport. Hem de ser ferms a les nostres 
institucions i a l’escola catalana.  

L’excursionisme català, té el seu origen 
en un excursionisme cultural que Fabra 
va potenciar. Durant 50 anys hem fet la 
Renovació de la Flama, sigui quin sigui el règim, sense fallar cap any. Per això 
l’any vinent, la Federació conjuntament amb totes les entitats excursionistes, 
organitzarà la 50a Renovació de la Flama. Avui hem de suportar aquest règim 
dictatorial que té enveja a tot el que és català i contra el nostre esport i la 
nostra tradició. En nom de l’excursionisme català us demano que siguem forts, 
dempeus i endavant! Visca Catalunya!! 

En Gerard Esteva, president de la UFEC, 
va fer un breu parlament, recordant 
Fabra com a primer president de la 
Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya. Va remarcar la dèria de 
Fabra, per la normalització de la 
llengua, i que fós a l’abast de tothom. 
Fabra va ser un exiliat els darrers anys 
de la seva vida. Avui tenim empresonats 
a l s pres idents d ’Òmnium, ANC, 
Junqueras . . . . ( ap laud iments) va 

denunciar el 155 i va tenir també un record pels exiliats. Va tenir un 
reconeixement a la perseverança del monestir de Montserrat, superant al llarg 
de 1000 anys d’història totes les adversitats, fin hi tot en les que va anar d’un 
bri de la seva desaparició. Només amb fermesa i unitat d’acció aconseguirem 
més Catalunya! Aplaudiments, barrejats amb crits de llibertat! 

Finalment va parlar l’abat Pare Soler, després de saludar i donar la benvinguda  
a tothom, va referir-se als 49 anys que l’excursionisme i l’amor a la llengua,  es 
van unir per portar cada any aquesta flama, encesa als peu de la tomba del 
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mestre Fabra a Prada de Conflent, i 
portada fins l’atri del monestir, on 
crema dia i nit, com un senyal de la 
voluntat de mantenir viva la parla, que 
és la base de la nostra identitat. La 
flama posada en la llàntia, és com una 
pregària a la nostra patrona, perquè 
protegeixi la nostra llengua i totes les 
persones que la parlen, la cultura que 
s’hi expressa i tota Catalunya.  

Va dir que enguany per les obres, s’ha 
fet l’acte aquí, però que tan bon punt s’acabin, tornarà al seu lloc, on seguirà 
sent un lloc testimoni pels pelegrins. Va fer referència a la situació anòmala, 
sense Govern, amb presos preventius, amb polítics exiliats i amb el 155… 
Tanmateix, no ens hem de desencoratjar, cadascú des del seu lloc a d’anar 
treballant en el respecte inalienable de les persones i dels pobles. No serà fàcil, 
però no és impossible...però segur que 
trobarem els camins adequats. 

Ja des d’ara, tenim els ulls posats en el 
50è aniversari de la renovació de la 
Flama l’any que ve. Una renovació que 
continua sent necessària encara ens 
les nostres dies. Desitgem que 
aquesta de l’any que ve, sigui una 
celebració ben joiosa, per la causa del 
50è aniversari, però també les negres 
nuvolades que planen sobre el País, 
s’hagin pogut anar esvaint… Moltes gràcies, benvinguts a Montserrat, i fins 
l’any que ve. Cloem l’acte, amb el Segadors. 

Tot seguit, anem ala sala de la porteria, on invitat pel CESFC, en Josep Maria 
Solé i Sabater, va fer una conferència sobre la llengua, sota el títol La Brasa 
Permanent. 

En acabat, ens retrobem a l’autocar, anem capa a Sallent, on arribem cap a a 
2/4 de 3., a Masia Puigbó, el restaurant on dinarem.  En Carles ens espera a 
l’aparcament. La Neus la seva dona ens rep el menjador; són l’ànima del 
restaurant i membres de la secció local; som molta colla i ens distribuïm entre  
dos menjadors, tots en un ambient de casa pairal. Arriba la Pilar Sala (foto) 
cap del grup municipal d’ERC a la batllia de Sallent. Fetes les presentacions, 
dinem. Molt bon menú. Al llevant de taula, la Pilar, fa un petit parlament de 
benvinguda, fent un glosa de Sallent agraïnt-nos la visita, ens fa lliurament 
d’uns fulletons informatius i un llibre sobre Sallent en temps de la República. 
Nosaltres li corresponem amb uns llibrets sobre el president Irla. 

La Carme, aprofita per presentar l’apadrina una rosa, la cosa agrada i hi ha 
moltes donacions que aniran a parar a l’associació pels drets civils. 
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Havent dinat encetem un vol pel 
poble, acompanyats per la regidora 
Pilar Sala. Primer punt d’atenció, a la 
vista tenim el runam salí, la muntanya 
que han anat formant els residus de 
les mines. La pluja amb el temps ha 
anat salinitzant tots els pous i mines 
d’aigua de Sallent. Després de moltes 
sentències judicials, s’ha arribat a 
l’acord de tancar la mina de Sallent, els 

treballadors aniran a la mina de Súria. El runam salí, es reciclarà fent-la servir 
com sal desglaçant per les carreteres...segons ens explica la Pilar. 

Més endavant arribem al parc Pere Sallés, que està en uns terrenys donats per 
l’Elèctrica Sallentina, per tal de fer-hi el parc i 
bastir-hi les escoles, que seguint els corrents 
més avançats de l’època, es volien en un 
ambient saludable, en plena natura. Aixì 
doncs, dins el parc hi tenim l’escola pública 
Torres Amat. Van anomenar-les Torres Amat, 
família rica de Sallent, n’era conegut el bisbe 
Torres Amat, i la fàbrica tèxtil Torres Amat de 
les més importants de Catalunya. 

La Pilar ens  diu orgullosament que el passeig 
central del parc l’anomenaran “passeig 1 
d’Octubre” doncs és on s’hi van concentrar tots els col·legis electorals pel 
referèndum d’autodeterminació de l’any passat, on per cert no hi va haver cap 
rastre de forces d’ocupació espanyoles. 

Al fons del passeig  tancant-lo, hi ha l’edifici de la biblioteca pública, que és la 
primera que és va constituir a Catalunya, formant part de les grans estructures 
d’estat que el gran estadista Prat de la Riba, regint la Mancomunitat de 
Catalunya,  va fer construir per tot el Principat, ara fa 100 anys! 

Seguint la passejada, passem per davant del monument al pare Sant Antoni 
Maria Claret, fill insigne de la vila, obra de l’escultor modernista Eusebi Arnau i 
Mascort. comentada la vida del pare Claret, ens acostem al magnífic edifici de 

la fàbrica tèxtil Torres Amat, al costat 
del pont i a tocar de la llera del riu 
Llobregat, d’on en traient la força 
hidràulica i l’aigua pel tractament dels 
teixits. També ens assabentem que el 
famós “blauet” “azulete”, és feia aquí.  

S’ha fet negre nit. Les didàctiques 
explicacions i el guiatge de la nostra 
regidora, ens han fet curta la tarda. 
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Hem conegut una altre vila; Sallent, del gran entramat que en tenim a 
Catalunya. Hem de girar cua i tornar cap a Barcelona, no sense acomiadar-nos 
de la nostra amfitriona Pilar Sala. Comprovem un cop més que al llarg del país, 
hi tenim dones lliures amb idees clares, que estimen llurs pobles i que en 
defensen la seva personalitat i la seva gent, amb la complicitat que palpem en 
tots els indrets que visitem, en tots els càrrecs d ‘ERC que anem coneixent, 
compartint uns mateixos ideals de llibertat, defensant amb enardiment la 
independència de Catalunya. 

ECB SC 
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6 de febrer. Conferència . l’avenir de la 

llengua catalana. Sopar tertúlia 

Com a cada acte que fem al casal, per tal de fer-ne propaganda, vam fer una 
enganxada de cartells al voltant del centre cívic Matas i Ramis dos dies abans 
de l’acte. Era diumenge i feia un dia rúfol i plujós, sigui com sigui, el lloc 
convingut, només ens hi vam trobar dues persones, la Núria Mateo i jo. Vam 
enganxar nosaltres sols la pila de cartells que dúiem. com a curiositat cal dir 
que l’any passat en circumstàncies semblants, ens vam quedar el David Fluxà i 
jo també sols... 

Avui 6 de febrer fem la xerrada sobre la llengua catalana que el casal 
organitza cada any al voltant dels actes de la renovació de la Flama de la 
Llengua catalana. Enguany hem convidat a la filòloga Carme Junyent, a Jordi 
Merino, president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i en 
David Agustí, historiador i Secretari Nacional de Cultura i Esports d’ERC. 

La conferència va començar puntualment a les 7 en punt, a la sala petita del 
Centre Cívic Matas i Ramis en plena vila d’Horta 

Va presentar Núria Mateo, la Secretària de Dones del casal Irla, qui després de 
presentar els ponents, va donar la paraula a na Carme Junyent, qui va trencar 
el gel. Va començar donant tota mena de dades que feien alarmant l’estat de 
la llengua; si fa un 40 anys els catalans que tenen com a primera llengua el 
català era del 50%, avui estem per sota del 30%. Segons els darrers informes 
del 2016, del percentatge de catalans que han rebut la llengua, els joves i la 
gent gran parlen menys el català que els seu progenitors...Tota aquesta sèrie 
de dades, li fan pensar que alguna cosa estem fent malament.   
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Va dir que algú diu que si vam sobreviure al franquisme, sobreviurem a tot, 
doncs sembla ser que els post franquisme no l’estem sobrevivint...va recordar 
una intervenció de fa anys d’en Modest Prats, en un simpòsium que la 
substitució del català s’acabaria en 50 anys. Va recordar que als anys 90, si 
que es va guanyar parlants, degut a l’immersió escolar a primària, però que 
tota la tasca feta, es perd a l’educació secundària. En una carta que va 
escriure a l’Oriol Junqueras a la presó, li va comentar les investigacions de 
l’Smithsonian Institute sobre les llengües minoritzades, que totes van 
desapareixent com resultat del procés de bilingüització. No hi ha cap cas de 
bilingüització, que acabi en normalització, sinó en substitució. Donat que 
l’Oriol Junqueras és dels que defensa la cooficialitat del català i castellà en una 
Catalunya independent, li va escriure comentant-li aquest fet. Va criticar 
l’actual dèria per aprendre l’anglès, acció feta precipitadament, i que arriba a 
fer que és transmeti l’oral de l’anglès amb més detriment del català.  

Va donar la nota pos i t iva 
d’esperança, en els nou vinguts, 
que adopten la llengua, doncs si 
el català depengués només dels 
catalans, la cosa estaria pitjor...
(suposem que fa referència la 
poca autoestima dels autòctons 
pel català respecte al canvi al 
castellà a la mínima incorporació 
d’un castellà parlant en una 
conversa...). Va acabar apel·lant a 

la responsabilitat de tothom en ser conscients de les dades demolidores que 
tenim i entre tots prendre les mesures que calguin, abans d’arribar a les 
pèrdues d’altres llengües a causa de la bilingüització,  a Europa, que ara costa 
moltíssim la seva recuperació. 

Seguidament va prendre la paraula en Jordi Merino, president de la Federació 
Catalana d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEE). Presència molt 
meritòria doncs estava amb un febrós constipat. Li agraïm doncs que un cop 
més ens acompanyi per tercer any en aquests actes de la Renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana. Va encetar la intervenció, donant les gràcies al 
nostre casal, per fer aquest acte com part de la 49a Renovació de la Flama de 
la Llengua Catalana, recordant l’acte de fa 15 dies a Prada de Conflent en 
l’encesa de la Flama. 

La gent es pregunta que fa un president d’una federació esportiva parlant de 
llengua de llengua catalana? Ja m´ho van explicar quan vaig entrar a la 
presidència. Som l’única federació esportiva que te aquesta forta variant 
esportiva i cultural. No veureu ni la de futbol ni la de bàsquet... parlant sobre 
llengua. El nostre col·lectiu és diferent. Ja els seus orígens van començar a 
finals del segle XIX, on va sorgir un moviment intel·lectual i cultural, que avui 
encara continua, combinant amb l’excursionisme esportiu. Com vam fer fa 
quinze dies, el dissabte érem als campionats d’esquí a Andorra i el diumenge 
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érem a Prada, defensant la llengua i la seva unitat davant la mateixa tomba de 
Pompeu Fabra... Joan Maragall deia: “El nostre excursionisme no és pas un 
esport, no és pas un esbarjo, no és pas un estudi, si no que és amor”.  

Va esmentar el comentari d’Albert Balcells extret del llibre “Barcelona 
d’excursió”: l’Excursionisme a Catalunya té el valor afegit del seu 
comportament civico-patriota, de la voluntat de suplència d’unes institucions 
acadèmiques i científiques endogàmiques, encongides per la dependència 
provincial de l’estat espanyol centralista i uniforme. Aquesta frase te vigència 
encara avui. 

La primera entitat excursionista a 
Catalunya va ser “l’Associació Catalana 
d’Excursions Científiques” fundada a 
Barcelona el 1876. Fou també la primera 
entitat esportiva de l’Estat Espanyol. El 
1891 de la fusió de l ’Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques i 
l’Associació d’Excursions Catalana, va 
sorgir el Centre Excursionista de 
Catalunya. Això fa que l’excursionisme 
va prenent volada, uns dels socis 

rellevants, van ser Mossén Cinto Verdaguer el poeta nacional de Catalunya, el 
dramaturg Àngel Guimerà, el cartògraf August Torres, l’historiador Francesc 
Carreras Candi, el filòleg Pompeu Fabra, l’etnògraf Josep Maria Batista i Roca, 
el meteoròleg Eduard Fontseré i el geògraf Pau Vila… Els primers 
excursionistes eren de classe benestant, doncs eren els únics que es podien 
permetre sortir una setmana o deu dies que calien per anar d'excursió, fins i 
tot a llocs més propers, per la manca de comunicacions de l’època. D’aquí va 
sorgir la idea dels refugis de muntanya, per a pernoctar en les travesses. Quan 
el 1904, es va decretar el diumenge festiu, l’excursionisme va arribar a les 
classes treballadores de la Catalunya central que al està més propera a 
Montserrat i al pre-Pirineu, hi tenien l’accés més a l’abast, i l’Àrea de Barcelona. 

En temps difícils com les dictadures del segle XX, l’excursionisme va ser una 
salvaguarda pel patrimoni cultural i lingüístic del país. Sota l’aparença cultural, 
s’hi amagava el desig de preservar la identitat dels territoris de parla catalana. 
Al final de la dictadura franquista, hi va haver una revifalla, fundant-se una 
nova tongada de clubs. La repressió franquista, va tenir repercussió en la 
nostra entitat que va passar a dir-se Federación Catalana de Montañismo, com 
una delegació de la Federación Española. Sota la presidència d’en Francesc 
Martínez Massó, un gran excursionista i un bon patriota, va salvar molts 
entrebancs que venien de Madrid, perseverant tot el possible la identitat 
nacional de l’excursionisme català. La repressió es va acarnissar amb la nostra 
revista federativa Vèrtex, fundada a finals de 1966, a nou anys del final de la 
dictadura, tot i això, va ser obligada a editar-se en castellà. La va fundar 
Francesc Martínez Massó, qui proposà un nom camuflat, era en llatí, Vertex 
sense l’accent, doncs la censura no hauria permès. Els primers exemplars, 
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només hi havia en català alguna estrofa o petita poesia. Al cap d’un any, ja es 
publicaven quatre pàgines en català. El primer article, parlava de toponímia 
catalana i de tots els vèrtex geodèsics de Catalunya i que va comptar amb la 
col·laboració de Serra d’Or. Cada cop s’anaven publicant més articles en 
català, destacant els del lingüista Jordi Mir, sobra la figura de Pompeu Fabra. 

L’any 1968 es complí el centenari del naixement de Pompeu Fabra, amb el 
règim franquista vigent. L’excursionisme va tenir la valentia, l’orgull i l’encert de 
instaurar la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. Aquesta iniciativa 
de les entitats excursionistes de la Federació, commemora des de fa mig segle 
el naixement de l’insigne lingüista i la defensa de la llengua pròpia del país. 

Va afirmar que la FEEC, i l’esport català, vol sumar-se al 150è aniversari del 
naixement de Pompeu Fabra i al centenari de la publicació de la Gramàtica de 
la Llengua Catalana, i ho fem reivindicant la figura de Pompeu Fabra com 
esportista i dirigent esportiu, faceta desconeguda del mestre. Fabra a més a 
més d’un científic de la llengua, fou el màxim dirigent de l’esport català el 
primer terç del segle passat. Va estar lligat tota la vida a l’excursionisme 
científic i fou soci del CEC des de 1891, pel que va fer nombroses excursions 
arreu de la geografia catalana, campaments i ascensions  per les principals 
muntanyes del Pirineu. Fou president de la Federació Catalana de Lawn Tennis 
del 1927  al 1935. Quan el 1933 es va crear la Unió d’Entitats Esportives de  
Catalunya, la UFEC, en fou escollit primer president. També va formar part del 
club de futbol Europa, i de la secció de tenis del FCB. 

Pompeu Fabra va considerar l’esport indispensable per la formació de les 
persones i per l’articulació de la nació. Comptat i debatut, Fabra fou el màxim 
dirigent de l’esport català durant els anys de la República. 
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Va tornar a la revista Vèrtex, que el 1970, ja va sortir totalment en català, sent 
doncs la primera publicació d’una federació esportiva que es publicava 
íntegrament en català. 52 anys després Vèrtex continua divulgant els esports 
de muntanya, amb la llengua que li és pròpia. 

Va cloure la seva intervenció, cridant a participar dels diferents actes que 
resten de la 49a Renovació de la Flama i d’altres emmarcats en l’any Fabra i 
anunciant el gran acte del 50è aniversari. 

Finalment va intervenir en David 
Agust í , company de casa l , 
historiador i secretari nacional de 
cultura i esports d’ERC. 

Va coincidir plenament amb en 
Jordi Merino, en la necessitat de 
ajuntar cultura i esport, cosa que 
en alguns ambients, ni ho han 
pensat o està mal vist. En aquest 
sentit, va ressaltar la figura de 
Pompeu Fabra en els aspectes 
menys coneguts de la seva 

activitat esportiva. Va confirmar la pràctica destaparició de la llengua en 
l’ensenyament secundari, ho va ampliar al món esportiu on clubs com el FCB 
tenen com idioma oficial el català, i no és reflecteix en el dia a dia. Va agraïr 
doncs la feina que fa la FEEC en aquest aspecte. Com responsable de cultura 
del partit, va parlar amb molta prudència del tema del castellà, dient que hi ha 
moltes maneres d’oficialitat, i que ara potser no és el moment de definir quin 
hem de fer servir. El que si que te clar ERC, és que en la futura república, cap 
individu ni cap col·lectiu pot perdre els seus drets, i que un dels drets són els 
lingüístics. Després quan fem la constitució de la República, ja farem.  

Dins la sectorial del partit, sempre demanem al direcció filar molt prim amb 
l’ús del mot cooficial, degut a l’aplicació que en fan des de Madrid. Per aclarir 
dubtes, va llegir el document-programa sobre el tema, on es diu clarament, 
que el català i l’aranès, són llengües vehiculars en tots els nivells de 
l’ensenyament, des de primària fins a la Universitat. Això no priva de potenciar 
l’ús d’altres llengües. Va recordar que els d’Esquerra tenim tots els documents 
i argumentaris a disposició en les webs, on també s’hi poden aportar 
suggeriments. També ho tenim més present, pel nombre de xerrades i actes 
que s’han fet des de la sectorial obre el tema. Va reivindicar un pla de llengües. 
També va reivindicar la llengua catalana de signes... 

Va remarcar tres aspectes on cal reforçar la difusió de la llengua: el món 
empresarial, promovent l’incorporació del català tant en la gestió interna com 
en la comercialització dels productes. 

Incentivar l’etiquetatge de tots els productes en català. Cal aconseguir l’ús del 
català en els productes, sigui sinònim de prestigi.  
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I finalment, va tocar el cinema, on ERC el 2005, va fer la llei del cinema, que es 
va tombar, on es garantia una normalització del català als cinemes i les xarxes 
socials que han de ser una 
oportunitat per consolidar-hi el 
català. 

Tot seguit, es va obrir un viu i 
llarg debat, com el tema es 
mereix. En acabat la Carme va 
informar sobre el projecte 
apadrina una rosa. 

Xino-xano anem al racó d’Horta, 
on hi fem el sopar-tertúlia 
mensual. 

ECB SC 
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19 de febrer. Robert Fabregat al casal: 

Presentació del centè militant 

Avui ens visita al casal en Robert Fabregat, president de la Federació de 
Barcelona d’ERC, que darrerament també a fet tasques de coordinador del 
grup parlamentari JxSI. En Robert atenent les demandes dels militants, va fer 
una explicació de tot el que ha passat des del 1 d’octubre. La no execució de 
les lleis de la República, la desaparició del Govern en el moment 
crucial...L’aplicació salvatge de l’article 155, que unit a la repressió judicial, 
Govern inclosa la del TC, estan vetant tots els candidats a president que el 
Parlament ha anat  proposant (increïble)... 

Va comentar anècdotes de la activitat de coordinador, com la de Irlanda....Va 
acabar esperant que tinguem Govern el més aviat possible... 

Avui en aquesta xerrada al casal, ha coincidit amb  la presentació del centè 
militant del casal, l’Àngel.  Cal agrair la valentia i compromís  doncs amb ell ja 
milita tota la família. Un honor! 
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Seguidament vam li demanar un escrit amb les seves impressions. Aquí el 
tenim: 

Ho reconec. Ni simpatitzant, ni amic. M’he fet militant directament.  

Era el moment, penso que cal anar mes enllà de les manifestacions, abans 
festives, ara ja no tant. Un pas mes, falta gent, sempre falta gent, per molts 
que siguem.  

Per canviar les coses hem de ser molts. L’any 2017 ha sigut dur, i no només la 
pedregada del 1 d’octubre, que només va ser el punt àlgid de una repressió 
que ve de lluny i va creixent sense miraments. La política no es res mes que 
valors, compromís i esperances. I per tant, un cop decidit el pas, només hi 
havia un lloc a on anar, el que mes em representa. Perquè fer-se simpatitzant, 
si Esquerra ja tenia la meva simpatia abans?. 

Emocions? Moltes. Sobre tot, la sort de donar el pas acompanyat, amb la 
meva parella, amb la que comparteixo entre moltes altres coses uns valors de 
país. Emociona el compromís, el passar de ser un número en ocasionals 
manifestacions sempre mal comptades, i un vot quan toca, a ésser actiu, a 
contribuir a fer un país.  

Àngel Ferrer 
Nou militant del casal Irla 
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22 de febrer. Treballs Manuals al casal 

La solidaritat que s’ha estés entre la ciutadania, arran de la injustícia que 
significa tenir presos polítics per complir mandats electorals, ha fet palesar la 
capacitat d’inventiva i resistència dels catalans...una mostra n’és la iniciativa 
que a finals d’aquest any (2017) va sorgir d’un grup de veïns i veïnes d’Horta-
Guinardó, anomenada Apadrina una Rosa. La idea és fer unes roses amb 
material de treballs manuals, que hom pot apadrinar amb una dedicatòria a un 
pres/sa polític, pagant-ne la voluntat. Els diners recaptats van a Drets Civils, 
que els reparteix en ajudes als presos/ses, per ajudar a llurs famílies. Les roses 
apadrinades, finalment es lliuren en rams als parents del presos. Aquest grup, 
del que en són membres una bona colla del casal, va demanar de poder 
trobar-se periòdicament al nostre casal per a confeccionar les roses. 

La primera trobada va ser aquest 22 de febrer. 
S’hi van reunir una dotzena de persones. En un 
tres i no res tothom s’organitza: es retallen els 
cercles de goma, l’espiral i armats amb pistoles 
de silicona, s’enganxen els elements a les tiges 
folrades. La producció és considerable, amb una 
estona, varies dotzenes de roses, resten 
enllestides... 

Aquests tallers s’han anat repetint i pocs mesos 
ha fet que juntament amb la producció d’altres 
grups, s’hagin lliurat rams a pràcticament a totes 
les parelles de les preses i presos., com veurem al 
llarg de la memòria… 

ECB SC 
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16 de març. El Carmel.  

Homenatge  a Nativitat Yarza Dona, Mestra, Republicana i 

d’Esquerra 

Dins els actes del 40è aniversari del Casal Irla i amb motiu de la celebració del 
dia de la dona treballadora, es va organitzar a la Biblioteca del Carmel, Juan 
Marsé, la conferencia-col·loqui Nativitat Yarza: Dona, Mestra, Republicana i 
d’Esquerra, organitzat per la Secretaria de Cultura i la Secretaria de Dones del 
Casal Irla ERC Horta Guinardó.  

Per parlar de la Nativitat Yarza, primera alcaldessa escollida democràticament 
vam comptar amb l’escriptora Imma Cabré i la Diputada Eva Baró.  

La Imma Cabré, és autora de la novel·la Els senyors del poder amb el que va 
guanyar el II Premi Gregal de Novel·la Històrica el 2013. Aquest llibre és una 
novel·la de ficció i història. Es divideix   entre la Barcelona actual durant una 
campanya electoral a la presidència de la Generalitat i les eleccions municipals 
del 1934 a Bellprat, on la Nativitat ser escollida alcaldessa. 

En aquest col·loqui-xerrada, amb l’ Eva Baró i la Imma Cabré, vam poder 
descobrir a aquesta dona, nascuda a Valladolid però que amb quatre anys, 
junt amb la seva família va arribar a Barcelona. Mestra i activista política, va 
encapçalar la llista de la candidatura d’Esquerra Republicana a les eleccions 
municipals de Bellprat de 1934. 
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Desprès de la presentació va tenir lloc 
un col·loqui amb els assistents. Es va 
parlar de la figura d’aquesta alcaldessa, 
del per què no és coneguda, de quantes 
dones hi ha encara anònimes a la 
història d’aquest país. No existeix cap 
escola amb el seu nom, o una plaça. És 
un bon exemple per explicar que també 
la història d’aquest país l’han feta 
dones. 

Dona intel·ligent i avançada al seu temps i amb pensaments tan actuals com 
aquest: “quan la dona s’hagi pogut alliberar del seu llast i de la influència dels 
mossens, la seva obra política serà, sens dubte, més avançada que la dels 
homes”. Valenta i decidida, amb 63 anys va anar al front on va realitzar 
tasques de proveïments per les trinxeres, cosa que la va obligar a exiliar-se a 
França on va sobreviure treballant com a 
planxadora.  

En acabat l’acte, ens retrobem al Bar 
Delícias on amb unes bones tapes i amb 
bona companyia,  seguim  la tertúlia...  

És amb dones com la Nativitat, on ens 
hem d’emmirallar nosaltres, i seguir, per 
aconseguir tot el que ens proposem. 

Núria Mateo 
Secretària de la Dona - Casal Irla 
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18 de març. Autocar  Nativitat Yarza a  

Bellprat i Igualada  

Enguany el casal Josep Irla d’ERC Horta Guinardó celebra el seu 40è 
aniversari i dins dels actes de celebració, en col·laboració amb la Secretaria de 
la Dona del casal i com activitat del dia 8 de març, dia de la dona treballadora, 
es va organitzar una xerrada a la biblioteca del Carmel, Juan Marsé, el 
divendres 16 de març com a  homenatge a la figura de Nativitat Yarza i Planas, 
primera alcaldessa a Catalunya i a Espanya escollida democràticament a les 
eleccions de gener de 1934 en la candidatura d’ERC de Bellprat. Per acabar 
l’homenatge a aquesta dona es va organitzar una sortida a Bellprat per tal de 
veure el lloc on va ser batllessa i mestre.   

A més de persones del casal ens van acompanyar en aquesta sortida dones 
de la Secretaria deDones de la Federació de Barcelona. 

La sortida va començar a les 7:30h del matí. Amb autocar ens vam dirigir cap 
a la Panadella on vam poder esmorzar i gaudir del fred que feia, perquè 
diumenge la temperatura va ser freda, però nosaltres anàvem molt animats i ni 
això ens va impedir que gaudíssim del viatge. 
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Un cop vam arribar a Bellprat en Joan Carbó tinent d’alcalde, ens va rebre i 
ens va explicar una mica la història de la 
Nativitat.  

Ens va ensenyar l’edifici, una petita casa 
on la planta baixa feia les funcions 
d’escola i el primer pis era l’ajuntament 
del poble. Tot ho vam veure petit, l’escola, 
l’ajuntament, la porta d’accés, fins i tot 
l’urna on es van recollir els vots que la van 
fer alcaldessa. En fi un petit recorregut 
pel poble on fa un temps aquesta gran 
senyora es passejava, manava i difonia les 
seves idees que, malgrat el temps, eren i 
són idees actuals.  

Acompanyats d’en Joan Carbó, vam anar a la sala polivalent, que tots els 
poblets petits tenen , on tant s’hi fan 

els Pastorets, com un ball de festa 
major...Allà ens van passar uns 
audiovisuals. En acabat, Vam fer un 
vol pel poble, que conserva tot 
l’encant rural , sense cap bestiesa 
Moderna, que en cavií l’aspecte. El 
paisatge presenta aquesta època, la 
verdor de ls cerea ls en p lena 
creixença. Fan honor al nom del 
poble. Tinguérem la sort de que a 
mitja passejada per Bellprat, s’ens va 
afegir la diputada anoienca l’Alba 
Vergés.  

El migdia, fem cap a Igualada. En 
trajecte de Bellprat a Igualada, l’Alba 
agafà el micro, i ens va fer cinc 
cèntims de l’actualitat del Parlament i 
les conseqüències del 155 per escollir 
president.  

En Jaume Piquer, també va explicar 
com va crear el cafè bar Jimi Jazz, 
aglutinant tots els ambients i 
s e n s i b i l i t a t s p a t r i ò t i q u e s i 
independentistes de la comarca i 
com posteriorment va esdevenir una 
referènc ia de tots e ls Pa ïsos 
Catalans. 
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Cap a quarts d’una vam arribar a 
Igualada on es celebrava la 23a 
Calçotada Popular, un dels legats d’en 
Jimi. Calçots, botifarra, cigronets de l’Alta 
Anoia, actuacions musicals i uns 
parlaments era els que ens esperava. Tot 
i la programació prevista hi va haver una 
mica de variació ja que quatre gotes 
inoportunes van fer que la música no 
pogués lluir com es tenia previst.  
Desprès vam fer un tomb per Igualada, 
capital de l’Anoia. Vam recórrer el seu passeig, Passeig Verdaguer, que és un 
passeig molt llarg i recte amb una fila d’arbres a banda i banda, sent un lloc 
privilegiat per admirar cases i torres amb elements modernistes de principis 
del segle XX. Entrar al local dels Moixiganguers d’Igualada, la colla castellera, 
on un grupet de noies practicaven i s’aixecaven una sobre l’altre, un 
descobriment. 

Tot caminant, passem per davant del casal d’ERC d’Igualada i seu de la 
Comarcal, fins arribar al  Casal Popular d’Igualada, el Foment, entitat creada a 
finals del segle XIX. L’edifici d’aquesta entitat és al centre històric, a la Rambla 
de Sant Isidre. Vam descansar una mica i recuperar forces, mentre fèiem un 
beure i ens assabentem del resultat del futbol...  

Tornem cap Barcelona, amb piles recarregades i noves idees per fer més 
accions. 

Núria Mateo  

Secretària de la Dona - Casal Irla  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14 d’abril. República Catalana, Cotxeres de 

Sants       

Esquerra Republicana ha commemorat el 14 d’abril, dia de la proclamació de la 
República i també data de l’aniversari del partit, davant de més d’un miler de 
persones a les cotxeres de Sants. Un bon  gruix d’irlaires van assistir-hi. 

Els republicans s’han conjurat per seguir lluitant per aconseguir la República 
catalana malgrat la repressió de l’Estat espanyol i fer-ho a partir de l’herència 
de qui va proclamar la de 1931. “Som 14 d’abril i som 1 d’octubre”, ha proclamat 
l’adjunt a la presidència del partit, Pere Aragonès. També han intervingut la 
secretària general Marta Rovira i el president Oriol Junqueras. 
 

Aragonès ha recordat que a pocs carrers de les Cotxeres és on es va fundar el 
partit i el programa polític continua sent vigent, perquè l’Estat espanyol manté 
en perill alguns dels drets més fonamentals i ha cridat a fer Govern amb 
urgència. “El 21D vam obtenir una victòria titànica. Ara hem de construir un 
Govern que demostri la victòria de les forces republicanes i que ens permeti 
expulsar el 155", ha afirmat. "I nosaltres hi serem, perquè els republicans mai 
renunciarem i mai ens resignarem. Volem guanyar i necessitem guanyar. És 
urgent recuperar les nostres institucions", ha afegit. 

“Hem de continuar ampliant la lluita per la democràcia i demà en tenim una 
gran oportunitat. Fem una crida a que la manifestació de demà sigui massiva.  
Els companys que van ser amb nosaltres l’1O i el 3O ens acompanyaran per 
reclamar respecte pels drets civils", ha destacat Aragonès, que ha acabat la 
seva intervenció recordant a tots els companys republicans d‘Esquerra i les 
altres formacions que són a la presó i a l’exili.  
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“Ningú no pot dubtar del compromís del nostre partit amb 

la República. Estem disposats a jugar-nos-ho tot per assolir 

la llibertat”  

Roger Torrent  
President del Parlament 

Per la seva banda, el president del 
Parlament,  Roger Torrent, ha lamentat 
que hi hagi persones que dubtin 
d’Esquerra i ha recordat el compromís 
personal i amb la República del partit en 
els seus 87 anys d’història.  "Tenim el 
president a la presó i la Secretària 
General a l’exili. Qui pot dubtar del 
compromís personal d’Esquerra?”, ha 
afirmat. "Ningú pot dubtar del compromís del nostre partit amb la República. 
La República és l’instrument per millorar les condicions de vida dels nostres 
conciutadans. Estem disposats a jugar-nos-ho tot per assolir la llibertat", ha 
afegit. 

 

La portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha llegit una carta enviada 
des de la presó d’Oriol Junqueras, on el president del partit cridat a “persistir” 
i a seguir treballant per ampliar suports per aconseguir la República. 
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Junqueras ha destacat, a més, que cal 
fer Govern de manera urgent.  

Finalment, la secretària general 
d’Esquerra Republicana,  Marta Rovira, 
també ha intervingut a l’acte a través 
d’un vídeo, en què ha recordat que en 
els 87 anys d’història el partit s’ha 
mantingut “ferm, digne i compromès” perquè 
“ens mouen els valors del republicanisme, la 
justícia social i la igualtat d’oportunitats”.  

Mal haja als estaments de l’estat espanyol, que 
amb els presos/ses d’hostatges, han impedit 
que celebrem el tradicional dinar i la resta de 
jornada festiva...igual que ens recorda el que van 
fer amb els nostres pares i avis fa 80 anys. 

Recull ECB SC 
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18 d’abril. Conferència a la Rodoreda: País 

Valencià: Avui i demà  

Al voltant del 25 d’abril, per recordar aquella desgràcia que fou la batalla 
d’Almansa fem una xerrada amb els amics del País Valencià, per parlar de la 
situació Político-social d’aquella part de la Nació. 

Va presentar l’acte Montse Cañameras la nostra Secretària d’Organització del 
casal. Ens va fer cinc cèntims de les persones convidades: en Francesc Marco 
historiador, col·laborador de la Fundació Irla, amb la que ha escrit dos llibres i 

darrerament amb Gregal, la Generació 
de la Independènc ia : de l B loc 
d’estudiants Independentistes a 
l’Associació Catalana de Professionals. 
Coneixedor del País Valencià i de l’obra 
de Fuster. Elo Chamarro, saguntina, 
presidenta d’Esquerra Republicana al 
Camp de Morvedre. Activista social, 
treballadora del sector taronjer a l'atur. 
Membre del col·lectiu Hepàtia de 
dones republicanes. 

Joan Vea llicenciat en Economia per la Universitat de València i màster en 
Gestió i Promoció del desenvolupament Local per l’Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local (IIDL). 
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Va donar primer la paraula a en Francesc Marco que va exposar amb el suport 
d’un powerpoint, l’evolució del País Valencià des de l’any 1962 en que és 
publica Nosaltres els Valencians (el primer llibre publicat per edicions 62), 
llibre de capçalera de moltes biblioteques de moltes cases dels Països 
Catalans, on Fuster posa les bases intel·lectuals de la modernització del País 
Valencià, la sensibilització per la llengua...que després, li dona una forma de 
projecte polític, aprofundint amb les relacions entre El Principat, el País 
Valencià i les Illes: Els Països Catalans. Aquesta teòrica, va anar calant en part 
de la intel·lectualitat i després en els partits polítics d’esquerres que van fer 
seves. 

L’any 1977 aquests partits no aconsegueixen entrar en l’àmbit parlamentari. No 
és trasllada l’èxit social i cultural al joc parlamentari. 

Tot això fa que en el moment de conformar l’autonomia del PV, el 
fusterianisme, no hi tingui cap influència. Va començar la disputa entre 
símbols, llengua, història...molt acarnissada entre la dreta franquista de 
l’Alianza Popular, contra un PSOE on els membres del PSPV, van claudicar 
pràcticament a tota referència a les idees valencianistes de Fuster, cal 
significar la traïció de molts elements dels socialistes valencians, alguns amics 
de Joan Fuster.  És la coneguda batalla de València. Perdut tot això, els anys 
següents, hi va haver intent continuats de reestructurar l’esquerra 
valencianista fusteriana amb un seguit  de partits polítics. Tots van fracassar 
menys UPV que no va tenir representació a les corts, si va obtenir certa 
entrada en les municipals. 
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A finals de la dècada dels 80, Esquerra Republicana te interès ha entrar en la 
política de tots els Països Catalans. Començant per la integració a les llistes 
europees candidats del País Valencià i illenques. A principis dels 90 molts 

e l e m e n t s d e l ’ e s q u e r r a 
independentista, entren a militar a 
ERC, el que fa que es comencin a 
formar casa ls i agrupac ions 
comarcals arreu de la nació. Tot i 
això, no es va tenir representació 
parlamentària. A partir d'aquí a 
mitjans de 90, certs ambients 
comencen a qüestionar-se si cal 
seguir fent valencianisme a través 
de la idea fusteriana de Països 

Catalans, o funcionar com partits 
nacionalistes o independentistes estrictament valencians, renunciant a la 
senyera, a la llengua, acceptant ens reguladors, que en cerca una certa 
provincialització.... 

Per acabar-ho d’adobar, el 91 el PP guanya la batllia de València, i el 95 a tot el 
país. Comença una llarga nit pel que fa al llengua, sobre tot a les escoles, 
eliminat pràcticament les línies en valencià… als símbols, tot allò que respiri un 
mínim de valencianitat, que per elles és sinònim de catalanisme... així com tot 
el tema de l’ecologia, els drets socials, la 
pura i dura especulació urbanística... Va 
destacar la fredor de les relacions entre 
els governs català i valencià, que ja van 
haver amb els socialistes, van empitjora 
amb el PP, només amb alguna trobada 
esporàdica en l’época que el PP li calia 
el suport de Convergència. 

Va recordar el tripartit amb el projecte 
de l’euroregió d’en Maragall que 
emmarcava part del Llenguadoc i els 
PP CC, que al Francisco Camps, no li va 
fer ni fred ni calor. En el segon tripartit 
amb en Montilla i Camps, la tensió va 
ser màxima, amb les multes a ACPV, el 
tancament dels repetidors de  TV3, la 
proh ib ic ió de les emiss ions de 
Catalunya radio....en l’etapa d’Artur Mas 
i Fabra, segueix l’inexistència  de 
relacions, excepte en el tema de l’Eix 
Mediterrani, el retard del qual ja no es 
pot amagar més i fins i tot l’empresariat 
del PP n’està neguitós.  
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Arribem al 2015, on el poble vota canvi radical, formant-se el Pacte del 
Botànic, el que propicia la formació d’un Govern progressista a la Generalitat. 
Sembla que hi ha un cert desgel de relacions entre ambdues Generalitats. Va 
deixar sobre la taula el paper d’ERPV, el finançament.. en el futur proper, l’any 
19, on hi haurà eleccions locals, valencianes i europees... 

Tot seguit, va prendre la 
paraula Elo Chamarro, que 
contestant a la pregunta 
de la Montse, de com viviu 
aquest moment al País 
Valencià. Respongué si 
hem de resumir  la situació 
actual del País Valencià, és 
desencant, pels votants 
dels partits del pacte del 
Botànic, i especialment pel 
Bloc i Compromís, que han 
aparcat la “valentia” de la 
seu lema electoral. 

Després de tres anys, esperàvem que el conseller Marçà implantés el requisit 
lingüístic en la funció pública...tot i que les lleis lingüístiques no són estatals, 
tenim competències. La llei del valencià en les comarques castellanoparlants, 
no es demanarà.  

Pel que fa als mitjans de comunicació en valencià, l’any tretze es tanca TVV i 
molt abans es posen traves a la recepció de TV3...en tres anys de govern no 
puc escoltar TV3, però si un canal anglès o alemany. I la futura televisió 
valenciana neix capada perquè tot és privat menys els informatius. Va 
destacar l’impacte que va fer compromís defensant l’ERO de TVV. 

Per altra banda, segons l’informe Raxen, el País Valencià, és el territori dels PP 
CC on més atemptats contra minories i partits polítics patim. No tenim Mossos 
valencians, tenim els “piolins” tot l’any i al feixisme cohabitant amb ells amb 
tota normalitat.va recordar els incidents del darrer 9 d’octubre on en plena 
manifestació, la policia espanyola, no els va garantir la seguretat. També 
recordar els problemes que va tenir en Tardà amb els ultres, quan va anar a 
Vinarós i Benicarló...  

Va etzibar que pel PP la cultura no va més enllà dels bous. Tan és així, que el 
Miquelet que és el nostre teatre Lliure, no rep cap ajut econòmic. Criticar el nul 
esperit valencianista del PSOE, el del 155, el Podemos que si però no, i donya 
Mònica Oltra, que te molt de mediàtica, però gens de valencianista. Va 
sentenciar, que l’ofenia molt que el govern del País Valencià no hagi donat el 
mínim suport al meus companys empresonats i exiliats. Igualment als 
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centenars de persones que foren estomacades l’1 d’octubre, i ara al persecució 
dels CDR, pel que no em sento representada pel senyor Puig i la senyora Oltra. 

Tot seguit va parlar en Joan Bea. Va entrar amb la pèrdua del tresor per la 
Nova Planta, el 1707, i la implantació del nou impost per pagar les despeses de 
la guerra de successió: La contribució. Més tard posà l’exemple del desviament 
del Túria, que els valencians 
s’hagueren de pagar amb 
un recàrrec en els segells 
d e c o r re u s , i q u e h a 
continuat amb la LOFCA.. 

Al Principat, l’espoli el veniu 
treballant denunciant des 
de fa dècades, al País 
Valencià no hi ha estudis 
exhaustius, tot just un parell 
realitzat per companys 
d’ERC. La manca de dades i 
de ganes d’estudiar el 
problema, nosaltres seguim 
amb el nostre. 

Va destacar les diferències entre el recaptat per l’estat i el gestionat per les 
comunitats. Va recordar la imposició per part d’Esquerra el 2005, la publicació 
de les balances fiscals, que en el cas del PV, era de 5.500 milions d’euros.(5% 
del PIB), les successives dades, indican que el PV es pobre, i a sobre paga a 
l’estat. Es pot dir que es un règim colonial.  

Va dir que fins els anys 60, el PV, ers mitjanament ric, amb una bona 
agricultura, petita industria, i incipient turisme. Però estant  en un estat 
centralista no em podem gaudir nosaltres, als diners es recapten i s’inverteixen 
en altres llocs. En el temps, això fa que el PV sigui la comunitat més 
endeutada. Això vol dir que quasi devem la meitat del PIB.  Quan no hi ha més 
diners, el Montoro s’inventa el préstec sobre el nostres diners! Això si a un 
interès molt baix!...comptat i debatut avui, devem a l’estat 30.000 milions! 

Per posar dades, només el dèficit fiscal del 2002 al 2009 puja un 45.000 
milions, i o casualitat el dèficit de la Generalitat Valenciana fins el 2018 és de 
46.000! als principatins això ens sona, sense el dèficit fiscal, la Generalitat no 
deuria cap euro... 

Abans d’acabar, va recordar que el govern ho va fiar tot a una única cosa: la 
reforma del sistema de finançament, que porta un retard de 4 anys. El PP no 
mourà peça fins després de les eleccions de l’any que bé per evitar desgasts 
electorals, el que implicarà que no podrà complir la principal promesa 
electoral, i el discurs que tingueren per guanyar al PP, ara no el tindran, doncs 
els peperos els hi retrauran que ells tampoc van poder fer la renovació de la 
LOFCA.  
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Tot seguit s’obrí un llarg col·loqui al voltant de les tesis fusterianes, i la manca 
de determinació en realitzar el seu programa... 

En acabat vam anar al nou Sanllehy on férem el sopar-tertúlia mensual. 

ECB SC 
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21 d’abril. Autocar Cristina Piris a València 

i Benimaclet 

En la recerca de dones republicanes, 
hem rescatat la memòria de Cristina 
P i r i s , a c t i v i s t a s i n d i c a l , d o n a 
d’esquerres, a qui hem dedicat aquest 
autocar. Després d’una intensa difusió, 
aconseguim reunir 14 patriotes per 
anar a València per commemorar el 25 
d’abril de 1707 de nefasta memòria... 

Eixim de la plaça Universitat a 2/4 de 
set del matí. Després d’esmorzar a l’àrea de servei de Benicarló, arribem 
València, a la plaça de la Reina, on ens trobem amb el nostre company Paco 
Galiano, president de València  ciutat d’ERPV. Descarreguem els propilens que 
havíem recollit el dia abans a la seu central de Barcelona, amb les cares de 
presos polítics nostres i d’arreu, que s’exhibiran a la mani de la tarda. 

En un tres i no res, trenquem pel carrer sant Ferran, i arribem a OCC, antic 
“siglo valenciano”. Hi deixem els propilens. Després de la ritual compra del 
Temps a la llibreria Tres i Quatre, en una visita ràpida, pugem al terrat, des d’on 
s’ens mostra una formosa vista del terrat i eixides de la ciutat vella, destacant 
el Miquelet i el cloquer de la Seu...un cop fetes les fotos per immortalitzar la 
vista, davallem a peu, constatant la gran activitat que hi ha en aquesta 
institució.  

En l'actualitat és un centre d'exposicions culturals on diverses associacions 
relacionades amb la vida cultural del País Valencià i els Països Catalans hi 
tenen seus: Acció Cultural del País Valencià, la Institució Cívica i de Pensament 
Joan Fuster, la Societat Valenciana de Ciències de la Salut Joan B. Peset, 
l'Institut Ignasi Vilallonga d'Economia i Empresa, la Fundació Ausiàs March, la 
Fundació Josep Renau, l'Espai Ciència, i l’Institut Internacional d'Estudis 
Borgians. L'edifici també alberga la Llibreria Tres i Quatre. 
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Un altre aspecte important són les 
classes d'idiomes que hi imparteix el 
Centre Carles Salvador, entre ells les de 
valencià/català. També cal destacar que 
el setmanari El Temps hi té la seua seu 
valenciana. 

Un cop reagrupats, en Paco Galiano ens 
guia cap a la recerca de les restes de la 
muralla àrab de València -on part dels 
fonaments es conserven al soterrani del 
edifici Octubre- que comencem al 
carrer del Trenc, continuem per Tapiners 
i la plaça del Mocadoret,  on ens explicà 
l’increïble miracle que sembla ser va fer 
sant Vicenç Ferrer.  

Anem descobrint llenços de la muralla, 
entre cases mig enderrocades, algunes 
per especulació dels anys del mal son 
dels governs del PP, i d’altres per 
rescatar fins hi tot algunes torres de 
l’esmentada muralla.  Acabem el 
recorregut les majestàtiques torres de 
Serrans. 

Fem cap a Benimaclet a l’Assemblea de 
Veïns, tot travessant els antics Jardins 
Reials, on s’està  en Pep Guia, fundador i 
ànima del PSAN...Ens atansem al pati 
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interior on sota la impressionant 
llimera, dues grans paelles estan fent 
el xup-xup, amb un branquillons de 
romaní de Xest. Mentrestant, fem una  
cerveseta amb els entrants i l’amanida. 
Poc després, comencen a repartir els 
plats d’arròs. No cal dir que estava 
molt bo. A les acaballes, la Carme va 
fer una emotiva presentació de 
“l’apadrina una rosa” en favor dels 
presos i exiliats polítics, que va 
corprendre a tothom… 

El que va fer que la gent col·laborés, 
incrementant els fons de la caixa de 
resistència. En el llevant de taula entre 
els cafès i el taller de gin-tònics, en 
Pep Guia, es dirigí als presents, 
recordant el doble aniversari; 25 anys 
de la mort del poeta Vicent Andrés 
Estellés i de l’assassinat de Guillem 
Agulló. Agraí la presència del nostre 
autocar vingut des de Barcelona... 

Tot d’una tothom es mou, es desparen 
les taules, es desa tot, hem de marxar, 
la mani ens espera d’aquí a mitja hora.  
Marxem tots plegats cap a al mani. Hi 
fem cap passant per davant de la 
estació del Nord, una meravella del 
modernisme. Arribem a la plaça de 
sant Agustí. 

Una gentada s’hi aplega, elements de 
tots e ls part i ts va lenc ian istes , 
sindicats, entitats veïnals, plataformes 
de defensa de barris, rius...encapçalats 
per la gran pancarta d’Acció Cultural 
del País Valencià. 

En absència de n’Eliseu Climent, la 
presidia Joan Francesc Mira. 

La pancarta d’ERC, la portaven en 
Josep Barberà, la Elo Chamarro, en 
Paco Galiano, la diputada Teresa Jordà 
.... les JERPV, duien els propilens a 
mans alçades, amb les imatges dels 
p r e s o s i e x i l i a t s p o l í t i c s , 
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cantants...represaliats per l’estat veí i d’altres llocs del món... 

Tothom va desfilant darrere les seves pancartes cap els Jardins Reials.  Un cop 
allà, obre els parlaments el batlle de València, i membres de la família d’en 
Guillem Agulló..., s’ens humitegen els ulls de ràbia i tristor, recordant 
l’assassinat i la injustícia que representa que el seu assassí campi per on 
vulgui... s’alça una muixeranga d’honor...hi actuen tot un seguit de grups i 
cantants (Alabajos, Obrint Pas...). es fa tard, enguany no podem retrobar-nos 
a la orxateria santa Caterina, com hem fet els darrers 8 anys, fem una trucada 
al Lluís el nostre xòfer que ja ens va acompanyar a Brussel·les, per indicar-li 
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que ens vingui a recollir. Cap a les 10 de la 
nit, girem cua i tornem cap a Barcelona.  

Fem una parada a l’autopista per sopar 
amb bon ambient i sensació de feina feta. 
Hem fet costat als company@s del sud, 
hem assistit a una reparació històrica i 
hem copsat que l’independentisme creix a 
la veïna futura República del País 
Valencià. 

Ens Ajudarem!!           

ECB  SC                           
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22 d’abril. Santa Perpètua de Mogoda 

Vam arribar de València cap a les dues de la matinada. Sabem que pel matí, 
Òmnium Cultural, ha programat una festa en ocasió de l’aniversari d’en Jordi 
Cuixart  (injustament pres per la repressió espanyola), a Santa Perpètua de la 
Mogoda, la seva vila natal. 

Ens retrobem amb la Carme (encara tenim fresca la seva intervenció d’ahir a 
l’Assemblea de Veïns de Benimaclet presentat “l’Apadrina”), i hi fem cap.  

Hi arribem cap ales 11 del matí. Tot el pont i la carretera d’accés, estan 
engroguits amb llaçades.  A l’esplanada, s’hi està muntant una gran barra, amb 
força elements hidratants; uns quantes piles de barrils de cervesa, i un bon 
nombre de tiradors de Moritz naturalment. Hi notem la presència d’en Jaume 
feinejant, que també fa unes hores era amb nosaltres a València. Amb ell i en 
Jordi Estalella, està garantida la catalanitat dels productes i de llur 
etiquetatge. Les noies, li demanen un trosset de barra per a posar les roses 
“d’apadrina”. Que ens deixa amb complicitat. Al llarg del dia, s’aplega en bons 
nombre d’apadrinaments, el que significa un petit alleujament per les famílies 
dels presos polítics. 

Poc a poc es va omplin de gent, la majoria, famílies senceres.. 
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Hi ha molts tendals, del propi Òmnium, de material indepe, d’entrapans ...al 
fons un gran escenari, protegit del sol per una gran vela, acull les diferents 
actuacions, i intervencions, que van 
felicitant  en Jordi Cuixart en la 
persona de la seva dona, la Txell, i 
que va rebent l’escalf de tots els 
assistents. 

Cap a mig dia, arriben companys 
irlaires, que venen de motu propi 
sense haver-nos coordinat. És 
enardidora la coincidència d’ideals 
i d’acció dels militants i amics del 
casal. Comptat i debatut som una 
vintena. Aprofitem un interval en 
l’actuació de la Marina Rossell, per 
lliurar al Txell Borràs, el cistell  de 
roses, amb les etiquetes penjants 
que contenen les missives que les persones col·laboradores, dirigeixen en 
aquest cas al Jordi Cuixart. Va ser un moment molt emotiu.  
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Després de fer un beure i un brindis republicà tornem cap a casa. Quan sortim 
del recinte, ens creuem amb la Núria Cadenes, una altre que també  sap que 
és la repressió de Ñ, que ahir també  vam veure a València (on hi viu), en la 
mani i la inauguració del carrer Guillem Agulló... Brutal!!!  

...Marxem consternats perquè un cop més al llarg dels darrers més de tres 
cents anys, tenim patriotes catalans a la presó per defensar la terra.... no ens hi 
resignem... 

continuarem a la lluita per l’alliberament de la pàtria completa... 

ECB SC 
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23 d’abril Sant Jordi 

Un any més Esquerra Republicana de Catalunya a Horta-Guinardó i el Jovent 
Republicà d’Horta-Guinardó vàrem ser presents a la Diada de Sant Jordi 2018 
al passeig Maragall amb Tajo. Un lloc molt transitat, on vàrem aconseguir 
tancar la parada amb cap ni una rosa al cubell. 

A la nostra parada també hi havia un espai per les roses grogues, que vam 
cedir a l’associació ‘Apadrina una rosa’. Roses grogues, símbol de la llibertat i 
la dignitat. Un dels objectius de les roses, tal i com s’explica a la pàgina web 
de l’associació, és lliurar-les a les famílies dels presos i preses polítiques. Tantes 

com dies porten privats de llibertat. Cadascuna de les roses apadrinades 
s’acompanya d’un nom, el de la persona anònima que els recorda i vol que 
tornin aviat a casa.  

Qualsevol persona pot apadrinar o aconseguir una rosa solidària. 

Observant la gent amunt i avall i als infants vaig sortir del meu estat de 
somieig per adonar-me que aquest ha estat un Sant Jordi diferent, un Sant 
Jordi que malgrat haver-hi persones empresonades i exiliades l’esperit 
d’alegria i generositat que es viu a totes les diades continuava intacte. 
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La versió de la llegenda de Sant 
Jordi més popular a Catalunya 
narra que a Montblanc hi havia un 
drac horrible que causava danys a 
homes, dones i bèsties. Per tal 
d’amansir-lo, s’escollia per sorteig 
una persona que era donada en 
sacrifici al terrible drac. Un dia, la 
persona escollida va ser la filla del 
rei, que hauria mort a mans del 
drac si no hagués estat per la 
vinguda d’un cavaller que es va 
enfrontar al monstre i el va matar. 

Segons la tradició de la sang 
vessada va néixer un roser de flors vermelles. D’aquesta bonica llegenda 
venen les roses, vermelles, si, però, 
aquest any també han estat 
protagonistes les roses grogues, 
contra la repressió i per la llibertat 
del presos i preses polítiques i en 
record dels que es troben fora de 
Catalunya, a l’exili. 

Ha estat una jornada cívica, cultural 
i festiva, com sempre, però, també 
reivindicativa. Si volem fer el símil, 
els dracs d’ara és la censura que 
patim i la manca de llibertat, però 
malgrat tot no renunciarem a la 
construcció de la Repúbl ica 
Catalana. 

Visca la Diada de Sant Jordi! i el Dia Internacional del 

llibre!! 

Núria Mateo 
S D 
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30 de maig Lluïsos d’Horta. Conferència. 

La pesca  

 

Ja feia temps que des de la Secretaria de Cultura del nostre Casal estàvem 
barrinant un viatge que ens pogués  instruir en la historia marinera del nostre 
País. Fer una conferència prèvia, com és de costum, convidar protagonistes 
que visquin en primera persona aquest món, i passar a la pràctica visitant per 
un dia la vida d’una vila que mira la mar com una forma de treballar i treure'n 
profit.  

Tot això no és res fàcil però, gràcies a l'experiència en gestionar aquestes 
coses de l’Eduard, aviat ens vàrem trobar un migdia de maig davant la seu de 
la Direcció General de Pesca de la Generalitat. Havíem quedat per dinar amb 
el seu director, el company Sergi Tudela, el qual ens va explicar la difícil tasca 
d’aquest departament.  

Aviat vàrem conduir la conversa en posar data a la conferència temàtica i 
posterior visita al poble escollit : L'Ametlla de Mar, col·loquialment coneguda 
com “La Cala” i els seus habitants com a “caleros” i “caleres”. Dit i fet. 
Acordem els ponents i datem el 30 de maig. 

La conferència a la sala petita dels Lluïsos d’Horta els dies previs a la sortida 
va ser tot un encert en tots els aspectes. Va presentar la conferència Laura Pi, 
de la Secretaria de Comunicació i membre de les JERC del casal.  

Va fer un apunt biogràfic dels ponents: Isabel Palomera , biòloga investigadora 
del CSIC. Sergi Tudela, doctor en biologia i oceanòleg. Director general de 
pesca de la Conselleria d’Agricultura. 
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Havíem convidat Jordi Gaseni batlle de la Cala. Obligacions del càrrec ho 
impediren. En llur representació, vingué Jani Brull presidenta i columna 
vertebral de l’executiva local del nostre partit.  

Enceta en Segi Tudela, confirmant el desconeixement del món del mar, quan 
Catalunya és un país eminentment marítim amb una costa llarga i variada. 
Sobta doncs per part del catalans, aquesta manca de definició i reivindicació 
de l’espai marítim català.  

Va informar que el mar, a banda de la pesca, també hi ha altres activitats que 
en diem afers marítims. En pocs dies sabreu que estem apunt d’aprovar la 
primera estratègia política marítima de Catalunya de la història. Tot enfocat 
perquè el sector primari sigui un pal de paller de la República Catalana. No 
tractem només de la barca que va a pescar el lluç, és un sistema, que abasta 
moltes dimensions; Una antropològica, un dimensió cultural innegable, una 
dimensió social, de lleure, d’alimentació, gastronòmica… 

Entrant en matèria, com explicar la relació directe entre el relleu de la costa 
catalana, i les diferents espècies i de llur  abundància. Els dos grans canyons, i 
la gran variació de profunditats de la plataforma, fan que la nostra pesca sigui 
molt variada en espècies, en contraposició al mar del nord i altres zones 
atlàntiques… tota l’àrea del delta de l’Ebre, la plataforma és molt més gran, 
degut als sediments que aporta el riu, l’aiguabarreig  de les  aigües dolces i el 
mar, fa que sigui lloc de gran creixement i abundància del plàncton, inici de la 
cadena tròfica, això permet la pesca amb grans flotes d’arrossegament. 
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Aquesta gran varietat d’espècies, fa que hi hagi diferents  sistemes d’ormeig 
de pesca i de flotes:  

• Les arts menors, petites barques, que capturen amb hams, arpons, 
nansa…petits pescadors que són arreu. 

• Les barques d’encerclament, que són les que pesquen el peix blau que 
també són per tot el litoral. Hi ha una subcategoria que són 

• Grans barques d’encerclament tonyinaires. N’hi han quatre i totes són al        
port de l’Ametlla. 

•  Barques d’arrossegament. 

Ve explicar com s’estructura el sector pesquer en confraries de pescadors, que 
d’alguna manera són hereves dels gremis medievals, que comercialitzen a 
través de les llotges el productes de la pesca. 

Va descriure les diferents arts de pesca, segons l’especie a pescar: el bou o 
arrossegament (lluç rap, gambes), encerclament (pelàgics o peix blau, tonyina 
inclosa…) I el palangre (hams llargs…) el trasmall i d’altres menys importants. 
Catalunya té unes 700 barques de pesca, si bé hi dominen les de les arts 
menors, la resta està bastant equilibrada. Va tocar el tema de l’aqüicultura on 
hi predomina la producció de mol·lusc al delta. Tenim a l’Ametlla, una granja de 
tonyina que no és pròpiament aqüicultura, sinó que son granges d’engreix… 
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Va senyalar la sobre pesca que ha patit la Mediterrània, hi ha coses que no 
s’han sabut fer bé, però no és cert que la Mediterrània s’estigui morint, hi 
casos d’èxit que ens demostren que si fem alló que cal fer, i sabem el que cal 
fer, el medi és agraït i en pocs anys, podem estar explotant un recurs que és 
capaç de donar suport a una producció més saludable i econòmicament més 
rendible pel sector. El problema més important és com fem viable el que el 
sector arribi viu als sacrificis i canvis que el període de transició comportarà, 
fins arribar a la nova ordenació del sector que estem apunt d’aprovar. Sembla 
que Europa que fins ara ha prioritzat l’Atlàntic, ara s’ha adonat que toca 
regular i protegir la Mediterrània. Va posar com exemple el redescobriment del 
sonso, peix petit que no hi problema en consumir-lo petit perquè és un peix 
que no creix. 

Estem implantant al sector un model propi de gestió que consisteix en tornar 
el poder al sector i compartir-lo. Tenim un decret a punt d’aprovar-se (no 
volem que el signi un ministre del 155), que reordena el sector que en base als 
comitès d’autogestió formats per 4 estaments: representants del sector, de 
l’administració, dels científics i de la societat civil. Aquests comitès 
d’autogestió, seran paritaris i no manarà un més que els altres. Com exemple, 
va posar l’èxit de la gestió del sonso. Model que es vol estendre a tot 
Catalunya. 

Va comentar que properament a Blanes, s’aprovarà un model que han gestat 
els pescadors de la costa gironina, mitjançant les confraries, amb el nostre 
suport (de la DGPAM) per gestionar 500 Km2. Aquest és el model a seguir i 
mantenir el sector en unes condicions econòmicament viables. Va dir que el 
pes del sector català no és menor, és més important que tota la França 
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mediterrània, que tota Alemanya i que tota Suècia. Som una potència mitjana 
dins l’Europa mediterrània.  

Finalment va mostrar i repartir uns díptics informatius sobre la campanya per 
la divulgació i coneixement del peix autòcton, al nostre mercat. que és el 15% 
del peix que es troba als mercats i supermercats. Cal que el consumidor 
distingeixi el producte de proximitat. El preu no és el que hauria de ser. Hi ha 
moltes espècies que estem perdent. Cal mantenir el relleu generacional del 
pescador, també cal mantenir el del consumidor de peix, perquè està 
desapareixent, per la manca de coneixement d’espècies que el canvi d’hàbits 
generacionals comporta. Va afirmar que la proteïna de peix, sigui la proteïna 
ecològica més barata que existeix. Aquesta campanya, la fem la Direcció 
General,  amb la Federació Nacional Catalana de les Confraries de pescadors i 
el Gremi de Peixaters. En els volants divulgatius, s’explica els elements que 
hauríem de trobar en una etiqueta ben feta. Finalment va repartir material 
publicitari de la campanya… 

Seguidament va parlar Isabel Palomera. 
Comença destacant l’amistat que te amb 
en Sergi des de que va fer la tesi doctoral. 
Va dir que la funció dels científics, és 
a s s e s s o r a r e l s p e s c a d o r s i a 
l’administració per tenir eines per millorar 
la gestió de la pesca. 

La biomassa del mar, està directament 
relacionada amb naixements d’aquests 
individus, el creixement i amb la 
mortalitat ja sigui per pesca o natural. 
Estudiem l’evolució, el pés, la relació pes 
anys, èpoques de cria, el creixement… I la 
mort ja sigui per depredació, malalties o 
pesca fins arribar a determinar quants n’hi 
ha al mar. això permet aconsellar als 
pescadors quins peixos es poden pescar 
més o menys o no pescar-los de moment. 
Com ho fem? Ens embarquem en vaixells 
científics o en les mateixes barques, estudiant totes les variants de la pesca, 
Quantitat d’espècies a les xarxes i les separem per espècies. És increïble la 
varietat d’especies que apareixen en una descàrrega de xarxes. Característica 
de la biodiversitat que hi ha al Mediterrani. 

Una de les parts que estudiem és la reproducció i el cicle de vida. Calculem els 
ovòcids que hi ha en els ovaris, i podem calcular quina fecunditat tindran i 
quants ous podran posar. L’estudi dels otòlits, que tenen una capes semblants 
als cercles dels troncs del arbres, permeten determinar l’edat del peix. Això 
ens permet relacionar edat amb llargada i d’altres característiques. També 
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estudiem la influencia del medi, temperatura, zones amb més riquesa de 
plàncton, el vent que fa moviments de barreja d’aigües.. 

Va explicar que en el cas del seitó, els anys que l’Ebre porta més aigua, hi 
havia més captures. Això li va fer dir que l’aigua que arriba al mar no és perd 
com diuen alguns ignorants, tot influeix en la cadena tròfica. Va explicar que 
els peixos tenen dos tipus d’alimentació els filtradors i els depredadors que 
s’alimenten d’altres peixos, i que en el mar totes les espècies estan 
interrelacionades. Va insistir en el que havia dit en Sergi sobre el problema de 
la gran quantitat de peix que es captura  i es desaprofita. Impactant el gràfic 
de les captures des del 1910, on destaca la brutal pujada dels anys 1970, on s’hi 
van introduir els vaixells més moderns, la tecnologia…observant-se la davallada 
espectacular dels darrers decennis, resultat de la sobreexplotació del mar. 
alguna cosa no hem fet bé. També va palesar la no acceptació del sector de  
moltes indicacions dels científics i la dificultat que representa que en les grans 
decisions es topa amb la manca de competències, les que té l’estat i que 
sovint no ens fa cas. Per acabar-ho d’adobar, ens ensenyà una foto d’una 
xarxes, que van treure del fons a més de 1000 metres una bestiesa de 
porqueria, el que li va fer dir que el fons de la Mediterrànea és un gran 
abocador, invitant-nos a ser-ne conscients… 

Finalment, va intervenir la Jani Brull, presidenta de la secció local de la Cala, 
que com hem dit substituïa el batlle Gaseni. A qui agraïm l’esforç de pujar a 
Barcelona, i superar la manca de costum de parlar en públic. Va fer una mica 
d’història del poble. Neix en temps de Carlos III (el Borbó), enclavada al golf 
de sant Jordi, els cartògrafs l’anomenaren Cala de l’Ametlla.  

Els ancestres de què s’en té coneixement, són d’origen valencià tant de 
Benidorn com del Grau de València. Eren pescadors que van descobrir les 

cales, cercant aixopluc els dies de 
tempesta. Aviat hi van portar les 
famílies. També s’hi va assentar gent de 
Tortosa, mitjançant l’ordre de sant Jordi 
d’Alfama. D’aquí encara viuen resta el 
castell. Explica que en aquell temps 
predominava la pesca del bou i de 
l’almadrava, avui d’arrossegament. Són 
les barques que avui surten a les 6 de la 
matinada i arriben pel capvespre. 

Quan arriben a port, fan la tria i 
encaixen les captures. Si bé ja fa temps 

que es fan aturades de mesos, i que 
l’administració fa algunes coses, els pescadors ho veuen insuficient. 

Cal tenir en compte que abans no hi havia la tecnologia d’avui, i els caladors 
es senyalitzaven des de terra, cada barca tenia les seves llibretes…avui, els 
radars i el ordinadors, detecten els bancs i la profunditat, de manera que els 
caladors queden marcats en el GPS…va lamentar que actualment ja no resta 
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almadrava amb la que es pescava la tonyina, que era molt abundant a la vora 
de la costa. Avui son més lluny i fondes, el que comporta l’us de les grans 
barques tonyineres. La pesca de la llum, és la que més problemes te, fa uns 30 
anys la majoria de les barques s’hi dedicaven.  

Avui en resten 3 o 4  i algunes han anat a Tarragona, doncs més a la vora dels 
pocs caladors de sardines que resten. Avui la pesca que es practica més és la 
de les petites barques artesanals, que pesquen palangre i petites xarxes,  
barques que van alternant la pesca segons la temporada de els diferents 
espècies. Això fa que el peix que no és ven, aquell mes, les famílies arriben 
quasi a avorrir-lo. Malgrat tot, tenim la sort de consumir peix de Km 0. Estem 
content, perquè sembla que começa a haver un cert relleu generacional en 
aquesta pesca artesanal, assegurant i continuant la vida de la Cala al voltant 
de la seva activitat fundacional: La pesca. 

Va acabar esperant tenir el goig de rebre'ns en la visita que farem el 
diumenge, on ens acompanyaran en una completa visita per tot el poble.  

 La Núria, Secretaria de la Dona del casal, 
va llegir un resum del document que ens 
havia enviat Isabel Betoret, secretària de 
la Confraria de pescadors de l’Ametlla, 
que vam repartir a tothom. Cal remarcar 
que el sistema d’organització dels 
pescadors en confraries, és basa en 
l’autogestió, on hi són representats per 
igual el amos o armadors i els pescadors, 
i que els sous es paguen a la part.  

El més innovador és el paper que agafa 
la dona en totes les feines post pesca: 
administració o gestió de les confraries, 

la majoria de les secretàries de les confraries són dones, la distribució, la 
comercialització, foment de l’ecologia, gastronomia, tot això a la zona del 
delta, on s’està engegant. Un pas més en la presència i protagonisme de la 
dona en un camp desconegut per la majoria dels catalans/nes. Hi va haver un 
llarg i profitós col·loqui, donat l'interès que va generar el tema. 

Cap a les 9 del vespre, van plegar veles. Una reunió molt instructiva de la que 
tothom va marxar satisfet. Tot seguit vam baixar al bar dels Lluïsos, on vam fer 
el sopar tertúlia mensual. 

DF SAC -  ECB SC 
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3 de juny La Cala 

Prèvia:  

Aquest cicle d’actes (Visita d’exploració a la Cala, trobada amb el DG Sergi 
Tudela, la conferència dels Lluïsos i finalment l’autocar a l’Ametlla), es el més 
agraït que hem fet mai al casal. La concepció del projecte va començar amb 
l’anada a la Cala de bon matí el diumenge de Glòria, amb l’Àngels en lo tren. 
Arribats  a l’Ametlla de Mar, tot baixant del tren, rebem  una violenta 
mestralada, que quasi ens tomba. És la particular benvinguda que la Cala 
ofereix al visitant. Tota una declaració d’intencions. En David i al Mei ens reben. 
Anem a fer un mos, el dringar del les fixacions dels tendals dels establiments i 
dels caps i anelles dels pals del velers és eixordador. L’udol del vent ens 
acompanyarà tot el dia. 

Esmorzem. En David està joiós, 
l’orgull de poble, de calero, en 
mostrar-lo al foraster. El vent 
arrauxat és part de l’ADN de la 
Cala. Esmorzats, contactem  
amb na Jani Brull presidenta 
d’ERC de l’Ametlla de Mar. Fem 
temps. Després d’una passejada, 
ens trobem la Jani. Fetes les 
presentacions, ens explica la 
història del poble i en la pesca a 
mar, gran part dels caleros en 
v iuen . La s inton ia va ser 
completa, cosa res estranya, 
doncs tots som republicans.Vam 
planificar els llocs que ens aconsellaven de visitar, especialment la confraria de 
pescadors, El Museu d’enfonsa-ments…Ens acomiadem. Ens retrobarem a 
principi de juny. A una plana de la nostra llibreta hi ha noves anotacions. Amb 
la Jani va quedar pendent el tast del “pan dormido”…variant calera de la 
Mona…     

Havent dinat, en David I la Mei, ens ensenyen aquesta part de la costa 
catalana, per a nosaltres un magnífic descobriment. Un bé de Deu, aquestes 
cales que descobrim. Feina feta. S’albira una nova acció republicana  territorial, 
lúdica i  patriòtica. 

Enllestida la feina tornem cap a l’estació.     

ECB SC 
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Arribat el dia, fèiem el recorregut de 150 km. que separa Barcelona d’aquesta 
vila del Baix Ebre, tot encetant un agermanament entre els companys i 
companyes caleros i els barcelonins que esperem gaudim molt temps.  

Malgrat el dia gris i la pluja que va caure 
amb intensitat a estones, res no va deslluir 
la visita a l'antiga confraria de pescadors, 
ara museu i sala d’actes temàtics on ens 
esperava l’alcalde Gaseni, la resta de 
regidors i Isabel Betoret, de la mateixa 
confraria, qui va complementar molt bé la 
informació que varem tenir al col·loqui dies 
abans. Després passarem a una sala on 
Jordi Gaseni, a través d’un audiovisual, ens 
e x p l i c à l a 

h i s t ò r i a d e l 
enfonsaments de vaixells durant el segle passat 
davant el golf de Sant Jordi, indret important de 
pas de bucs de guerra de l'època.  

En sortir de la confraria, els nostres amfitrions 
varen tenir el detall d’obrir exclusivament per a 
nosaltres la llotja de peix per tal de veure com és 
un dia de subhasta quan descarreguen les barques 
el seu producte fresc i tant difícil de fer arribar al 
mercat.  

Més tard, abans de dinar, una visita ràpida sota la 
pluja al Port natural de l’Estany, a la part sud del 
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pluja al Port natural de l’Estany, a la part 
sud del poble, arribant fins el búnquer. 
Després anem a fer l'àpat tots plegats al 
restaurant del camp de futbol.  

Un cop va parar de ploure, enfilarem al 
darrer punt de visita de la jornada: El 
Castell de Sant Jordi d’Alfama, monument 
històric del poble, situat entre les “Tres 
C a l e s ” , 
i n d r e t 

preciós de la 
Costa Daurada que encara conserva el seu 
antic encant salvatge.  

No sabíem com donar punt i final a la trobada… 
Besades, abraçades, promeses de noves 
visites… Sentiments a flor de pell i un nus a la 
gola per a qui escriu aquestes paraules en 
haver complert un desig que feia temps que 
madurava a l’imaginari.  

David Fluxà, “Calero”.  
SAP  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8-10 de juny festa major del Baix Guinardó 

Per tal de seguir palesant la injustícia de tenir presos polítics, com estem fent 
arreu del districte, en el marc de  la festa Major del Baix Guinardó, pengem uns 
quants propilens al voltant de la plaça d’Alfons X, lloc on és fan la majoria dels 
actes.  

E s 
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munta l’escamot en un tres i no res, escala 
brides i cúter. Amb la màxima discreció, 
embridem 8 fanals amb uns cartells que 
prèviament havíem muntat al casal en el 
darrer taller de treballs manuals.  

Enllestida la feina, desem els estris al cotxe, i 
ens unim a la resta de companys/es, que 
estan col·laborant amb la realització dels 
actes de la festa. 

El cap de setmana del 8 al 10 de juny s’ha 
celebrat la Festa Major del Baix Guinardó. 
Alguns membres del Casal Irla col·laborem 
amb a l’associació de veïns d’aquest barri. 

Aquesta festa ens ha permès compartir 
activitats amb la gent del barri, del districte 

d’Horta Guinardó. 

Hi ha hagut activitats per a totes les edats. 
Són unes festes de curta durada, un cap de 
setmana, però molt intens. Espectacles 
infantils, xocolatades, batucada, colles 
castelleres, havaneres amb rom cremat, 
correfoc, ball o els ja famosos fideus a la 
cassola. Activitats per a totes les edats. Els 
membres del casal hem col·laborat en totes 
aquestes activitats. 

A l g u n s 
i r l a i r e s 
vam fer un parell d’accions nocturnes i vam 
penjar cartells de Llibertat presos polítics en 
llocs estratègics. La festa no està renyida 
amb reivindicar la llibertat dels nostres 
presos polítics i si vau tenir oportunitat de 
passar pels jardins del Parc de les Aigües 
dilluns al matí el color groc hi predominava. 
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Si hagués de destacar alguna de les 
activitats, difícil però, destacaria el correfoc, 
ja que si hi ha una cosa que caracteritza la 
nostra terra és la festa amb foc.  

Arreu dels Països Catalans les referències de 
festa i foc són moltes, només cal pensar en 
la Nit de Sant Joan, la Patum, els 
Correfocs, ... Festa, pólvora, foc, colles de 
diables, el soroll de les tronades, els castells 
de foc.  

La pólvora marca l’inici o el final de moltes 
celebracions arreu del país. Com a punt i 
fina l d ’un i n tens cap de se tmana , 
reivindicatiu per part dels membres que 
col·laborem a l’associació vam decidir 
acabar el diumenge a la tarda amb el cant 

dels Segadors. Moment emotiu amb veïns dempeus cantant l'himne de 
Catalunya.  

Aquest himne que amaga la història de la revolta del poble català contra el rei 
Felip IV, coneguda com la Guerra dels Segadors. Una cançó que s’ha convertit 
en un senyal de la identitat del poble català i que, en aquests temps que 
corren, ens hem de reivindicar molt més.. 

Núria Mateo  
SD 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18 de juny. Micromasclismes 

El 18 de juny es va impartir al Casal Irla, ERC Horta-Guinardó, un taller de 
micromasclismes. Aquesta formació impartida per l’Associació Cúrcuma 
treballa amb el Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD) i 
forma part de l’acord de Barcelona per a la no violència.  

L’Associació Cúrcuma promou la transformació individual i col·lectiva a partir 
de processos d’empoderament que afavoreixin la consciència crítica, des 
d’una perspectiva de gènere i feminista. 

El taller va ser vivencial on tots vam poder participar de les diferents activitats 
que es van proposar. Vam començar definint que significava per nosaltres la 
paraula micromasclisme a través d’un joc de cartes. Vam escollir aquella carta 
que per nosaltres representava que era el masclisme.  

Un altre recurs que es va fer servir va ser el passi d’algun documental o 
pel·lícules curtes. El fet de poder veure imatges on es feien servir frases 
quotidianes masclistes et fan adonar de com ha aconseguit el patriarcat estar 
present en la nostra vida quotidiana.  

Fins i tot quan fem servir estereotips masclistes ni ens n’adonem, tant homes 
com dones.El treball col·lectiu ens permet cooperar i solucionar conflictes que 
puguin sorgir generant la cura del grup, facilitant processos de transformació, 
potenciant l’empoderament alhora que ens permet créixer a nivell personal. 
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Aquests tipus de taller ens ajuda a treballar 
les dificultats que puguin sorgir dins el grup. 

La lluita feminista no és una lluita de les 
dones, sinó que és una lluita per la igualtat, 
la llibertat i la justícia social.  

El nostre partit és un partit republicà i 
feminista, i per a poder assolir una República 
feminista basada en la igualtat cal seguir 
treballant en l’empoderament de les dones.  

La qüestió de gènere s’ha de continuar 
treballant i en aquesta línia la Secretaria de 
la Dona de la Federació de Barcelona, òrgan 
de participació, assessorament i debat de 
polítiques de gènere d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, l’ impulsa i nosaltres, des de la 
Secretaria de Dones d’Horta Guinardó 
apostem per aquesta línia de treball. 

Núria Mateo                                    
Secretaria de la Dona 
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23 de juny revetlla de sant Joan al casal.                   

Irlaires al Canigó 

Arriba el solstici d’estiu, el foc ancestral, s’escampa per tota la Nació; és sant 
Joan, festa nacional dels Països Catalans. Com sempre el casal va obrir les 
portes, per tal de compartir la tradicional revetlla, fent un soparet de 
carmanyola al casal i compartir una mica de coca i moscatell. Ens reunim una 
vintena d’irlaires. Un cop enllestides les menges de les carmanyoles, encetem 
les coques. 

Al voltant del casal s’han repartit 
invitacions a l’efecte. Poc a poc varies 
famílies van acostant-se. Les racions 
de coca van repartir-se, fent les 
delícies  de la mainada. 

Lògicament vam aprofitar la nodrida 
presència de veïns, per convidar-los a 
omplir butlletes per tal de fer-se amics 
d’ERC 

Tothom ens confirmava la bona 
pensada d’obrir el casal i acollir el 

veïnatge...esperonant-nos a obrir-lo 
més...no cal dir que va valdre la pena, vam fer sis nous amics. 
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Cal esmentar que d’altres irlaires optaren 
per anar al Canigó, on tradicionalment 
s’encén la Flama de sant Joan, que 
després és portada fins a tots els pobles i 
racons dels Països Catalans, amb que 
finalment s ’encenen les fogueres 
populars. 

ECB SC 
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30 de juny. Conferència Nacional  

ERC no renunciarà a “cap via democràtica i pacífica per 

assolir la república” 

La Conferència Nacional, que no se celebra des del 2013 i que marcarà les 
futures línies estratègiques del partit, compta amb 1.200 inscrits i se celebra 
aquest cap de setmana al recinte La Farga de l’Hospitalet de Llobregat 

ERC no renuncia “a cap via democràtica ni pacífica” per assolir la república, 
una idea “intrínseca” que apareixia en la ponència que s’està redactant per a la 
Conferència Nacional però que “a petició de la  militància” s’ha plasmat de 
manera que “quedi molt clar per a tothom”. És un dels aspectes més rellevants 
del document que es debatrà aquest cap de setmana a la trobada, que no se 
celebrava des del 2013 i que ha de marcar les línies estratègiques de futur de 
la formació republicana. En roda de premsa, la portaveu del partit, Marta 
Vilalta, ha assenyalat que es volen aprofitar les “oportunitats” que sorgeixen 
per tal de “sumar el màxim de complicitats”. La trobada que ja suma 1.200 
inscrits i en la que s’han presentat 1.450 esmenes sorgides de 15 assemblees 
territorials. 

 El recinte La Farga de l’Hospitalet de Llobregat acull el dissabte 30 de juny i 
el diumenge 1 de juliol la Conferència Nacional, “trobada per debatre i fixar la 
línia estratègica a seguir l’objectiu primordial pel qual treballem per tal de 
guanyar la llibertat i que Catalunya esdevingui una República independent”, ha 
explicat Marta Vilalta. Se celebra cada quatre anys però la darrera 
convocatòria es va fer ja en fa 5, l’any 2013 per la irrupció de diverses conteses 
electorals. Es dona el cas, a més, que la Conferència Nacional se celebrarà 
amb el president del partit, Oriol Junqueras, a la presó d’Estremera, i la 
secretària general, Marta Rovira, a Ginebra des del març passat quan va iniciar 
“un camí a l’exili” després de decidir no comparèixer davant el Suprem. 

“ S o m e l p a r t i t m é s 
castigat per la repressió”, 
ha dit Vilalta. “I, lluny de 
fer-nos abandonar, això 
el que fa és refermar-nos 
e n e l c o m p r o m í s i 
coratge i seguir més que 
ma i en fe r poss ib le 
l’objectiu que tenim com 
a país que és fer efectiva 
i m a t e r i a l i t z a r l a 
república”, ha assenyalat. 
Un anhel que no s’ha 
c o n s o l i d a t t o t i l a 
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proclamació de la república. En aquest sentit, el partit considera que el 
moment fundacional i que va “marcar un abans i un després” va ser l’1-O. “La 
ponència que sorgirà de la Conferència Nacional és la guia que ens ha de 
permetre preparar-nos més i millor per ser més”, ha declarat la portaveu 
republicana. “Sabem que arribaran nous octubres i ens preparem per guanyar-
los”, ha afegit. 

“El text no conté cap renúncia per cap concepte a cap via democràtica i 
pacífica per assolir la república catalana com a estat independent”, ha 
prosseguit Marta Vilalta. “El dret a l’autodeterminació ens pertany i som 
nosaltres els que l’hem d’exercir lliurement”, ha dit denunciant el procés de 
“judicialització” que ha comès l’Estat. 

Amb la voluntat d’ampliar els “consensos” amb tots els “actors possibles” que 
poden donar suport a la consolidació de la república des de dins com també 
des de fora de Catalunya, ERC situa també la “lluita feminista” com a 
“oportunitat per enfortir-nos per ser més i més fortes”. Donar resposta, segons 
Vilalta a la demanda d’igualtat entre homes i dones és una garantia d’un “país 
just”. “Serà feminista o no serà”, ha apuntat Vilalta sobre la futura república 
catalana. 

Junqueras, el dirigent millor valorat i a la presó: “Alguna 

cosa falla” 

Preguntada sobre la darrera enquesta de ’La Vanguardia’ que apunta que ERC 
guanyaria les eleccions passant de 32 a 35 diputats, Marta Vilalta s’ha referit 
també a l’apartat en què es posa nota als dirigents de cada partit polític. 
L’únic aprovat, i amb nota, és Oriol Junqueras, amb un 6, seguit de Quim Torra 
(4,9), Carles Puigdemont i Meritxell Batet, tots dos amb un 4.8. 

“Les dades demostren aquest suport, que és molt transversal i ens demostren 
que per això el tenen tancat a la presó”, ha raonat Vilalta qui defineix la 
reclusió del Junqueras com una forma de “segrestar-lo” i d’actuar “per 
venjança”. “Ara estaria treballant molt i molt per a la cohesió d’aquest país i fer 
real república catalana”, ha lamentat. Sobre els valors democràtics, la portaveu 
d’ERC ha estat clara: “Quan el líder polític més ben valorat pels ciutadans és a 
la presó, alguna cosa falla”, ha conclòs. 
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12 de juliol. Primer plenari 

El 12 de juliol de 2018 va ser el meu primer plenari de Districte com a conseller 
d’ERC. Primer de tot vull començar agraint la feina feta i tot el que he après de 
qui em va precedir com a conseller: el company i amic Raül. Realment havia 
viscut molts plenaris des de fa molts anys, quan en Jordi era encara conseller 
de districte, des de l’altra banda. Però viure-ho des de dalt, amb el micròfon al 
davant realment impressiona.  

I justament impressiona per 
l ’ e n o r m e s e n t i t d e l a 
responsabilitat que vol dir 
representar a un partit com 
Esquerra Republicana, i també 
una organització com el Jovent 
Republicà, i a tota la seva 
mi l i tància . A totes i tots 
vosaltres.  

Només us faré una promesa: ho 
intentaré fer el millor que 
pugui, i cada dia encara una 
m i c a m i l l o r p e r q u è h o 
mereixeu, perquè ho mereix la 
ciutat, els nostres barris i 
sobretot els barcelonins i 
barcelonines. I només us demanaré una cosa: digueu-me quan m’equivoqui, 
quan cregueu que no ho he fet prou bé. Toqueu-me el crostó, sigueu crítics, 
perquè només així aprendré i aprendrem a fer-ho una mica millor. És la nostra 
obligació com a partit que volem governar allò tant bonic que anomenem la 
res pública.  

Per acabar, recordeu que la millor manera d’assolir els nostres objectius 
polítics és a través del municipalisme. Perquè només treballant des dels barris 
per una societat socialment justa, feminista, internacionalista i ecologista 
podrem construir la República on valgui la pena viure-hi.  

Ricard Farin i Sanz 
Secretari de Política Municipal del casal J. Irla 
Conseller de Districte d’ERC Horta-Guinardó  
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13 de juliol conferència al Carmel.                

Sopar d’estiu 

El Casal Josep Irla, com és habitual, ha programat una sessió de tancament 
abans de les vacances d’estiu. El dia 13 de juliol s’ha fet un conferència a la sala 
d’actes de la Biblioteca Juan Marsé, a càrrec de la consellera de Justícia, Ester 
Capella i del regidor i company de Casal, Jordi Coronas. Com a presentador 
de l’acte ha intervingut Ricard Farin, secretari de relacions municipals del casal 
Irla, que ha fet la glossa dels conferenciants.  

Les intervencions del regidor i la consellera han aportat dades i visió de les 
línies estratègiques en l’àmbit de la política municipal de Barcelona, i en el de 
l’actuació general del govern de Catalunya.  

Quant a Barcelona, en Jordi Coronas ha fet esment dels problemes en relació 
a l’habitatge, la mobilitat, el turisme, la seguretat i tot remarcant també les 
dificultats que presenta la gran heterogeneïtat d’un districte com el d’Horta-
Guinardo.  

Per la seva banda l’Ester Capella, consellera de Justícia ha fet especial esment 
al conflicte d’haver de ser l’administració responsable del règim penitenciari 
dels nostres representants que es troben retinguts per la justícia espanyola; i 
també de les dificultats de combinar l’actuació política de la que són 
responsables, amb el manteniment, alhora, de la lluita contra la repressió 
engegada per l’Estat després de la victòria popular del primer d’octubre, atès 
que mentre l’Estat mantingui la persecució judicial i policial contra el 
moviment per la implantació de la República catalana, i hi hagi persones 
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empresonades, exiliades o immerses en sumaris penals de tota condició, en el 
primer full de tots els projectes polítics hi ha d’haver la lluita contra la 
repressió.  

Després, el sopar, tots plegats a la Bota del Racó on la proximitat, i el menjar i 
beure, fan que siguin fàcils les converses creuades. Per tancar escoltem 
l’Eduard Casanova i el Cesc Furné que agraeixen la presència de la consellera 
Capella i expressen la satisfacció per la feina feta pel Casal durant un any tan 
difícil com el que hem viscut.  

Per acabar paraules finals de la consellera Ester Capella encoratjant tothom a 
mantenir l’actitud positiva i ferma que ha fet possible assolir a ERC la posició 
de força central de la política catalana.  

En marxar molts diem que marxarem alguns dies, que si que farem vacances, 
però que som al mig d’una forta lluita que, tanmateix, ens demana atenció i 
mobilització continua.  

Xavier Garcia  
MCI  

!138



14 de juliol. Llibertat presos polítics 

A 2/4 de 7, l`hora pactada, ens troben els irlaires a les torres venecianes de la 
plaça Espanya (de moment.). Anem cap el carrer Tarragona, on comença la 
mani. Reclamant per setantena o més vegades, la llibertat dels presos. 

La crònica diu: 
Calia agrair l'ombra omnipresent al carrer Tarragona. El punt de trobada era la 
coincidència d'aquest carrer amb el de Diputació, a tocar del parc Joan Miró. 
Una de les seues escultures multicolor, al fons, resistia el sol de juliol. 

Només faltaven dos dies perquè es 
compl i ren nou mesos de ls pr imers 
empresonaments. El calor de l'estiu barceloní 
contrasta amb la temperatura de la primera 
gran manifestació pels presos, celebrada l'11 
de novembre. Prova que ha passat massa 
temps. 

Respecte  al novembre ha canviat l'oratge. 
P e r ò n o e l s c l a m s .  C a r l e s 
Puigdemont  continua sent reivindicant com 
a president legítim. Els carrers continuen 
sent de la gent. "1 d'octubre, ni oblit ni 
perdó". I consignes contra Pablo Llarena, que 
a inicis de novembre encara no s'havia fet 
càrrec del cas. Els sons de batucada també 
recordaven l'ambient festiu de l'estiu. Si bé, 
p o c a co s a h av i e n d e ce l e b ra r e l s 
manifestants. Els presos resten tancats. I la ràbia no es dissimulava gens. 

La manifestació havia estat convocada en el context del trasllat dels presos 
polítics a centres catalans. "Ni presó ni exili, us volem a casa", era la consigna. 
Però l'actualitat corre massa en aquest context repressiu. La darrera novetat 
ha estat  la negativa de la justícia alemanya a extradir Carles Puigdemont per 
rebel•lió. Ara més que mai, tothom exigeix la llibertat dels qui es troben 
empresonats per un delicte que les justícies de quatre països han desmentit.  
Ho demanaren les defenses, les famílies, els mateixos presos i, dissabte, 
centenars de milers de persones en la manifestació. 200.000 segons els 
organitzadors. 

Però si alguna cosa ha mostrat aquesta manifestació és que les xifres ja han 
passat a segon terme. Catalunya ha demostrat sobradament la seua capacitat 
de mobilització. A les darreres diades, les manifestacions per la trista situació 
dels presos polítics han pres el pols del carrer, actiu com sempre. Sense 
defallir.  I tot apunta que la situació s'allargarà. 
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La manifestació de dissabte acabava a la  presó Model, a l'alçada del 
carrer Josep Tarradellas de Barcelona. És allí on s'han produït, segurament, els 
moments més simbòlics del dia. Primer, pels parlaments d'Elisenda Paluzie, de 
l'Assemblea; de  Marcel Mauri, d'Òmnium; i de distints familiars dels presos 
polítics en representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils. Tots han 
tornat a exigir la immediata llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, amb 
l'argument de la justícia alemanya, que es va expressar el passat dijous sobre 
la inexistència del delicte de rebel·lió en Carles Puigdemont. I amb l'exigència 
a Pedro Sánchez, llançada pel vicepresident d'Òmnium, que actua per retirar 
les acusacions de la Fiscalia contra els perseguits. Pel seu compte, Paluzie 
recordava el miler i mig d'encausats a Catalunya pels fets de la darrera tardor. 
"No només tenim presos i exiliats. Tenim centenars de represaliats en un 
degoteig incessant des del setembre, quan van decidir que tot valia per aturar 
el referèndum d'autodeterminació, però no ho van aconseguir. El vam fer i el 
vam guanyar". 
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29 de juliol. Festa nacional del Perú 

“FIESTAS PATRIAS” 

Seguint la política d’acostament cap els nou vinguts, que va endegar ERC fa 
uns anys, per tal d’il·lusionar-los en projecte comú de la República Catalana, 
enguany coordinats per en Marc Borràs conseller de Ciutat Vella, hem encetat 
la temporada amb la festa nacional del Perú.   

La trobada és a migdia als jardins de can Brasó. Enguany la logística la porta 
en Marc Borràs. Elements del casal Irla hi arriben abans. Tenim un tendal  més 
gran. Un cop muntat, posem les taules, els volants i díptics amb la felicitació 
d’en Bosch específica pel Perú, i el genèrics amb el missatge republicà: Has 
vivido en una República?. 

Som a finals de juliol, hi fa força calor. Com sempre els assistents se’n  
protegeixen, de manera que s’omplen les parts d’ombra, i es buiden les 
assolellades.... El dispositiu perimetral que despleguen els companys, pel  
repartiment dels volants, fa que tothom en porti. Algunes persones s’acosten 
al tendal d’ERC, demanant més informació...convençudes, signen la butlleta d
´amigues...   

A mitja tarda, arriben els companys Oriol Amorós i Alfred Bosch, que van cap 
a l’empostissat que presideix la plaça, on hi ha entre d’altres el cònsol del Perú 
a Barcelona, però per realçar més la diada, han fet venir l’ambaixador. Després 
de diferents actuacions folklòriques, representant els 25 departaments del 
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país, en presència de l’ ambaixador de Perú, 
el conductor de l’acte, anuncià amb aquella 
veu solemne que empren el sud-americans:  
ahora vamos a proceder al izamiento de los 
símbolos patrios; la bandera de Perú i la de 
Catalunya. 

Tot seguit i amb la solemnitat adient, sona 
l’himne del Perú: 

...Compatriotas, no más verla esclava 

Si humillada tres siglos gimió, 

para siempre jurémosla libre, 

manteniendo su propio esplendor. 

Nuestros brazos, hasta hoy desarmados, 

estén siempre cebando el cañón, 

que algún día las playas de Iberia, 

sentirán de su estruendo el terror. 

... Excitemos los celos de España 

Pues presiente con mengua y furor 

Que en concurso de grandes naciones 

Nuestra patria entrará en parangón. 

En la lista que de éstas se forme 

Llenaremos primero el renglón, 

Que el tirano ambicioso Iberino, 

Que la América toda asoló… 

I mentre la gent canta, ma al pit a la pretoriana manera, la bandera peruana és 
hissada. Aplaudiments. Tot seguit mentre és canta els Segadors, n’Amorós i en 
Bosch, hissen la bandera de Catalunya. Gran respecte i aplaudiments en 
acabar. 

Ràpidament encetem els parlaments; primer per la Generalitat, el Secretari 
d’Estat  de Migracions, fent referència a la tradició de Catalunya com terra 
d’acollida, on no hi ha immigrants peruans; tots som catalans o catalans 
d’origen peruà, que entre tots farem el país més gran i més democràtic.... 

Va ser molt aplaudit...molts del assistents s’atansaven a la nostra guingueta 
preguntant si aquest Oriol Amorós era d’Esquerra, esperant torn per fer-se 
fotos amb ell. 

Seguidament en Bosch va pronuncià uns mots  en la mateixa línia;... la vostra 
aportació cultural i el vostre treball, contribueixen a fer una Barcelona més 
plural, i més gran. Entre tots farem de Barcelona la ciutat més justa i més 
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pròspera del món. Grans aplaudiments (este Bosch és el candidato a l’alcaldia 
de Barcelona de  Esquerra no?). 

El sol va minvant, la gent ja ocupa tota l’esplanada. En Bosch i l’Oriol, en 
acabat l’acte oficial, venen cap a la guingueta, per cert nova i molt gran, on en 
Manel el carter, que porta el control de la nevera republicana, els hi ofereix la 
cerveseta refrescant. Els company@s van repartint un bon feix de volants. 
S’emplenen butlletes d’amics... 

Un altre dia de servei a la pàtria. Hem difós el missatge d’ERC aquest cop 
entre nou vinguts, catalans d’origen peruà, amb la presència d’un ambaixador, 
un secretari d’estat, un regidor candidat a la batllia de Barcelona, 3 consellers 
de districte, membres de diferents sectorials de migració, de dones... fins a 14 
militants... 

Lo nostre S.A.C. ho resum així; Avui ha sigut més que un dia de feina habitual 
al Casal. Una entrega absoluta a la ciutadania nouvinguda. I el Casal President 
Josep Irla ha protagonitzat i ha col·laborat amb una gran aportació de 
voluntaris que hem estat hores oferint República Catalana al Poble Peruà 
resident a casa nostra. 

Un grup de persones més s'ha sumat al nostre Projecte (8 amics i 2 possibles 
Militants.) 

Gràcies a tothom que ha ajudat!!! 
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4 d’agost. Festa de celebració del dia de 

Bolívia  

              . 

Aquest dissabte la sectorial ens ha convocat al Fòrum, on es desenvolupa la 
festa nacional de Bolívia, que és el tercer país més gran d’Amèrica del Sud. Un 
cop passat el control d’accés, arribem a aquella massa de ciment que és el 
Fòrum.  
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Fa una calor xardorosa 38º pujant. Sorpresa; el 
companys han muntat dues guinguetes d’ERC, de 
les noves. Al costat del cobert central de ciment. La 
nostra presència és manifesta. Aquest cop hi ha 
presència de militant@s de molts casals, àdhuc de 
Sant Adrià del Besòs, Badalona, el Vallès...un luxe.  

La tasca de distribució dels volants republicans, és 
més agraïda, dons el fet que només hi hagi  un 
punt d’accés, fa que cobrint l’entrada amb 3 o 4 
elements, ens assegurem que tothom tingui 
informació republicana. A la taula, sota el tendal, 
les butlletes per fer-se amic d’ERC, també és 
mouen... 

Des de primera hora, desfilen les diferents 
comparses del carnestoltes bolivià, potser una 
vintena amb vestits espectaculars de gran 
vistositat, el que dona un ambient de festa... 

Arriben els nostres representants de guàrdia; en 
Joan Tardà, n’Alfred Bosch i en Carles Macián. La calor passa a ser líquida 
pastosa, el que fa que l’abraçada amb en Tardà, sigui un xip xap en el contacte 
amb les camises amarades… 

Un cop saludats, els menen cap a l’escenari, on hi haurà l’acte oficial. Invitats 
pels organitzadors i després de sonar els himnes nacionals de Bolívia i 
Catalunya, pren la paraula en nom del Govern, en Carles Macian de la 
Secretaria de Migració  de la Generalitat de Catalunya, fa un discurs curt i 
concís; “No demanem a ningú que deixi de ser 
el qui és, això si us demanem una cosa que 
també vulgueu ser catalans, ciutadans de 
Catalunya”. “ aquí no veo ningún inmigrante, 
yo solo veo bolivianos de Catalunya”.  

“En nombre del Govern de Catalunya, os 
trasmito nuestra felictación por los 193 años 
de libertat, de república...ens heu demostrat 
que els pobles poden guanyar la llibertat. Este 
es el reto que tiene la sociedad catalana; 
construir entre todos los ciudadanos y 
ciudadanas de Catalunya, incluídos los mas de 
45.000 bolivians, nascuts allà o descendents 
de Bolívia. Porteu molts anys sent una 
república, ara només us demanem que ens 
ajudeu a fer-ne una de nova. Visca Bolívia i 
visca Catalunya!.. “ 
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Tot seguit intervé en Tardà: “Salut bolivians i bolivianes!!!....Només val la pena 
lluitar per una Catalunya millor, si este país nos garantiza a todos vides 
dignes. Al marge de religions i llegües, som i volem ser iguals! Que tothom 
pugui construir vides dignes i felices per assolir-ho, calen tres condicions: 

Ningú és més que ningú, nadie és mas que nadie. No puede haber vides 
dignes si la riqueza no se reparte de manera distinta, para que aquellos que 
tienen menos, reciban mas. I tercera condició, visca la fraternitat entre els 
homes i les dones i entre els pobles. Visca la fraternitat perquè la nostra causa 
és la causa de Catalunya, de Bolívia, és la causa de tots els pobles...però sobre 
tot és la causa del género humano!! 

Visca Catalunya!!! Visca Bolívia!!! i visca la llibertat!!!” 

“Bolivianos, gràcias por estar aquí i col·laborar con esta magnífica Ciudad! Així 
va començar la breu intervenció de l’alcaldable n’Alfred Bosch. Compartimos 
con vosotros el mar, la prosperidad y las oportunidades de esta ciudad.  
Vengais de dónde vengais, del mundo, de ciudades de la misma Bolívia, de 
santa Cruz, de la Paz, de Cochabamba, de Potosí...bienvenidos a Barcelona, 
esta ciudad es vuestra ciudad, os queremos!! Vamos a trabajar para hacerla 
mejor, para que haya una mayor justícia una mayor prosperidad! 

Viva el dia de Bolívia, visca Bolívia, visca Catalunya i visca Barcelona.” 
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El companys i companyes segueixen repartint volants.. algú omple butlleta 
d’amics. Arriben en Joan, n’Alfred i en Carles de l’escenari. El carter, que 
controla la nevera republicana, els ofereix unes cerveses fresques, per tal de 
compensar mínimament la deshidratació que patim.  

Fem una volta per les diferents guinguetes. Cal destacar la l’admiració que la 
gent té per en Joan Tardà, tothom se’l disputa per fer-se’n fotos. Suposem que 
donat que el personal és majoritàriament castellanoparlant, només veuen 
canals espanyols, i que la persona d’ERC que més surt per aquells canals, és 
ell...l’Alfred és saludat també per molts simpatitzants i per algunes entitats que 
treballen en el àmbit municipal. 

El crepuscle avança, la calor persisteix, la festa es va encarant cap als concerts 
de nit. Nosaltres, el nostre nombrós equip republicà, hem repartir més de 500 
volants i hem fet uns quants amics, pleguem veles. Hem demanat i compartit 
llavor republicana. Esperem que germini... 

ECB SC 
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5 d’agost. Dia Nacional de l’Equador 

Vint-i-quatre després, tornem al Fòrum. Avui diumenge, en motiu de la 
celebració del 209è aniversari de l’independència de l’Equador. Coneixent els 
circuits d’accés pels col·laboradors, entrem ràpidament al recinte. Hi ha menys 
gent que ahir. És lògic, avui no hi ha el munt de comparses dels carnestoltes 
bolivianes. 
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Primera sorpresa; avui hi ha dos tendals d’ERC, nous i dels grans...som l’únic 
partit polític que col·labora en les “Fiestas Patrias”. El grup de companys 
d’ERC que estem de guàrdia aquest principi de vacances, depassen la 
trentena, cal notar l’incorporació de companyes i militants/tes catalans 
d’origen equatorià, entre elles la presidenta de la sectorial d’immigració del 
Vallès… 

Amb aquest nombre de voluntaris, el repartiment de volants està assegurat, a 
l’extrem que tothom en duia a la ma. El nostre sistema de verificació  de 
l’acceptació de la propaganda republicana, basada en el control de les 
papereres del Fòrum, ens indicava que el rebuig era mínim...cal dir que el 
repartiment de volants per part de persones catalano-bolivianes influí 
positivament en aquesta acceptació. Cal remarcar que el calor sufocant, 
fregant els 40 graus, va ser mínimament alleujat amb la nevereta republicana 
que controla el company Manel. 

A l’escenari, ja hi ha en Bosch l’alcaldable de 
Barcelona  i en Macián que representava al 
Govern. Després de la interpretació dels himnes 
nacionals de Bolívia i Catalunya, els organitzadors 
donen la paraula a Carles Macián, qui dóna les 
gràcies per la invitació, i apel·là als 209 anys de la 
independència d’Equador, convidant als més de 
80.000 equatorians que viuen a Catalunya, sense 
deixar de ser el que són, a col·laborar en el 
naixement d’una nova república, la Catalana.  

Alfred Bosch,  en la mateixa línia, va ressaltar la 
Barcelona acollidora de cultures, convidant també 
als catalans equatorians a fer de Barcelona la 
ciutat més justa i pròspera del món d’ERC 

Seguidament s’atansaren  a les nostres guinguetes, amarats de suor, 
ràpidament, el servei d’hidratació republicà ofereix les Moritz d’urgència per 

a q u e s t s c a s o s q u a s i e x t r e m s d e 
deshidratació. La presència de l’Alfred a la 
parada, va incrementar el nombre de 
visites, amb la petita cua per fer-se fotos 
amb el futur batlle de Barcelona. Després 
de recollir unes quantes butlletes més de 
simpatitzants i de repartir, més de 600 
volants, pleguem veles. Enardits de haver 
fet una nova acció republicana per captar el 
vot republicà dels nou vinguts. 

ECB SC   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19 d’agost Festa Major de Gràcia 

Som a mitjans d’agost, tot Catalunya està de festa major. A Barcelona toca 
seguir la tradició. Cal anar a visitar els veïns i veïnes. Fa 4 dies que va 
començar la gran Festa de la vila de Gràcia. El casal Francesc Macià d’ERC de 
Gràcia, com cada any, organitza una trobada al carrer de les Tres Senyores, 
davant del casal. Enguany la militància, companys a qui felicitem, ha fet un 
esforç, guarnint el portal del local amb motius reivindicatius de la llibertat del 
presos i preses polítics... 

Cap al migdia, ens trobem 
un bon tou de gent, entre 
d ’a l t re s u n a v i n te n a 
d’irlaires. La fem petar 
ent re nosa l t res i e l s 
graciencs, mentre arriba 
e n P e r e A r a g o n è s 
v i c e p r e s i d e n t d e l a 
Generalitat i adjunt a la 
presidència d’ERC,  en 
Jordi Coronas el regidor 
adscrit al districte és 
entrevistat per una munió 
de mitjans, les càmeres 
del quals, ocupen tota 
l’amplada del carrer. 

L’Alba Metge Consellera de Districte, enceta  tot reivindicant el nom del casal 
F. Macià i no casal de Gràcia. Continuà, recordant que aquest és el 8è any de 
Consellera de Districte. S’emocionà al fet de guarnir la portalada del casal  per 
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iniciativa dels militants, que entronca en la tradició gracienca del guarniments 
de portals i balcons, donant un caire real de festa major, el que incardina el 
casal amb l’esperit  d’autèntica Festa Major. A l’ensems va esmentar la tristor 
que suportem enguany al tenir presos i exiliades polítiques, pel que encara  
valorem més  l’homenatge que els companys en fan en aquest guarniment del 
casal. Va donar la paraula a Jordi Coronas. 

Aquest va començar felicitant l’Alba que com a membre dels castellers de 
Gràcia, ahir van fer un 3 de 9 a  la plaça de la Vila. 

Va recordar la Festa Major de l’any passat, on aquí mateix, després de les 
intervencions d’en Joan Tardà i l’Este Capella i després del dinar, estàvem 
gaudint de la festa, ens disposaven a fer el passeig pels diferents carrers 
guarnits de la vila...però no vam poder; només començar, els mòbils van treure 
fum, amb les notícies que arribaven dels atemptats de les Rambles... un any 
desprès, ens hem de fer una reflexió; les esquerres hem de liderar les 
polítiques de seguretat, doncs si no ho fem ho faran les dretes, i de segur que 
ho faran d’una altre manera.  

N’hi ha una altre més profunda; com és possible que joves, de vint anys,  que 
haurien de tenir somnis i projectes de joves, que mels hi passa pel cap, que 
acaben fen les atrocitats que van fer, saben que ho pagarien amb la vida? Pot 
ser no estem fent prou per ajudar les seves potencialitats. Perquè hi ha joves 
amb moltes capacitat per desenvolupar una vida millor i podrien ajudar-nos a 
fer uns república i un país millor? Pot ser no estem fent prou. Perquè hi ha 
joves que perden els seus somnis asseguts en un banc, en un parc, consumint 
tòxics i bevent alcohol...la república no és canviar un rei per un president. La 
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república ha de ser social o no serà, és el 
somni que perseguí duran molts anys, 
especialment de d’ERC... 

Aquest curs política, que va iniciar amb 
el 17 d’agost, després va venir el 20 de 
s e t e m b r e , a m b l e s d e t e n c i o n s 
infundades de companys i companyes, 
després va venir l’1 d’octubre, amb molts 
companys i companyes que van estar al 
peu del canó fent que l’1 d’octubre fos 

possible, si no que ho van   defensar amb els seus cossos...davant del segon 
acte terrorista que vam rebre. Aquest cop en mans del terrorisme d’estat en 
forma de porres i cops al nostres veïns i veïnes. Després van passar una sèrie 
d’esdeveniments que ens han portat fins aquí, amb aquesta portalada on és 
demana la llibertat pels nostres companys i companyes, demanat les gràcies i 
un aplaudiment pels militants que han fet aquesta portalada.., va acabar en la 
premonició que enguany hagi guanyat el concurs el carrer de la Llibertat, per 
la qual ERC ha treballat i treballarà sempre per assolir la República política i 
sobre tot social. 

En darrer lloc va parlar en Pere Aragonés, President adjunt d’ERC. Que va 
començar, agraint als militants i simpatitzants del casal Francesc Macià, el 
bonic records pels presos i sobre tot a les preses polítiques. Tot seguir, va 
recordar la Gràcia reivindicativa. Aprofitant el guarniment del carrers, va 
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apel·lar a la no neutralitat d’aquests, davant de la injustícia, recordant que 
aquests companys i companyes que tenim aquí dibuixats, també estan a la 
presó pels que van votar no... Nosaltres abans que independentistes, som 
demòcrates i que cadascú 
voti qui vulgui, i també ho 
volem fer públic, que ha de 
ser un lloc de Llibertat 
d’expressió. Va denunciar 
l ’ a c t i t u d d e l p a r t i t 
Ciudadanos, que quan insten 
la ciutadania a reprimir la 
llibertat d’expressió, fan el 
contrar i de l que d iuen 
defensar i volen provocar 
una fractura social. No ho 
deixarem fer !! Va demanar 
que aturin els atacs a bens i 
persones que fan us de la llibertat d’expressió. Denunciar les agressions de 
membres dels grisos, al foto periodista Jordi Borràs. Denuncià també els 
insults als diputats Jenn Diaz i Josep Maria Jové. També va denunciar als 
escamots que estant formats per alguns guàrdies civils, que a hores lliures es 
dediquen a atemptar contra la llibertat d’expressió per això demanem a l’estat 
que controli la seva gent, que en comptes de protegir al citada, es dediquen a 
perseguir-los, per les ideologies que no els agraden. Ja n’hi ha prou d’aquests! 
Nosaltres sempre defensarem el dret de tothom a expressar les seves idees. 
La república que volem construir, no només ha de ser pels independentistes, 
Ha de ser una república de drets polítics, civils i socials per a tothom.  

Finalment va esmentar la 
injustícia del judici de la 
tardor, que comença amb 
un instrucció inventada, i 
que tot fa pensar que tot 
està amanit. Va ressaltar, 
la necessitat d’ampliar 
consensos amb gent que 
no és independentista, 
però que va estar al nostre 
costat defensant les urnes 
l’1 d’octubre. Va dir que 

ERC és una eina que està 
preparada, que té centenars d’alcaldes càrrecs i simpatitzants compromesos 
en la defensa de les llibertats.  

Avui ERC està en el punt de mira de l’estat. Avui assumir responsabilitats és 
una activitat de risc, però l’assumim, perquè aquest risc és molt petit 
comparat amb tot allò que podem guanyar...la llibertat del nostre poble. Visca 
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la Festa Major, visca la Vila de Gràcia, visca la República Catalana i visca la 
Llibertat!! 

Després de les intervencions polítiques, els companys de Gràcia, ens van oferir 
un bon vermut de Festa Major. En acabat, anem a l’embalat del Cargol Graciós, 
on ens vam cruspir el tradicional dinar de Festa Major, amb l’acompanyament 
d’un grup de sacs de gemecs, interpretant música popular. 

Acabat l’àpat, fem un llambregada al centre on hi ha l’estatge del bicentenari 
de la Festa Major. 

Acabem el jorn, amb un bon tomb pels carrers, que els veïns, seguint la 
tradició gracienca, han guarnit amb una gran imaginació i treball col·lectiu, 
que fan de la Festa Major de Gràcia, la més potent del país. 

                                                                       

Resum ECB SC 
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7 de setembre. Sopar groc d’Horta 

Totes les entitats i forces sobiranistes ens vàrem aplegar per fer un dels actes 
més importants com a mostra de solidaritat als nostres companys i 
companyes empresonats. No 
només era un acte simbòlic, 
un sopar groc és una acció 
necessària per tal de recaptar 
diners a favor d’ajudar en les 
g r a n s d e s p e s e s q u e 
asso l e i xen e l s fam i l i a r s 
d’aquestes persones privades 
de llibertat injustament. Com 
no podia ser d'una altra 
manera, el nostre Casal es va 
implicar completament i sense 
dubtar en la organització 
d'aquest esdeveniment.  

Els dies previs, el nostre local va obrir les portes totes les tardes necessàries 
per vendre els tiquets del sopar solidari. La nostra secretària d'Organització, la 
Montse, va gestionar a la perfecció la difícil tasca de quadrar tots els menús, 
reservar llocs, fer càlculs… Aviat el Carrer Art 87 va esdevenir el punt neuràlgic 
de gent del districte que s’apuntaven emocionats al sopar groc que es faria al 
cor d'Horta, concretament a la plaça de Les Masies d'Horta.  
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Abans d'arribar el dia escollit, podem dir que l’acte ja va ser un èxit rotund: 
Tots els tiquets venuts i les taules plenes. L'objectiu ja estava assolit.  

La nit va transcórrer amb molta emoció continguda. Sobre la tarima 
preparada, teníem un convidat de luxe fent de mestre de cerimònies : 
l’escriptor i “enigmòleg” Màrius Serra. La pluja que, en algun moment va ser 
intensa, no va fer que ningú marxés de la seva cadira. Un grup de voluntaris, 
majoritàriament del nostre Casal, va treballar de valent per a que tothom 
tingués l'àpat a la taula.  

Una acció groga per a recordar, per adonar-nos en els moments difícils que 
estem vivint i per a que hagi constància per sempre que els nostres presos i 
preses polítics mai caminaran sols.  

 Calero. SAP 
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10 de setembre. Mas Guinardó 

Som a la vigília de l’11 de setembre. Seguint la tradició del Casal, vam assistir a 
l’acte commemoratiu de l’onze de setembre al districte d’Horta-Guinardó que 
es celebra cada any al peu de la senyera del mas Guinardó. 

Després de llegir el manifest, es va fer la ofrena floral, on el casal Irla hi 
contribuí amb el nostre ram.  Una ballada de sardanes va donar el toc popular 
a l’acte.  

Va acabar l’acte amb una cantada popular amb la intervenció de “Poble que 
Canta” interpretant temes més coneguts del cançoner popular. 

L’himne nacional, va cloure l’acte. 

ECB SC 
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10 de setembre. Vetlla de la diada. Fossar 

de les Moreres 

La Diada de les doloroses absències - Part 1: la vetlla 

De la mateixa manera que en un dinar de Nadal notem a faltar els familiars 
que són lluny de nosaltres, enguany, en arribar la vespra de la nostra Diada 
Nacional, hem enyorat profundament totes les persones preses i exiliades que 
l’any passat encara eren amb nosaltres en aquesta data tan entranyable. 

Tot això dóna un to especial a la vetlla del Fossar de les Moreres, on ens vam 
aplegar un bon grup de companys i companyes del nostre Casal, convocats 
prèviament pel nostre Secretari de Cultura, l’Eduard. No hi cabia ni una agulla 
pels vols del monument dedicat als nostres compatriotes morts en aquells 
tristos però transcendentals dies, ens col·loquem ben a prop del faristol, tot 
just davant del museu del Memorial, per tal de no perdre cap dels parlaments 
que s’hi duran a terme. 

Aquesta vegada va obrir el torn de paraula el president del Memorial 1714 
seguit d’un manifest de la ACDC. Després van deixar pas a la presidenta de la 
ANC, Elisenda Paluzié que, com la resta de ponents, va tenir un sentit record 
pels representants de les nostres institucions que injustament no hi eren 
presents. 

Emocions contingudes, forts aplaudiments, crits de llibertat… Clam unànime a 
favor de la Independència. Tothom unit per una causa. 

En acabar, el grup Cantaire de Terrassa va donar un toc d’enardiment profund 
en interpretar el “va pensiero”, La Santa Espina i Els Segadors que van ser 
seguits per la veu trencada per la emoció dels presents. 
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La vetlla va seguir amb un petit descans en forma d’àpat en un dels 
restaurants del Pla de Palau on vàrem poder departir amb tots els companys i 
companyes i agafar forces per anar a les 23h davant el monument al General 
Moragues, on la nostra entranyable companya Teresa Clota, flamant Medalla 
Sant Jordi, ens obsequià amb un discurs en forma de poesia, tot repassant 
moments de la seva vida fins arribar a la nit de l’1-O. No cal dir que els 
aplaudiments van ser llarguíssims. 
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Va venir la foto de grup davant del bust del nostre màrtir i una bona 
representació de la gent d’ERC va enfilar altre cop cap al Fossar per escoltar 
l’acte preparat pel nostres representants de partit. 

Allà vam poder gaudir dels parlaments de Marina Gassol, Teresa Jordà i el 
nostre cap de llista a les municipals, Alfred Bosch. Destacar les emotives 
paraules que va pronunciar Diana Riba, parella d’en Raül Romeva. El punt i 
final el va posar un destacament del Jovent Republicà que, tot desplegant 
cartells de les persones preses i exiliades, va enaltir i posar la pell de gallina a 
tot el públic assistent. 

La vetlla prèvia als actes de la Diada van acabar com és habitual: Amb una 
degustació de pa amb vi i sucre ofert pel casal de Ciutat Vella; d’aquesta 
manera, el que restava del grup del Casal, vàrem tenir el plaer d’acabar la nit 
fent un beure en un dels bars propers acompanyats per l’Alfred Bosch que, 
com sempre, ens va fer una mica de guia històric pels racons de la Barcelona 
Vella als companys vinguts de la muntanya. 

DFV SAP 
 

!160



PART 2: DIADA  

Avui hem dormit poc, a 2/4 de 9 del matí, ja tornem a  ser-hi. Arribem al ronda 
de Sant Pere. Ja hi ha una gran munió de gent. Ràpidament veiem elements 
d’ERC, ens hi afegim. Van arribant diputats i diputades del front de Madrid, 

dels Parlament Europeu i del català, distingim diferents càrrecs de 
l’administració, el grup de sirks al voltant del senador Robert Masih, Es van 
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afegint els regidors i diputats que venen de les ofrenes prèvies tant del 
Govern, el Parlament i de la Batllia, situant-se darrera de la pancarta del partit. 
Veiem també en Otegui i d’altres patriotes bascs, gent de l’Assemblea de 
Mallorca, escocesos, d’Estat Aragonès... 

Cal remarcar que enguany els mossos, no van deixar posar l’estelada que fins 
ara s’havia posat a l’estàtua d’en Rafel Casanova. 

Arribat el nostre torn, la comitiva republicana, desfila fins la placeta al peu del 
monument al Conseller en Cap. Com una sola veu, ferma i compacte, cantem 
els Segadors. Al final, ressonen els crits de llibertat! Llibertat!! Recordant els 
nostres presos i honorant al Cap de la Coronela, en l’aferrissada defensa de la 
terra, aquell llunyà 11 de setembre de 1714. 

En acabat i fetes les fotos davant del monument colgat de tota mena de 
pomells i centres florals de les mil i una entitats, anem a fer un vol per les 
parades de l’Arc del Triomf, fem un desdejuni amb una cerveseta artesanal i 
l’entrepà de productes de la terra. Després d’una bona passejada per els 
tendals de les diferents entitats de Catalunya Nord, País Valencià, les Illes, La 
Franja, Occitània...i de tota mena de mercaderia patriòtica, vam fer cap al 
Fossar se les Moreres, tot travessant el barri de Sant Pere. 

Quan hi arribem, estava ple de gom a gom, diferents grup de fusellers i 
Maulets feien els honors al herois defensors de les llibertats de Catalunya. 

Vam passat també pel Memorial 1714, on no hi cabia ni una agulla. Després de 
visitar la darrera exposició i saludar al president i d’altres companys. És la una 
tocada, cal fer via pel dinar d’ERC. Ens dirigim cap a la confluència del carrer 
Bruc amb la Ronda Sant Pere, on teníem preparat com cada any el dinar de la 
Diada i l’acte que la Federació de Barcelona havia organitzat. 
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Vam anar tirant cap el carrer Bruc-
Ronda de Sant Pere, on ja 
començaven a prendre llocs a les 
taules. Ens trobem amb els 
companys del casal , que ja 
ocupem una taula.  Abraçades i 
petons entre gent de diferents 
seccions locals, tothom anava 
buscant un lloc a les llargues 
taules on no hi toqués el sol en 

aquell dia radiant.  

Impressionant l’aspecte de les 400 persones entaulades, amb republicans de 
tots els Països Catalans, bascs, gallecs...escocesos, flamencs, sirks.. 

Després de l’àpat, vam gaudir de 
les intervencions d’en Pau Morales 
Portaveu del Jovent Republicà, 
d’en Robert Fabregat president 
de la Federació de Barcelona, qui 
saludà en anglès a la nombrosa 
presencia estrangera,  de na 
Marta Vilalta portaveu del partit, 
Ester Capella, flamant Consellera 
de Justícia, Alfred Bosch candidat 
a la batllia de Barcelona. Hi va haver sorpresa, una intervenció de la secretària 
general Marta Rovira per internet i  el moment en que va aparèixer un vídeo en 
que Oriol Junqueras feia una de les seves crides a no defallir. Colpidor. Emotiu. 
Profund….. Llàgrimes contingudes, ulls humitejats.. Moment inoblidable. 
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Va cloure l’acte en Pere Aragonès, Vicepresident de la Generalitat i Adjunt a la 
presidència del partit. Tots ells reclamant la injustícia que suposa tenir electes 
en presó preventiva, per donar la veu al poble, emmarcant-ho en els fets de 
l’onze de setembre. 

ECB SC 
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PART 3. LA MANIFESTACIÓ 

Un cop acabats els discursos, i amb el regust del cafè encara a la llengua, 
vàrem marxar espitats carrer Bruc amunt per tal de no fer-hi tard a la gran 
concentració a la Diagonal. 

 

El nostre grup es va concentrar al tram 28, a l’alçada del monument a Narcís 
Monturiol.  

Mentre anem pujant, veiem tots els carres que travessen el carrer Bruc,  plens 
de gom a gom, habilitats com a pàrquings d’emergència de centenars 
d’autocars noliejats arreu de la nació i més enllà.  
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Aviat vàrem comprovar satisfets que el nivell de convocatòria davant els 
moments històrics que estem vivint segueix mantenint-se molt alt.  

Una gran marea de color corall va inundar la via més llarga de la nostra capital. 
En el moment àlgid, un gran crit entre silencis. Cents de milers de boques 
clamant llibertat, sentiments de ràbia continguda alçant-se fins al cel… És la 
veu del nostre Poble que demana els seus drets històrics, la llibertat de qui 
pateix injusticia i, simplement, viure en una plena democràcia. 

David Fluxà i Vidal 
SAP 
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16 de setembre. Sant Feliu de Guíxols 

Calia anar a Sant Feliu de Guíxols a honrar al president que 

dona nom al nostre casal...38 anys després.  

Com es habitual, sortim ben d’hora, a les vuit del matí, de la Plaça Maragall. 
Avui ben acompanyats d’en Jordi Coronas i na Teresa Clota i d’en Ricard Farin 
el Jovent del casal, i proper conseller de districte. 
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Desprès d’una parada ràpida a l’Àrea del Montseny per fer un cafè, arribem a 
l’estació d’autobusos de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, on som rebuts per 
la gent del Casal d’ERC i enfilem a peu cap a el Cementiri. 
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La tomba del President Josep Irla em sorprèn per la seva senzillesa, un nínxol 
amb el seu nom. Això si, amb moltes flors.  

Obre el torn de parlaments en 
Eduard Casanova, de la secció 
de cultura del nostre casal, 
recordant que aquest autocar 
s’ha organitzar per celebrar el 
40è aniversari del Casal Josep 
Irla d’ERC a Horta-Guinardó, 
seguit per en Jordi Coronas, la 
Teresa Clota, en Marti Vinyals, 
President del Casal Clàudia 
Fernández, en Joan Ramon 
Llobet, Regidor de cultura de 
Sant Feliu, en Joan  Margall, 
diputat d’ERC al Congreso…. 
Acaba l’acte amb l’ofrena floral i 
un sentit cant de Els Segadors. 
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Els nostres amfitrions  ens porten cap al Monestir Benedictí, convertit en 
Museu d’Història de la Ciutat i seu també de la Col·lecció d’Art Carmen 
Thyssen-Bornemisza. El Monestir, amb data incerta de fundació (el primer 
document que l’esmenta està datat l’any 968, quan el rei carolingi Lotari  va 
autoritzar  l’abat Sunyer a dirigir-lo, encara que hom sap que existia ja el 947.  
Gaudim de la Porta Ferrada i la Torre del Fum, que juntament amb la del Corn 
servia per avisar de l’arribada de gent hostil. Pujant la Torre del Fum entenc 
que a l’època de les sufocants armadures i pesades espases fossin més 
comuns els setges que els atacs. 

Un cop acabada la visita, un passeig pel centre de la ciutat (privilegi atorgat 
per el rei Pere el Cerimoniós el 22 de juliol de 1365) ens porta pel Mercat de 
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diumenge i una Rambla amb els 
arbres plens de llaços grocs fins 
el Casal Clàudia Fernandez 
d’ERC, a on en Carles Benguerel 
“Festi” ens explica la trista 
història de Claudia Fernàndez, la 
dona lluitadora, que ha donat 
nom al casal. 

Desprès arribem a la Casa Irla, a 
on en Joan Casamitjana ens 
ofereix una visita. La casa 
disposa de una planta baixa amb 
la Taverna Can Romagué i un 
primer pis museïtzat, on amb 
plafons i audiovisuals, s’explica 
tota la història del president Irla  

Allà dinem. I desprès fem via cap 
a el Turó dels Guíxols, a on hi ha, 
a més d’una excel·lent vista de la 
Ciutat i la badia, el Museu del 
Salvament Marítim a on reposa el 
bot de salvament, i a on en Joan 
Casamitjana i na Carmina tècnica 
del museu, ens fan una explicació 
sobre el bot, fet amb un enginyós 
sistema anti-bolcada i que no es 

va fer servir mai . També visitem el 
recentment restaurat Niu de Metralladores, 
infraestructura defensiva del port de la ciutat 
durant la Guerra Civil. 

S’ens han fet les sis de la tarda, i agafem 
l’autocar de tornada a cap a Barcelona. Hem 
conegut una altre secció local, hem 
compartit complicitats i ideals. Gent ferma 
republicana com nosaltres, embarcats en la 
mateixa lluita que nosaltres, que tenen 
l’honor de guardar les restes i l’esperit 
insubornable del president Josep Irla; són 
gent d’ERC, són dels nostres! 

Àngel Ferrer MCI – ECB  SC 
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12 octubre. Castelleres a Bellprat,  
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Tal com ens va dir el Joan Carbó, el tinent de batlle, en la visita que vam fer el 
més març d’enguany, per honorar Nativitat Yarza, el 12 d’octubre fan la diada 
castellera. A finals de setembre ens va enviar el cartell de la 9a Diada de 
Castelleres. La Rosa companya del casal hi va anar, representant al casal. Molt 
amablement ens en fa la següent crònica: 

Arribem a Bellprat cap a mig matí, només baixar ja se sent la música de les 
gralles, ens acostem a la petita plaça del poble, plena de gent, una gran 
estelada i llaços grocs per tota arreu. Els Castellers i Castelleres animats, 
xerren, riuen, tenen un no sé què de germanor que s’encomana. 

En mig de la gent, al costat de l’Ajuntament, identifico al tinent d’alcalde Joan 
Carbó. M’hi acosto i ràpidament recorda el Casal Irla d’Horta-Guinardo. Tenim 
una animada conversa, m’explica el petit que és el poble, quatre cases i masies 
disperses que els agrada conservar,  que estan arreglant el camí del Castell de 
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Queralt, que ja van per la 9a edició de la festa de Castelleres i que aquest any 
la padrina és la Teresa Forcades, metgessa, teòloga i monja benedictina. 
Comentem que és una dona senzilla, compromesa i amb grans conviccions. 
Em convida a pujar al  despatx del batlle, on hi ha mobles de l’època de la 
Nativitat, que és obert a tothom, i em mostra les fotos dels padrins i padrines 
de les edicions anteriors i altres visitants: Magda Oranich, Nuria de Gispert, 

Marta Rovira, Carme Forcadell... A més aquest any hi ha l’exposició Últims dies 
de la república a Bellprat. 

Fora, les castelleres continuen amb la festa. Aquest any hi són convidades La 
colla jove xiquets de Valls, Els xicots de Vilafranca i Les castelleres de Mollet. 
Després de les tres rondes de castells, tots ells carregats i descarregats 
excepte un petit ensurt en un d’ells sense cap conseqüència, pugen quatre 
pilars lluint un cartell on hi posa “Llibertat presos polítics”. Finalment entrega 
de records, en mig de grans aplaudiments. 

En un tres i no res la plaça queda buida, tothom a dinar, un dinar groc 
reivindicatiu.  

Dinem en un cobert envoltats de llibres una gran paella servida per voluntaris, 
entre ells l’alcalde i el tinent d’alcalde. No hi ha parlaments, només la conversa 
amb els veïns i veïnes de Bellprat, que tot i que es consideren del poble cap 
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d’ells hi viu de forma habitual. Cap a les postres la violoncel·lista Svetlana 
Tovstukha ens ofereix peces de Bach i finalitza l’actuació amb el Virolai. 

Ens acomiadem d’en Joan Carbó, que ens explica entre altres moltes coses 
que estan treballant en recuperar la fira del llibre, 

Bellprat Vila del llibre. Segur que serà una bona excusa per tornar a aquest 
petit poble de l’Anoia. 

Rosa Roman 
MCI 
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15 d’octubre. 78 anys de l’assassinat                  

del president Companys 

Aquest dilluns s’han complert 78 anys de l’assassinat del president Lluís 
Companys per part de les tropes franquistes. Per homenatjar els fets, aquesta 
passada matinada, quan encara era negra nit i coincidint amb l’hora que va ser 
afusellat el qui fou president de la Generalitat, diverses formacions polítiques 
han participat en la tradicional ofrena floral al monument dedicat a Companys 
que hi ha al Fossat de Santa Eulàlia, al Castell de Montjuïc. Enguany, l’acte ha 
volgut reivindicar l’alliberament dels polítics presos i exiliats.  

Esquerra Republicana de Catalunya han estat els primers en arribar, després 
d’una marxa de clavells blancs que han fet des de l’entrada del castell. El 
president d’ERC a Barcelona, Robert Fabregat, ha manifestat que “som aquí 
per homenatjar al president Lluís Companys, però també per recordar les 
persones que pateixen presó i exili per defensar els nostres ideals i per haver 
donat la veu a la ciutadania a través de l’1 d’octubre”. També ha assegurat que 
el “President Companys va ser un home valent i compromès. Va ser 
empresonat diverses vegades, i també va haver de patir l’exili, per defensar els 
seus ideals”.  
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D e s p r é s , l a p e r i o d i s t a   
Beatriz  Talegón  ha volgut denunciar 
que “quasi un segle després, Espanya 
no ha estat capaç d’avergonyir-se de la 
infàmia comesa. I és preocupant veure 
com la història es repeteix, amb la 
majoria de líders polítics sobiranistes 
patint la presó o l’exili”. 

Heus ací el text sencer: 

Querido Lluís, estimado y muy honorable President Companys: 

Han pasado 78 años de tu asesinato. Tú, que pasaste tu vida entregando tu 
tiempo, tu energía, tu saber a la defensa de las causas más nobles y justas. Tú, 
que naciste entre abundancia y elegiste un camino lleno de dificultades y 
obstáculos. Tú que jamás fuiste sectario ni egoísta. 

Entendiste que la República era la causa más justa para defender la igualdad 
de oportunidades. Sobre todo de quienes nunca tuvieron ninguna. Defendiste 
cada día de tu vida la honestidad de aquellos que son capaces de dar la cara 
hasta el final. Y la diste. Por Cataluña, pero por encima de todo y de todos, por 
la democracia y la justicia social. 
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Amante de la vida. De vivirla plena, de ser consciente del compromiso que uno 
adquiere cuando ama. Porque amar es responsabilizarse: de una tierra, de su 
pueblo, de su lengua, de su cultura y tradiciones. 

Quisiera poder decirte que estamos más cerca de la República que sembraste. 
Esa que has regado con tu sangre y con la de tantos cientos de miles que, aún 
hoy, querido Lluis, no han podido ser llorados por sus familias en un lugar 
cierto. Que todavía, casi ochenta años después, seguimos pidiendo que sean 
identificados; porque aún president, España no ha sido capaz de avergonzarse 
si quiera de las atrocidades cometidas. 

El Congreso de los Diputados ha declarado nula la infame sentencia que te 
condenó a morir asesinado. No se atrevieron a declararla ilegal. Como no se 
atreven a ser dignos y mirarse al espejo. 78 años después España reconoce 
que tu asesinato, el único que ha tenido lugar arrastrando hasta aquí a un 
President legítimo a manos de fascistas, no debería haber tenido lugar jamás. 
Y lo han aprobado mientras se repite la historia de nuevo. Cuando los 
principales referentes políticos y sociales del soberanismo catalán se 
encuentran en prisión y en el exilio: algunos de ellos cumplirán en los próximos 
días un año sin libertad, y sin juicios y sin pruebas que demuestren su 
culpabilidad. Como ves, en casi ochenta años no han cambiado las cosas 
tanto: persecución, represión y causas absolutamente delirantes para quienes 
han tenido la coherencia de defender para el pueblo el derecho a votar sobre 
su propio gobierno. Así estamos, querido presidente, casi un siglo después. 

Cada vez son más las personas comprometidas con los principios 
Republicanos. Cada vez somos más 
los que abrazamos al pueblo 
soberano catalán y nos sumamos a 
esta causa tan noble y justa como 
es la justicia, la democracia y la 
de fensa de l a l i be r tad . Nos 
mantenemos pacíficos, President. A 
pesar de que los de siempre quieran 
hacer creer una realidad que, de 
tanto retorcerla ya no hay por 
donde cogerla. 

Resurge una derecha de puro corte fascista que en verdad nunca dejó de ser. 
Son hoy los herederos de tus verdugos los que siguen pasando por sus 
tribunales a todo aquel que quiera plantearles la alternativa. Pretenden 
silenciarnos, empobrecernos, alimentarnos a base de miedo. Ya conoces bien 
lo capaces que son de todo: de mentir, de odiar y de pasar por encima de lo 
que para algunos es prácticamente sagrado. 

No todo es negativo, compañero. Hoy nos conjuramos para, un año más, 
seguir recordando y manteniéndote vivo a través de tu lucha, que es la 
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nuestra. La defensa de la dignidad de quienes no soportan vivir en un lugar 
que humilla, persigue, reprime y señala. Y desde que tú faltas, cada día somos 
más. Y seremos más. 

Es preocupante ver cómo se repite la historia. Cómo, a pesar de dar la 
apariencia de evolución, se siguen persiguiendo las maneras de pensar y sentir 
de personas pacíficas. De gentes que defienden proyectos para una 
convivencia fundamentada en el respeto, el crecimiento colectivo sustentado 
en principios de ética y responsabilidad. Cómo amar a la vida nos sigue 
saliendo caro. 

Son vidas como la tuya las que hoy nos inspiran. Son asesinatos como el tuyo 
los que nos hacen contextualizar para no olvidar dónde y frente a quienes 
estamos. Tu nombre dignifica la Historia. 

Es la República, el Derecho a la libertad la que nos une y nos hará más fuertes. 

Deseando que el próximo año puedan dedicarte estas palabras quienes hoy se 
encuentran sin libertad, hoy yo vengo a darte las gracias. Como española y 
castellana. Por tu trabajo y generosidad en la Defensa de la República de 
España. Que vuelve a estar cerca. Por tu compromiso ante la defensa de unos 
valores que iban a peligrar. Y vaya si lo hicieron. Todavía luchamos para 
recuperarlos, si es que algún día conseguimos hacerlos nuestros. 

Honorable presidente, querido compañero, aquí seguimos defendiendo los 
mismos valores y principios por los que te segaron la vida. Por la tuya y la de 
tantos otros; por la de nuestros hijos. Trabajaremos por mantenernos unidos 
para hacer florecer una República que haga de los pueblos y sus gentes una 
garantía de libertad. 

Hoy más que nunca: viva la libertad, viva la vida. Visca la República! 

Bea Talegón     
Periodista Diario 16 
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Lluís Companys morí com a President de Catalunya, aquesta era la seva causa 
criminal. Mai els seus assassins han sigut jutjats encara. En els darrers anys de 
la seva vida el factor català pesà més que el pròpiament republicà. La guerra 
civil significà una prova de foc per a la seva vida. Els seu darrer fet fou morir 
amb els ulls descoberts mirant la cara dels seus botxins. Els seus darrers mots 
foren: PER CATALUNYA. 
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21 d’octubre. Autocar Dolors Bargalló a Coll 

de Manrella 

Enguany, l’indret que estàvem a punt de visitar cobrava un plus especial. No 
només recordàvem l’exili del nostre President assassinat, Lluís Companys, sinó 
que aquell diumenge, el Coll de Manrella aplegava molts companys i 
companyes sensibilitzats amb la situació actual dels dirigents del nostre País, 
també exiliats, per no esmentar tots els empresonats degut a la manca de 
democràcia espanyola. 

Aquest viatge, un dels molts que el nostre Secretari de Cultura, Eduard, 
col·loca en el calendari atapeït del Casal també afegia un motiu més de 
memòria : Era un dels molts actes que durem a terme en els propers mesos en 
motiu del 40é aniversari del Casal Josep Irla. 

Aquesta vegada, com tenim costum a fer en tots els viatges culturals, l’autocar 
duia el nom d’una persona rellevant en la història de Catalunya i teníem el 
plaer de llegir en la guia de viatge que va preparar L’Eduard tota la gran feina 
que Dolors Bargalló, feminista, activista i propagandista del nostre partit va fer 
en aquells anys difícils des de la fundació d’ERC. 

I en aquell altiplà que fou un pas fronterer on les víctimes de la guerra civil 

buscaven camí a una vida millor o, senzillament, la vida, varen començar els 
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parlaments després de l'entrega d’ofrenes florals als peus del petit monument 
recordatori, entre elles, una ofrena del nostre Casal. Els discursos es van 
repartir entre Julia Turinyà, representant la Catalunya Nord, Joan Ferrerós, 
historiador figuerenc i Josep Maria Terricabras, un dels nostres ambaixadors a 
Europa (per a qui vulgui detalls dels parlaments buscar el vídeo al compte de 
YouTube del Casal). 

La trobada va passar després a un dinar de germanor, amb botifarrada 
popular i productes de la Terra preparats pels companys voluntaris 

empordanencs,  on també vàrem tenir el plaer de fer una petita celebració 
sorpresa d'aniversari a la nostra companya na Teresa Clota, flamant Premi 
Sant Jordi i seguidora incansable de tots els esdeveniments culturals 
patriòtics. 

A mitja tarda, l’autocar ens va portar a visitar el bonic poble de Maçanet de 
Cabrenys, on ens va rebre la seva alcaldessa i ens va obsequiar amb un 
recorregut pels seus carrerons i la interessant visita al museu de bastons i 
pipes de fumar artesanals. 

David Fluxà i Vidal   
SAP 
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22 d’octubre. El candidat a la batllia Ernest 

Maragall, al casal 

Després de les primàries, com és normal, el candidat Ernest Maragall, fa un 
ronda de presentació per tots els casals. 

Avui toca el nostre, el casal Irla. No cal dir la gran l’expectativa que s’ha 
generat en l’ambient irlaire. 

L’Ernest arriba puntual. El president 
del casal e l presenta. Es treu 
l’americana, és queda en mànigues de  
camisa. Anem per feina. Engega la 
presentació fent-nos cinc cèntims de 
les línies  generals del programa 
municipal.  

D’entrada va posar èmfasis en 
l’ensenyament i la cultura com a 
valors fonamentals dels valors 
republicans. Reforçant el que ja tenim 
i que funciona, i implant tot allò que 
les noves tecnologies ens posa a 
l’abast, reformant i creant noves 
infraestructures   culturals, per 
aconseguir que  Barcelona sigui com 
altres moments de la h istòr ia 
creadora i capdavantera dels futurs 
corrents del pensament i dels moviments artístics i culturals.  

Igualment va remarcar la importància de mantenir i millorar els sistema 
sanitari, coordinant les competències que té l’Ajuntament i el Govern de 
Catalunya. Potenciant tots els equips de recerca que hi ha als diferents 
hospitals i ha altres institucions, que molts d’ells, avui ja són de referència 
mundial.  Va lligar l’esport, la seva pràctica, amb la salut. En el nostre districte 
hi ha dues estructures de referència per tota la ciutat i fins hi tot de país; 
l’Hospital de Sant Pau i el de la Vall d’Hebrón.  

Aquest darrer situat a la part més privilegiada del districte, a tocar de les 
magnífiques instal·lacions esportives de la Teixonera, que han de ser la 
medicina per combatre totes les malalties urbanites, pròpies del sedentarisme.  
Va plantejar d’enfrontar el canvi climàtic, lligant-lo amb la contaminació de les 
grans urbs, cal posar tots els mitjans per reduir la circulació dels vehicles més 
contaminadors...  
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Va afirmar que el principal repte que tenim com partit republicà, és feminitzar 
Barcelona. No només per tenir una mirada feminista de Barcelona, sinó fent 
que la potenciació de les  dones, faci que , assumeixin i protagonitzin l’avenir 
de Barcelona donat que són més del 50% dels habitants d’aquesta mil·lenària 
ciutat, garantint-les-hi  aconseguir la igualtat de drets i oportunitats... 

Va acabar la intervenció amb un torn de paraules i anunciant-nos que aviat 
tindrem el programa municipal on hi haurà tot el detall de les propostes d’ERC 
per la Ciutat. 

ECB  
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28 d’octubre  Brigades Internacionals 

Com cada any, ERC Horta Guinardó assisteix  
a l’homenatge        que per aquesta data es 
fa a les Brigades Internacionals, aquell 
grapat de voluntaris joves de tot el món, que 
tenien ideals de llibertat, que van identificar-
se amb la lluita dels republicans  contra el 
feixisme franquista, agrupant-se amb 
brigades, com ho estava l’exercit republicà. 
Per part d’ERC, hi van assistir en nom del 
Govern la Consellera de Justícia Ester 
Capella, el regidor portaveu del Grup 
Municipal Jordi Coronas, els consellers de 
districte Ricard i Xavi i una nombrosa 
representació d’elements del casal. 

Les cròniques diuen: 

L'Ajuntament de Barcelona ha homenatjat aquest dissabte les Brigades 
Internacionals en el 80è aniversari de la seva retirada en un acte celebrat 
davant d el monument de David i Goliat, situat a la Rambla del Carmel. Sota el 
títol La pàtria dels humans... Barcelona 1938-2018, l’acte, que ha dirigit Xavier 
Albertí, ha servit per recordar i homenatjar els voluntaris de diversos països 
del món que van venir a Espanya a lluitar a favor de la República durant la 
Guerra Civil. 
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L'acte ha estat presidit per l’alcaldessa, Ada Colau, que en la seva intervenció 
ha destacat que la d'avui era una acció de "memòria, justícia i reconeixement, i 
també de responsabilitat amb el present i el futur". Colau ha afegit que cal 
mantenir viu l'esperit dels brigadistes en l'actualitat i "defensar-nos contra el 
feixisme, resistir l'extrema dreta i defensar alternatives democràtiques". 

També hi han intervingut la consellera de Justícia, Ester Capella que en la seva 
intervenció va afirmar que el Govern treballarà per la conservació i difusió del 
memòria històrica, perquè mai s’oblidi els que van lluitar per la República i la 
Llibertat; el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello; el tercer tinent 
d’Alcaldia de l’Ajuntament de Madrid, Mauricio Valiente, i el comissionat de 
Programes de Memòria, Ricard Vinyes, entre d'altres. L’acte s'emmarca en el 
80è aniversari de la desfilada de comiat dels milers de combatents de 
diversos països del món que van venir a lluitar per defensar la II República 
espanyola. 

L’homenatge ha inclòs La marsellesa, A galopar, de Rafael Alberti, un poema 
en forma de cançó de Bertolt Brecht, el discurs de comiat de la Pasionaria, 
poemes d’Ernest Hemingway i el poema Home, de l’escriptora Warsan Shire. 
També hi ha hagut parlaments institucionals i s'ha acabat amb una ofrena 
floral. 

Per altra banda, l'organització jueva Bet Shalom també ha volgut fer un 
homenatge a les Brigades Internacionals amb un acte per fer visible la 
presència jueva entre els voluntaris que van venir a defensar la República 
contra el feixisme i a favor de la democràcia. A l'acte també hi ha participat 
l'organització Memorial Democràtic. 

En acabat l’acte de Boca Nord, (la pluja ens hi va recloure) la gentada, va fer 
cap al monument, aprofitant un esbargiment dels núvols, on finalment es va 
poder fer la ofrena floral, amb un magnífic centre que la nostra companya 
Ester, va dipositar al peu del monument.  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1 de novembre. Presó de Lledoners 

UN ANY D’INJUSTÍCIA. UN ANY DE PERSEVERANÇA  

Demà farà un any del segrest del govern i dels nostres polítics, Oriol 
Junqueras i Quim Forn. 

Uns trenta elements del casal Irla, ens trobem, amb la resta d’amics i militants 
d’ERC a 2/4 de 3, davant de la porta de la Universitat, per anar a  la presó de 
Lledoners. L’acte organitzat per Esquerra Republicana per tal de reclamar i 
exigir la llibertat dels presos polítics. 

Fent via cap a la presó, confluïm milers i milers de persones, segons 
l’organització unes 15000, amb 100 autocars i una munió de vehicles 
particulars, procedents de tot Catalunya, País Valencià i Ses Illes. 

Degut a les gran cues de cotxes i gent que s’acumula las accessos al pla de 
Lledoners, l’organització decideix començar l’acte 15 minuts més tard.  

Vam aprofitar aquesta demora per lliurar un ram de roses d’apadrina una rosa 
a la família de l’Oriol Junqueras. 
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Comença l’acte conduit pel periodista Jordi Margarit i l’esportista Núria 
Picas.Un dels moments més destacats és la participació de diferents músics: 
David Fernández tocant la guitarra, Lluís Llach cantant “ No es això, 
companys, no és això” pell de gallina i xativí Feliu Ventura.  

En l’acte hi ha intervingut la nostra secretària general Marta Rovira des de 
Ginebra, la diputada dels comuns Elisenda Alemany, el productor i cantant 
Josep Maria Mainat, Roger Torrent, president del Parlament assegurant que els 
presos no volen indult sinó absolucions i Llibertat. 

També cal remarcar la intervenció del vicepresident del Govern Pere Aragonés 
molt contundent amb el Govern espanyol i la fiscalia de l’estat. 

David Fernández, ha llegit una carta de l’Oriol Junqueras que li ha fet arribar 
un pres anomenat Dembé que ha sortit dos dies de permís.  

Cal destacar també, els parlaments emocionats dels familiars de l’Oriol, el seu 
pare, el seu germà i la seva cunyada i també les parelles de Forn i Romeva. 

Un dels moments més emotius ha estat quan els assistents han cridat a 
l'uníson Bona tarda!!" a Forn i Junqueras.  UUUUUff llàgrimes als ulls quan hem 
sentit la veu forta i profunda de l’Oriol desitjant-nos una “BONA TARDA!!!” 
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Amb els crits: NI UN PAS ENRERA!!!, LLIBERTAT PRESOS POLÏTICS!!! NO 
ESTEU SOLS!!!, US VOLEM A CASA!!!... i cantant “ELS SEGADORS” tornem 
cap a casa amb el cor encongit esperant les acusacions de la fiscalia, que pot 
ser molt dura... 

No defallim , molta força per seguir el camí cap a la REPÚBLICA:  

Mont Basiana i Sanz   
MCI 
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8 de novembre, a la Vicentina 

Ens assabentem via TV3 que es presentava aquest llibre escrit  per en Sergi 
Sol i amb la col·laboració de molts veïns i veïnes de l’Oriol, del Free Junqueras. 
Aquesta secretaria, hi va assistir. Amb un cop de tren ens plantem a Sant 
Vicenç dels Horts. No ens costa gens trobar la Vicentina, antic cinema-teatre-
casino...que tots els pobles de Catalunya tenen. L’Edifici remodelat, l’estrenem, 
el que li dona un valor afegit a l’acte.                                  

Una crònica baixllobregatina diu: 

Durant la presentació del llibre 'Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures' que 
s'ha fet aquest dijous al vespre a Sant Vicenç dels Horts, el vicepresident ha 
destacat que la interlocutòria reconeix també que els veritables delinqüents 
de l'1-O "són els que anaven de verd o de blau marí i que van entrar amb 
porres als col·legis" i no pas els líders polítics i socials presos o exiliats. 

La Sala Xica La Vicentina de Sant Vicenç dels Horts s'ha quedat petita aquest 
dijous al vespre per acollir la presentació del llibre 'Oriol Junqueras. Fins que 
siguem lliures' (Ara llibres), escrit per Sergi Sol, amic i estret col·laborador de 
l'exvicepresident. 
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 L'acte ha comptat amb una nodrida representació d'ERC, amb Pere Aragonès 
i Gabriel Rufián al capdavant, de membres de la plataforma Free Junqueras i 
de molts veïns del municipi que han volgut retre homenatge a la figura del seu 
exalcalde actualment empresonat.  

Durant la seva intervenció, Pere Aragonès ha destacat que la interlocutòria de 
l'Audiència de Barcelona que qualifica d'excessiva l'actuació dels cossos 
policials espanyols durant l'1-O al Bages "és el primer pas" per tal que es 
reconegui "el que veuen la resta de mortals": "que la Guàrdia Civil el que 
hauria d'haver fet no és agafar les porres per la gent que estava dins les 
escoles, sinó defensar els drets democràtics dels ciutadans i permetre la 
votació".  

Aragonès ha deixat clar que ara que la justícia "comença a reconèixer" que el 
que va passar l'1-O "va ser un atac indiscriminat contra la ciutadania", seguiran 
treballant perquè tothom entengui que els delinqüents van ser els cossos 
policials espanyols i no pas els presos i exiliats. "Estigueu convençuts que 
guanyarem aquesta batalla, que aconseguirem treure els presos i el lliure 
retorn dels exiliats i que anirem si cal a la justícia europea perquè s'acabi 
reconeixent el que avui ha dit l'Audiència de Barcelona", ha reblat.  

A banda d'aquesta qüestió, Aragonès ha lloat la figura d'Oriol Junqueras de 
qui ha dit que "ha trencat els esquemes i els cànons de l'independentisme 
clàssic aportant una nova manera d'entendre el republicanisme". Una manera 
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de fer, ha afegit, que "té la marca Sant Vicenç" que l'exvicepresident i alcalde 
del municipi "ha anat exportant a la resta del món".  

Sobre aquesta marca, el conseller d'Economia ha dit que es basa "en abraçar a 
tothom" per aconseguir, com passa a Sant Vicenç, que gent d'orígens i 
realitats socials molt diferents treballin en 
una mateixa direcció. Homenatge i clam 
per reclamar la llibertat de Junqueras 
L'autor del llibre, Sergi Sol, ha explicat que 
'Oriol Junqueras. Fins que siguem lliures', 
narra, analitza i contextualitza el que va 
passar l ' 1 -O i , a lhora , vo l ser un 
homenatge a la figura de l'exvicepresident 
. En aquest sentit, Sol ha destacat que el 
llibre "vol transmetre un missatge amorós 
i no de ràbia" per explicar "què representa 
el junquerisme". 

A l'acte també hi han intervingut Gabriel Rufrián, que ha llegit una carta de 
Raül Romeva; l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich; i 
membres de Free Junqueras. 

ECB   
SC 
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10 de novembre. Salses i Perpinyà 

El 5 de novembre, va fer 359 anys de la signatura del Tractat dels Pirineus, per 
part de les monarquies castellana i francesa, on s’esquartera el Principat, al 
marge de la Generalitat de Catalunya, que hi tenia la sobirania. 

Per tal de denunciar la injustícia que va significar, aquest primer 
esquarterament de la nació, les entitats dels comtats, juntament amb la 

iniciativa de la CAL, de celebrar-hi  els 
darrers 15 anys, el final del Correllengua, 
promouen un manifestació pel centre de 
Perpinyà, per ta l de demanar la 
derogació d’aquest ignominiós tractat.  

Per totes aquestes circumstàncies, el 
casal Irla va muntar un autocar de 
memòria històrica, per assistir-hi. 
L’autocar Pere Verdaguer, en homenatge 
a aquest escriptor que tan va fer pel 
català a les comarques del Nord. 

Vam sortir de Barcelona a les 7 del marí, 
després d’una aturada per desdejunar a 
l’àrea de l’Empordà de l’autopista de 
Perpinyà, vam arribar a Salses a la Porta 
dels Països Catalans. Singular monument 
construït per aportacions populars i 
empresarials, que marca els confins 
septentrionals de la nostra Nació.  
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Per tal de fer-nos cinc cèntims de la història d’aquest monument, van convidar 
en Miquel Mayol, que va venir des del Capcir, per acompanyar-nos en aquesta 
visita. Ens va explicar l’origen d’aquesta Porta, per contrarestar la Porta 
Catalana que és feia a l’autopista, a la Junquera. Això va causar indignació als 
catalans del Nord car a la Jonquera, ja fa 40 kilòmetres que som en terra 
catalana. La persona que va posar la banya al forat, va ser el patriota Armand 
Samsó, de Salses, que va remoure cel terra per obtenir el finançament, els 
permisos, els disseny i finalment la construcció passant pel damunt de les 
innombrables traves que es va trobar, 
fins que el 2003, és va inaugurar. En 
la guia de viatge, hi hem posat tots el 
detalls.  

Acabat el parlament d’en Miquel i 
cantats els Segadors. Desprès d’una 
bona sessió fotogràfica a la que invita 
la magnífica panoràmica que és veu 
des de la Porta estant:  la Leucata, la 
Fitor, la Salanca fins al Canigó, girem 
cua i marxem cap a Pollestres.  

Allà hi dinem, el mateix lloc on ho 
vam fer l’any 17. Un bon moment de 
descans , amb unes bones menges. 

En acabat, agafem l’autocar i fem cap 
a Perpinyà. Superant el dens trànsit 
d’un dissabte pels voltants dels 
centres comercials de la capital del 
Rosselló. 

El bus ens deixa a la plaça Catalunya 
al voltant de les 4 de la tarda, on ja hi comença a arribar-hi gent.  És confirma 
el rumor d’una concentració davant del consolat espanyol. No és gaire lluny de 
la plaça Catalunya. Ens hi acostem. De mica en mica hi va arribant gent. La 
concentració, arriba al miler llarg de persones. Donat que és un carrer estret, 
l’efecte és multiplicador. Constatem l’accent rossellonès dels eslògans que és 
criden, els mateixos que a Barcelona o Lledoners (llibertat presos polítics!!...) 
de la majoria dels manifestants. En aquest aspecte no hi ha catalans del Nord 
o del Sud, tots pensem el mateix...al consolat no hi ha ningú, està tancat i 
barrat. Un cop s’ha demanat la llibertat de cadascun dels presos i preses 
polítiques i s’han cridat totes les consignes i s’han sentit els xiulets més 
eixordadors, la penya enfila cap a la plaça  Catalunya. 

Ara és plena de gom a gom. Ens hi trobem entre d’altres la gran patriota 
Daniela Grau, el Joan Ridaure, companyes de d’ERC del Nord de Catalunya, els 
la Colla de castellers dels Pallargos del Conflent, en Jordi Taurinyà... 
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Comença la mani. Hi ha pancartes de la CAL.  de professors de català, Entitats 
culturals, Esborrem el tractat dels Pirineus, Sem Catalans, som més de 10.000 
persones. En arribar al Castellet, observem que ha desaparegut la senyera, 
que jo recordo haver vist sempre, en el seu lloc hi ha una bandera 
francesa...Travessem el Tec, anem a la banda esquerra, passem per davant del 
Conse l l Genera l , on ens 
sorprèn agradablement la 
pancarta (foto) que hi penja, 
amb llaços grocs, demanat la 
llibertat pels presos polítics.  

Un pel més enllà, davant la 
prefectura, és van plantar 
castells i és va cantar els 
Segadors. Trenquem pels 
jutjats i ens endinsem en la 
ciutat vella, seguint el carrer 
de la Fusteria. Els crits de “ni 
Espanya ni França...Llibertat 
presos...” van acompanyant  

la mani, així com les grallers dels castellers del Conflent, que fan diferents 
pilars. Després de passar per davant de Radio Arrels, la Llotja i de la 
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Generalitat històrica, 
arribem al Castellet.  

Allà acaba la mani i ens 
concentrem davant de 
l’empostissat que hi ha 
tocant al Castellet. Es 
va llegir el manifest del 
Corre l lengua , i van 
parlar-hi els diferents 
p o r t a v e u s d e l e s 

entitats organitzadores. 

A destacar l’enardidor discurs que va fer Emma Soler, de les JERC Catalunya 
Nord. La interpretació de la Balanguera , la Moixeranga i els Segadors, els tres 
himnes nacionals, va acabar l’acte. La diada continuava amb la marxa de 
torxes i el posterior concert, però nosaltres com és tradicional, ens van 
retrobar al casal d’ERC al carrer de les Fàbriques Grans, on vam poder fer un 
beure, parlant amb els companys/es d’arreu de la Nació. S’ha fet de nit, cal 
girar cua, ens espera una bona botifarra fins Barcelona. Marxem doncs amb 
l’orgull d’haver contribuït a  fer conèixer uns nous paisatges i velles 
complicitats al nord dels Països Catalans, allà on el genocidi cultural de l’estat 
francès es fa més palès, on la “lluita” necessita més solidaritat. 

ECB SC 
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12 de novembre. Biblioteca Rodoreda. 

Presentació de llibre. Sopar tertúlia. 

Avui dilluns fem la reunió a la biblioteca del Guinardó, Mercè Rodoreda. 

Hi presentem el llibre: Octubre al Carrer de la jurista Dolors Feliu. 

Va presentar l’acte en David Agustí, historiador i fins fa poc membre de 
l’executiva nacional d’ERC com Secretari de Cultura. 
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Les ponents 

Mireia Mata i Solsona 
Nascuda a Portbou l'any 1967, Mireia Mata és 
llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i postgraduada en 
Gestió Cultural per la Universitat Ramon Llull (URL). 
També ha cursat un Màster en Alta Funció Directiva 
per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i 
és membre del Col·legi d'Educadors i Educadores 
Socials de Catalunya. 
En l'àmbit de l'Administració pública ha estat 
coordinadora dels Serveis Territorials de Joventut, 
responsable de l'Escola d'Administració Pública a 
Girona, Directora dels Serveis Territorials de Governació i Administracions 
Públiques a Girona i és membre del cos superior de la Generalitat de 
Catalunya. Des de 2016, Mireia Mata, és directora general d'Igualtat del 
Departament de Treball, Afers Socials i Família. 

Dins d’ERC, entre 2007 i 2015 ha estat regidora de l'Ajuntament de Figueres i 
consellera comarcal de l'Alt Empordà els anys 2011 i 2012. 

Actualment és Vicesecretària General d’Entorn, Gestió del Coneixement i 
Dones.La vam conèixer una Trobada del coll de Manrella, sent regidora de 
Figueres, on hi intervingué en un  abrandat parlament recordant al president 
Lluís Companys.   

Dolors Feliu i Torrent (autora) 

Nascuda a Roda de Ter el 1964, és llicenciada en 
Dret (UB), amb mestratge en Dret Públic de 
Cata lunya (UAB) i postgrau en H isenda 
Autonòmica i Local (UB). Des de 1994 fins a 2011 ha 
estat advocada de la Generalitat davant del Tribunal 
Constitucional i va participar en la defensa de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006). Ha 
estat la responsable de coordinació d’assumptes 
constitucionals, i actualment és Directora General 
de Serveis Consultius del Departament de la 
Presidència de la Generalitat.  

Des de 1999 fins a 2011 va ser professora associada de Dret Constitucional a la 
Universitat Pompeu Fabra. És autora de diversos articles i monografies, entre 
els quals l’assaig Manual per la independència (2013). És membre actiu de 
diverses associacions a favor de la independència i del dret a decidir com ara 
el Col·lectiu Praga, Juristes per la Independència i Sobirania i Justícia, amb qui 
ha redactat moltes ponències i ha programat actes per tot el territori sobre el 
Procés. És col·laboradora habitual dels mitjans de comunicació. 
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Cap a les 7 tocades, en David 
Agustí tot esperant la Dolors, 
enceta l’acte, presentant la Mireia 
tant com a Directora General 
d ’ I g u a l t a t e n l a s eva f e i n a 
institucional, com de vicesecretària 
ds Dones el vesant de partit. 

Va destacar entre d’altres qüestions 
el paper fonamental de la dona en 
tota la gestió de l’1 d‘octubre; des 
de la nostra secretària general 
Marta Rovira, a la darrera mare o 
àvia que va protegir els col·legis 
electorals...Va donar la paraula a la 
Mireia, de la seva intervenció en 

podem ressaltar la seva frase: 

Ara és el moment de recordar que necessitem unitat d’acció, recollir totes les 
forces i totes les energies de tothom per a cosir i unir i les dones hem tingut la 
capacitat de fer-ho, així com la Muriel i la Carme van saber unir dos entitats 

Dolors Feliu , autora del llibre, va fer una precisa descripció del llibre, on 
explica tots els esdeveniments previs i del mateix 1 d’octubre, amb una 
contextualització dels esdeveniments i les diferents lleis que es va anar 
aprovant, així com les que es va saltar l’estat espanyol. 
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Podem resumir la seva intervenció amb la següent frase: 

 “Vam actuar d’una manera tan connectada, i amb un mateix pensament, tots 
recordarem aquests moments per sempre. El llibre acaba afirmant que no ha 
acabat res i que encara ens queda l’últim tram, ben segur que serà tant 
apassionant com ha estat fins ara”. 

En acabada la presentació a la biblioteca, vam anar al Nou Sanllehhy, on un 
grup de militants acompanyats per la Dolors, vam fer un sopar, que vam 
cloure amb una al·locució de la nostra invitada, tocant de passada el tema del 
desori actual de la justícia espanyola. 

L’amiga Mercè Gallart, flamant premi del Districte Horta-Guinardó 2018, va 
tenir la gentilesa de convidar-nos a una copa de cava, amb la que vam brindar 
per la Mercè, per la feina d’anys en la lluita reivindicativa de les entitats del 
barri. Homenatge merescut i a l’ensems vam reconèixer el rol de les dones en 
el treball a primer línia...   

ECB SC 
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27 de novembre. Xerrada al casal LGTB+ 

El dimarts passat,  la Laura Pi, membre del casal Irla, portaveu del Jovent 
Republicà d’Horta-Guinardó i adjunta a Comunicació, va impartir una jornada 
de formació sobre LGTBI+ al nostre casal. 

Crec que ens trobem dins una comunitat que, històricament, s’ha mostrat 
capdavantera en molts aspectes; vivim en una societat moderna, actual, plural, 
progressista, diversa, feminista, activa,..., una societat que vol donar cabuda a 
tothom, independentment de la seva cultura, la seva raça, religió i, sobre tot, la 
seva orientació sexual. No sempre és fàcil que “totis” s’hi sentin acceptats, per 
això és de vital importància parlar, obertament i sense embuts, d’una part 
important de la població que, sovint, es troba marginada i, inclús, maltractada, 
em refereixo a la comunitat LGTBI+. 

Dins el col·lectiu LGTBI+ es veu la necessitat 
de cercar una paraula que englobi a totes i 
tots els membres que en formen part, una 
paraula que no discrimini segons el gènere, 
un terme totalment neutre amb el qual 
tothom si senti representat, d’aquesta 
manera apareix el mot “totis” entre les 
persones lgtbi, nomenclatura que cal 
normalitzar dins la nostra societat. 

El terme LGTBI va sorgir els anys 90 per reemplaçar el terme ”homosexual” i 
incloure-hi la resta d’identitats de gènere o orientacions sexuals diferents de 
l’heterosexualitat.  
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Amb el temps, s’han anat incloent altres identitats de gènere que també 
s’havien considerat marginades dins dels propis moviments de lluita per la 
igualtat i en contra de la discriminació. D’aquesta manera van sorgir diferents 
denominacions, però la que engloba més persones  és el terme LGTBI+, on el 
signe de suma inclou a tots, totis i totes les que no estan recollides en altres 
variants. 

Davant la proliferació de sigles, moltes d’elles desconegudes per a les 
persones externes al moviment, és convenient una breu explicació de totes, tal 
com ens va fer la Laura, per entendre la diversitat de gènere i orientació 
sexual. 

La Laura ens va fer un resum del significat de cadascuna de les inicials del 
terme LGTBI+: 

• Lesbianes: són les dones que se senten atretes per una persona del seu 
mateix gènere, ja sigui de forma sentimental, afectiva, romàntica o sexual. 

• Gays: Són els homes que se senten atrets per les persones del seu propi 
gènere. 

• Transexuals: són les persones que s’identifiquen amb el gènere oposat a 
aquell que se’ls va assignar en néixer i es realitzen una intervenció 
quirúrgica per sotmetre’s a un canvi de sexe. En aquest grup també estan 
incloses les persones transgènere -aquestes no es sotmeten a cap 
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intervenció de canvi de sexe – i  els travestis –no tenen la necessitat de 
canviar de sexe, però sí de vestir com ho fa socialment el sexe oposat-. 

• Bisexuals: se senten atrets per altres persones de forma afectiva, 
sentimental , romàntica o sexual, independentment del seu gènere. 

• Intersexuals: Les persones intersexuals poden néixer  amb cromosomes, 
genitals o gònades  que no encaixen amb la típica presentació masculina 
o femenina, poden presentar uns genitals externs ambigus. 

Pels que no estem habituats a aquesta terminologia es fa complexa entendre 
les diferències entre uns grups i altres, però gràcies a les explicacions que ens 
va fer la Laura crec que tots els assistents vam marxar tenint les idees una 
mica més clares, però, sobre tot, conscients de les dificultats que, encara avui, 
pateix aquest sector de la societat.  

Des del casal animem a la Laura a continuar amb aquesta tasca informativa 
per donar veu i cabuda a totes, totis i tots els que formem la societat. 

 Magna Martí 
 MCI 
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1 de desembre. Jornada municipalista  

Espai Jove Boca Nord 

Després d’intensos preparatius, de la Secretaria de Política Municipal, 
encapçalada pels consellers Ricard i Xavi, regidor Jordi, amb l’inestimable 
col·laboració de la Rosa, l’adjunta de la Secretaria d’Entitats entre d’altres, 
aconseguint els millors ponents en cada faceta, organitzem una jornada 
municipalista per primera vegada al districte, un dissabte al matí, amb 
l’assistència nombroses entitats i organitzacions de tots els barris del districte. 

La jornada, es va dividir en tres taules específiques, amb aturades entre elles 
per desdejunar amb un esplèndid bufet que amics i comerços ens han ofert 

La presentació de l’acte la va fer en Jordi Coronas, regidor portaveu i adscrit al 
districte d’Horta-Guinardó  
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La mateixa Rosa ens resum la sessió en els següents apunts: 

Taula mobilitat i accessibilitat 

   Presentacions 

Isabel Lluís Plataforma Can Baró. 

- La nova distribució de línies d’autobusos no cobreix la zona de Can 
Baró i donat que la L9 va per llarg, proposa línies turístiques i línies 
veïnals separades,  les línies turístiques han de seguir recorreguts per 
zones  específiques.  

- Recorregut de la línia 55 

Ana Maria Gracia en representació de Carmel a la Vista 

- Escales mecàniques a la Font de la Mulassa i carrer Pasarell. 
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Marc Iglesias Pérez: Enginyer especialista en mobilitat metropolitana i tècnic de 
AMB 

- Recuperació de l’estat del benestar, la mobilitat es un dret necessari 
que ens ha de permetre accedir a la resta de drets. 

- Cal resoldre els problemes específics de cada col·lectiu, transport 
públic a demanda.  

Jordi Escoin: psicòleg, llicenciat per la Universitat de Barcelona i actualment 
director del CEE Pont del Dragó 

- Planteja el dret a la diferència i la necessitat de l’adaptació de la ciutat 
a les diferencies. També reclama la necessitat de informar dels 
accessos al transport d’una manera mes clara. Que al accedir al metro 
no ens trobem amb una barrera per falta d’informació. 

Debat i preguntes 

- La unió de les línies L19 i L23 es veu com una bona solució. 

- Les reunions sobre mobilitat no haurien de ser només amb un sol 
districte, per exemple els problemes del districte Horta-Guinardo 
afecten a Gracia, ja que Gracia es la sortida natural del districte. 

- La Superilla d’Horta està provocant una congestió contínua de la zona 
del carrer Tajo, Av del Estatut, en direcció cap a la Ronda de Dalt. 

- Renovació a autobusos elèctrics i eliminació dels autobusos dièsel 
d’una vegada. Potser es car però cal fer-ho. 

- Reducció del transit automobilístic, qualificació de zones verdes y 
blaves, ja és necessari per qüestió de salut. La contaminació és un 
problema ineludible. 

- Donar alternatives al transport privat per seduir al conductor de vehicle 
privat. 

- No a les places de carrega i descarrega de turistes, això provoca 
desplaçaments innecessaris, el autocars de transport haurien d’esperar 
per retornar els turistes a l’origen o be que sempre anessin plens. 

- No al túnel d’Horta. Prioritzar el transport públic. 

- Educació en canvi climàtic, prendre consciència de la realitat del 
problema. 
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Prioritats 

- Estudi de mobilitat. 

- Zona verda a tot el districte. 

- Moratòria del túnel d’Horta. 

- Inversió a la L5. 

- Assolir que cal anar cap al 100% d’accessibilitat i fer el manteniment de 
les estructures. 

- Eliminació dels autobús diesel. 

- Solucions alternatives a la L9 ja. Unió de V19 i V23 

- Mobilitat que ens afavoreix a tot. 

- Autobusos a demanda. 
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Taula equipaments esportius 

Presentacions 

AAVV Vall d’Hebrón 

- Necessitat de lligar la salut amb l’esport, instal·lacions lligades a 
l’Hospital de la Vall d’Hebrón. 

- Receptar esport com a medecina i a mes individualitzada. 

- Denuncia de l’abandonament dels equipaments municipals, futbol, 
rugby, piscina de la Clota. 

- Proposa un programa Iron-man a mida del districte. 

FC Martinenc 
- Deixar clar que els gestionen un equipament municipal. 

- Necessitat d’inclusió de persones amb diferents capacitats. 

- Foment de l’esport i dels equips femenins. 

- Necessitat de inversió en els equipaments per permetre l’adaptació a 
tots el col·lectius. 
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Vicky, usuària d’instal·lacions esportives 

- Les instal·lacions esportives i sanitàries haurien de ser el pol d’atracció 
de la resta de la ciutat cap a la zona alta. 

- Denuncia falta d’actualització i conservació de les instal·lacions. 

Debat i preguntes 

- Necessitat de seguiment de les concessions. 

- Resoldre les necessitats bàsiques dels nens ha d’incloure el dret a 
l’esport. 

Prioritats 

- Lligar les instal·lacions al barri, aconseguir que s’obrin al veïnat i que les 
sentin com pròpies per utilitzar-les. 

- I al reves projectar el que es fa al barri per que ho utilitzi tota la ciutat, 
es posa d’exemple, els projectes del Martinec,  Enfutbolat i la cursa dels 
Tres Turons. 

- Revisió i seguiment de les concessions. 

- Inversió en manteniment de les instal·lacions. 

- Promoure esport igual a salut. 
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Taula Ronda de Dalt. Urbanisme 

Presentacions 

Lluïsa Sarrias Enginyera industrial, del Hospital de la Vall d’Hebron 

- Explica el projecte de cobriment de la part de l’Hospital de la Vall 
d’Hebron i el nou cap que es situarà a l’altra banda de la Ronda. El 
projecte, uneix les dos bandes, amb espais que han de ser accessibles i 
diàfans ja que el moviments de metges i pacients es molt elevat. 

Joan Roges 

- Els quatre quilòmetres de Ronda que van des de la Plaça Alfonso 
Comin fins a la plaça Karl Marx ha de ser un gran passeig, com ja s’ha 
fet amb el passeig Marítim o amb la llera del riu Besòs. 

- Activitats socials, de lleure i esport però a demanda. 
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Xavier Cívit AAVV de la Vall d’Hebron 

- Introdueix el concepte d’obrir la ciutat a la muntanya, igual que en el 
projecte inicial el que es va fer es obrir la ciutat al mar, ara cal anar cap 
a la muntanya. 

Debat i preguntes 

- Crear un gran passeig de Salut, de trobada, obert als usos a demanda. 

- Concepte de Camí de Ronda, lloc per passejar. 

- Pèrgola amb ombra per fer un mercat setmanal. 

- Es comenta que amb l’ambulatori es perden les vistes a la ciutat si 
aquest es desenvolupa en alçada. 

- La discussió sobre el preu no pot ser argument de discussió, en el fons 
estem parlant de salut, al cost de les obres cal treure el cost de l’estalvi 
en salut que es produeix per la millora de la vida del veïns, passejar i fer 
esport millora la salut. 

- No ens oblidem que tot això ha d’estar acompanyat de polítiques que 
evitin la gentrificació. La millora dels espais comporta l’augment de 
turisme, l’augment de preus del lloguers, habitatge. Cal planificar la 
inversió i acompanyar-la de les polítiques socials necessàries. 

- La ciutat ha de ser per les persones que hi viuen. 

- Originalment la Ronda va comportar una solució als problemes de la 
ciutat d’aquell moment, descongestió del centre, millora el pas per la 
ciutat, ara la realitat es una altra, l’augment del parc automobilístic, el 
canvi climàtic, la contaminació son elements que cal prioritzar per 
racionalitzar la solució necessària. 

-

   Rosa Roman i Fargues 
   Adjunta Secretaria d’Entitats 
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10 de desembre. Campus UPB. N’Ernest M. 

candidat a batlle de Barcelona per ERC 

L’Ernest Maragall ens cita el 10/12/2018 a les 20h a l’edifici Roger de Llúria del 
Campus Ciutadella de la UPF per compartir el seu projecte de ciutat. 

L’acte comença amb puntualitat i amb l’aforament ple a vessar. El Ricard Farín, 
l’Esther i la Claudia, representant al Jovent Republicà, fan una introducció a 
Ernest Maragall i comparteixen els seus anhels que tindran molt protagonisme 
al seu projecte. 

L’Ernest Maragall agafa la paraula i dóna unes pinzellades de la seva visió de la 
ciutat de Barcelona. Barcelona no és perfecte i cal adquirir un compromís amb 
la ciutat per assolir una Barcelona justa, feminista i jove. El compromís de la 
ciutat també és amb els presos polítics de manera que per dur a terme el 
projecte de ciutat no s’assoliran acords amb els qui permeten que es 
mantinguin presos polítics.  

Serà necessària d’una banda la unitat d’acció i conformar un bloc de ciutat i 
de país i d’altra banda dur a terme un projecte de ciutat, de bon govern i de 
lideratge de ciutat. 

Tot seguit l’Ernest Maragall ens dóna una visió del seu projecte de ciutat que 
es vertebra en 3 eixos fonamentals: oportunitats, responsabilitats i 
complicitats.  
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Barcelona necessita inversió, però encara més l’economia  dumping laboral 
amb l’establiment d’un salari mínim de ciutat i facilitant la formació 
professional adequada. 

Cal evitar la normalització de la desigualtat, amb la qual hem de ser 
intransigents i passar de la desigualtat a la equitat. 

L’Urbanisme ha de ser una eina de transformació social. Encara hi ha zones 
que no arriben a assolir el nostre concepte de ciutat i per això cal treballar 
molt per millorar la Zona nord, el barri de la marina, el 22@, els límits 
administratius amb municipis veïns i assolir una nova visió de l'àrea 
metropolitana. 

Pel que fa a l’habitatge, hi ha l’amenaça de la bombolla immobiliària i cal 
activar mecanismes. Ens dona la xifra de que els habitatges socials a 
Barcelona representen el 1,6% i per arribar a l’estàndard europeu caldrien 
100.000 habitatges més, per la qual cosa cal invertir i sumar esforços amb els 
ajuntaments. D’altra banda el % d’habitatges antics és molt elevat a Barcelona 
i cal rehabilitar-los. 

Transport públic: hi ha fórmules eficients que cal incorporar-les. La xarxa   

Canvi climàtic: és tant una oportunitat i una responsabilitat. Cal 
l’empoderament ciutadà i socialitzar la generació d'energia. Implica canviar les 

 regles del joc i hauríem de multiplicar per 40 aquesta generació per assolir 
objectius europeus. 
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Seguretat: hi ha problema creixent i s’ha de capgirar la tendència. A banda hi 
ha un dèficit de comunicació eficient entre les policies. La solució no significa 
més policia, cal un abordatge integral: més presència, millor formació, 
coordinació de forces,... 

D’altra banda la justícia ha de ser una peça cabdal. Cal una justícia local capaç 
d'actuar 365 dies a l'any, que sigui àgil i efectiva, actuant en faltes i delictes 
menors que permetin la lluita contra la delinqüència i les màfies, recuperar 
l’espai públic i la defensa del comerç local. 

Educació, Cultura i coneixement: són la clau de volta de la societat que volem 
construir. Això demana recursos. Però cal donar a la educació les eines per 
prestigiar-la. D’aquesta manera es volen fer vàries actuacions com: beques 
salari perquè els joves puguin formar-se a fons, potenciar escola bressol, 
formació per l'atur... 

L’Ernest Maragall posa èmfasi en l’Educació ja que és l’origen de tot. Ha de ser 
el tret distintiu de Barcelona i de la república que tenim dret a guanyar-nos. 

Cultura: educació i coneixement 
van de la mà de la cultura. No ens 
podem permet re l ' absènc ia 
d’aquesta ja que ha d’adoptar el rol 
d'ascensor social, és la garantia 
d’una societat crítica i permet la 
nostra identitat com a poble.  

Drets socials: Volem una Barcelona 
garant i generadora de drets. El 
feminisme ha d’estar present com a 
política transversal i ha d'impregnar 
l’actuació a tots els àmbits i totes 
les polítiques. Lluita contra la 
violència masclista. En aquest 
sentit, es celebren els 70 anys de la 
Declaració Universal dels Drets 
Humans . Proposa una carta 
republicana de drets i deures i 
manifesta que Barcelona ha 
d’esdevenir  referència i ser actor 
principal, de manera que s’ha de 
fer que sigui tangible en 4 anells: 1a 

anella Barcelona endins (districte, barri..), 2a anella Barcelona enllà (Barcelona 
i àrea metropolitana: som una gran metròpoli i se li ha de dotar d'eines amb 
base democràtica amb tots i entre tots els municipis), 3a anella Catalunya 
ciutat (necessària complicitat i complementarietat de tots els municipis de 
Catalunya), i 4a anella: Europa (projecte de renovació europea. Europa s'ha de 
canviar des de dins i cal q Barcelona sigui una més del grup capdavanter). La 
5a anella som les persones. 
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L’Ernest Maragall fa una reflexió final dient que la conferència s’ha fet a una 
universitat no de forma casual, ja que la educació és fonamental per a la ciutat 
de Barcelona. D’aquesta manera s’homenatja als professors i conclou dient les 
següents paraules “Van destruir aquella república. Farem una nova i per 
sempre. Volem respecte per tots els candidats i un espai de convivència per a 
tots. Donarem tot. Donaré el millor de mi mateix. No valen receptes 
prefabricades. Volem ser la seu de la llibertat i de la democràcia, ciutat jove, 
feminista, crítica...una ciutat on voldrà viure tothom, la Barcelona capital de la 
llibertat.” 

Un grup musical clausura l’acte interpretant la peça “extraordinaris” que forma 
part de la banda sonora d’aquesta campanya. 

Xavi Solé 
MCI 
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Fins aquí la memòria del casal Josep Irla d’ERC 

Horta-Guinardó de l’any 2018, el 40è de la seva 

existència, tant d’aquelles accions organitzades 

pel casal, com d’aquelles col·lectives d’altres 

casals, d’Esquerra Nacional o d’altres entitats, 

amb qui compartim objectius. És molta feina 

feta. Això ens fa sentir més orgullosos de ser 

qui som, ens fa augmentar la  il·lusió i les forces 

per seguir el viatge cap a Ítaca...     

Ho confirmarem en la memòria del 2019.....!!                       

Eduard Casanova i Baulenas 
Secretaria de Cultura 
Casal Irla ERC Horta-Guinardó 
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ERC: 1931-2019..., 88 anys de dignitat, 

fidelitat, honestedat i sacrifici al servei  de 

Catalunya 
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Casal Josep Irla, 41 anys construint 

l’Estat Català des d’Horta-Guinardó 

Casal President Josep Irla 

Art 87, 08041 Barcelona 

hortaguinardo@esquerra.cat 

Països Catalans
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