
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Divendres 18 i 1 i 8 d’abril, 19:30h. 80è aniversari d’ERC: Cicle Divendres 18 i 1 i 8 d’abril, 19:30h. 80è aniversari d’ERC: Cicle Divendres 18 i 1 i 8 d’abril, 19:30h. 80è aniversari d’ERC: Cicle Divendres 18 i 1 i 8 d’abril, 19:30h. 80è aniversari d’ERC: Cicle 

de cinema Els Tres Presidents.de cinema Els Tres Presidents.de cinema Els Tres Presidents.de cinema Els Tres Presidents.    

    

Dissabte 2 d’abril, 10:00h. Visita guiadaDissabte 2 d’abril, 10:00h. Visita guiadaDissabte 2 d’abril, 10:00h. Visita guiadaDissabte 2 d’abril, 10:00h. Visita guiada al poblat iber Puig  al poblat iber Puig  al poblat iber Puig  al poblat iber Puig 

Castellar per a conèixer el paper de la dona a l’època ibera.Castellar per a conèixer el paper de la dona a l’època ibera.Castellar per a conèixer el paper de la dona a l’època ibera.Castellar per a conèixer el paper de la dona a l’època ibera.    

    

Diumenge 10 d’abril, tot el dia. El casal obre com a col·legi Diumenge 10 d’abril, tot el dia. El casal obre com a col·legi Diumenge 10 d’abril, tot el dia. El casal obre com a col·legi Diumenge 10 d’abril, tot el dia. El casal obre com a col·legi 

electoral per Barcelona Decideix.electoral per Barcelona Decideix.electoral per Barcelona Decideix.electoral per Barcelona Decideix.    

AGENDA DEL CASAL 

Gener a Març 2011Gener a Març 2011Gener a Març 2011Gener a Març 2011    

NúmNúmNúmNúm.... 05050505    

PLENARI DE SANT MARTÍ 
    

Sergi Alcon Sergi Alcon Sergi Alcon Sergi Alcon Conseller    Portaveu GMDERC Sant Martí 

Totes les activitats són d’entrada lliure i Totes les activitats són d’entrada lliure i Totes les activitats són d’entrada lliure i Totes les activitats són d’entrada lliure i sense cap sense cap sense cap sense cap 

compromís. Tanmateix, si et vols fer militant, contacta amb compromís. Tanmateix, si et vols fer militant, contacta amb compromís. Tanmateix, si et vols fer militant, contacta amb compromís. Tanmateix, si et vols fer militant, contacta amb 

poblenou@esquerra.orgpoblenou@esquerra.orgpoblenou@esquerra.orgpoblenou@esquerra.org....    

    

    
Al darrer plenari de Sant Martí es va 

presentar la proposició de Barcelona 

Decideix, recolzada pels vots a favor de 

CiU i ICV-EUiA i en contra del PPC i PSC. 

També es van estimar dos precs, un per 

adequar correctament el solar públic  

del carrer Antic de València 82 (al costat 

del CAP de Lope de Vega) emprat 

provisionalment com aparcament i 

l’altre per demanar que els escocells 

d'arbres que romanen buits siguin 

replantats, especialment a la part sud 

de la Gran Via de les Corts Catalanes. Es 

va fer incís sobre la proposició 

acceptada anteriorment referent a la 

viabilitat de la continuïtat del carril bici i 

el pas de vianants a la Pl. de les Glòries 

Catalanes durant l’execució de les 

obres. 



S’estima que a Catalunya hi ha més de 900.000 persones en situació d'alta pobresa. Amb la crisi econòmica 

aquesta situació s’ha agreujat i és per això, que des de la Secció Local d’Esquerra Poblenou-Besòs, hem volgut 

contribuir a fer front a aquests moments de penúria, reprenent una nova campanya solidària de recollida 

d’aliments que dóna inici a la segona etapa després d’haver-se iniciat ja a l’any 1996.  Així la 13ena edició de 

recollida d’aliments iniciada al desembre i finalitzada el passat mes de gener, per a promoure la participació i la 

implicació social i per a conscienciar de la fam i la pobresa que es pateix també al nostre barri, va ésser tot un 

èxit! Els veïns van col·laborar aportant productes de primera necessitat (oli, llegums, cereals, pasta, llet, sucre, 

xocolata...) i productes de neteja personal.  

 

Tot els aliments i altres productes recaptats van ser donats a la parròquia de Santa Maria del Taulat i Sant Bernat 

Calbó, centre col·laborador amb el Banc d’Aliments, que ho distribueix a la gent del barri més necessitada (a la 

primera fotografia es veu un moment del lliurament dels aliments, i a l’altra, part dels productes recaptats al 

Casal).  

 
 

RECOLLIDA D’ALIMENTS PEL BARRI  
    

Olga Hiraldo Olga Hiraldo Olga Hiraldo Olga Hiraldo Presidenta local del Poblenou-Besòs 

Just el mes de febrer, 

passades les festes 

nadalenques, és quan hi 

ha més demanda de 

productes bàsics. En 

agraïment de la donació 

dels lots d’aliments, vam 

rebre una carta de 

l’entitat receptora 

valorant la tasca del 

casal al barri i agraint 

tot el que vam fer 

arribar per a distribuir a 

les persones ateses al 

barri.  
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RESTITUCIÓ DE LES QUATRE COLUMNES A MONTJUÏC 
    

Sergi AlconSergi AlconSergi AlconSergi Alcon Conseller Portaveu GMDERC Sant Martí 

 Un cop més, Esquerra ha aconseguit un pas endavant pel que fa a la recuperació de la memòria històrica i símbols 

d’identitat nacional que pertanyen a la nostra memòria històrica amb la restitució de les Quatre Columnes 

projectades i fetes aixecar a Montjuïc per Puig i Cadafalch l’any 1919 durant la presidència de la Mancomunitat i 

enderrocades el 1928 durant la dictadura de Primo de Rivera, just abans d’inaugurar-se l’Exposició Universal, per 

constituir un símbol nacional i de catalanitat. 

Així, el passat 27 de febrer va tenir lloc la inauguració del monument emblemàtic de les Quatre Columnes de Puig i 

Cadafalch a Montjuïc en homenatge als quatre pals de la senyera que s’enlairen poderoses cap al firmament, 

representant la catalanitat i el progrés.  

 “Restitució, com a acte de justícia 

històrica, de les quatre columnes 

enderrocades per la dictadura 

l’any 1928 pel seu caràcter 

simbòlic de Catalunya. En 

homenatge als patriotes catalans 

de tots els temps”. 



 

Si coneixeu algú que hi pugui està interessat, les xerrades es faran els dilluns, de 20 a 21’30h, en el nostre casal. 
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Al 2005 Esquerra va presentar una proposició al Parlament instant al Govern Municipal a recuperar les Quatre 

Columnes de Puig i Cadafalch erigides l’any 1919, i al 2008 va proposar un prec demanant l’emplaçament del 

monument en el seu lloc original, en posició frontal. Finalment, aquesta reivindicació social s’ha fet realitat, fruit 

de la tenacitat d’Esquerra i de la lluita des de les més de 60 entitats cíviques agrupades en la Xarxa d´Entitats 

Cíviques i Culturals dels Països Catalans pels Drets i les Llibertats Nacionals. No obstant, el lema recolzat per 

ERC “Monument nacional d'homenatge als homes i dones patriotes catalans de tots els temps', ha estat 

substituïda per la imposada pel PSC 'Restitució com a acte de justícia històrica de les 4 columnes enderrocades 

per la dictadura l'any 1928 pel seu caràcter de símbol de Catalunya'.  

El darrer 18 de febrer, més d’una trentena d’assistents vam 

poder gaudir dels coneixements i anècdotes sobre la Comunitat 

Europea, Espanya i Catalunya que ens va explicar l’eurodiputat 

d’Esquerra.   

Com a anècdota, en destacarem només una. L’Oriol ens va 

comentar que l’AVE només ha suposat i suposa despeses, però 

tot i així, l’estat espanyol vol construir el tram Madrid-

Salamanca! Si senyor, molt adequat en aquests moments de 

crisi!!  

L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS AL CASAL 
    

Aquest curs, novament  el programa “Xerrem” va començar el passat 

mes de desembre. 
 

Aquest   programa    que coordina   la    CAL    (Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua Catalana) està dirigit a persones  no-

catalanoparlants   que  han decidit utilitzar i/o millorar la nostra llengua.  
 

El “Xerrem” el duen a terme dues persones dinamitzadores, consisteix   

en   unes   jornades    de conversa    en    les quals s’utilitzen diferents 

eines didàctiques per motivar els alumnes  a xerrar i a perdre la 

vergonya d’expressar-se en català. 

 

PROGRAMA “XERREM” 
    

Ivonne Alabern i Lluís Albero Ivonne Alabern i Lluís Albero Ivonne Alabern i Lluís Albero Ivonne Alabern i Lluís Albero Responsables del Xerrem al Poblenou 

 

TROBADA AMB ESQUERRA A SANT MARTÍ  
    

Sergi AlconSergi AlconSergi AlconSergi Alcon Conseller Portaveu GMDERC Sant Martí 

El passat dimecres 16 de març va tenir lloc una trobada amb diferents entitats i associacions del districte, on 

van participar els regidors d’Esquerra Ricard Martínez i Ester Capella, el conseller portaveu del Districte, 

Sergi Alcon, i la consellera Montserrat Carreres. Van assistir gairebé una trentena de representants veïnals, 

comerciants, de l’àmbit esportiu, educatiu... i van exposar els principals problemes de Sant Martí. Es va 

parlar, entre d’altres temes, del pla de les Glòries, del Front Marítim, la manca d’escoles públiques i 

equipaments esportius, i, de la urbanització del litoral. En finalitzar, es va oferir una copa de cava als 

assistents i pastís del vuitantè aniversari d’Esquerra Republicana de Catalunya ja que el 19 de març de 1931, 

es fundava el partit d’Esquerra Republicana de Catalunya. Els dies 17, 18 i 19 de març de l'any 1931 es 

celebrà al carrer Cros, al barri de Sants de Barcelona, la Conferència d'Esquerres, ja que diverses 

organitzacions d'esquerres es van adonar de la necessitat de crear un front comú davant un Estat espanyol 

retrògrad i incapaç de donar resposta a les noves necessitats i inquietuds d'una bona part del seus habitants.   



 

Cada dilluns de 20:00h a 21:30h. Xerrem, grup de conversa en català. Cada dilluns de 20:00h a 21:30h. Xerrem, grup de conversa en català. Cada dilluns de 20:00h a 21:30h. Xerrem, grup de conversa en català. Cada dilluns de 20:00h a 21:30h. Xerrem, grup de conversa en català.     
    

CadaCadaCadaCada dijous de 20:30h a 22:00 Reunió de militància. dijous de 20:30h a 22:00 Reunió de militància. dijous de 20:30h a 22:00 Reunió de militància. dijous de 20:30h a 22:00 Reunió de militància.    
    

Futbol al Casal, retransmissió dels partits de futbol de pagament del Futbol al Casal, retransmissió dels partits de futbol de pagament del Futbol al Casal, retransmissió dels partits de futbol de pagament del Futbol al Casal, retransmissió dels partits de futbol de pagament del 

Barça en pantalla gegant. Barça en pantalla gegant. Barça en pantalla gegant. Barça en pantalla gegant.     

Maquetació i dMaquetació i dMaquetació i dMaquetació i dissenyissenyissenyisseny, , , , 

impressió i distribucióimpressió i distribucióimpressió i distribucióimpressió i distribució::::    

Olga Hiraldo 

    

Correcció lingüística i d’estil:Correcció lingüística i d’estil:Correcció lingüística i d’estil:Correcció lingüística i d’estil:    

Marta Malleu 

    

Redacció i Fotografia:Redacció i Fotografia:Redacció i Fotografia:Redacció i Fotografia:    

Ivonne Alabern, Lluís Albero, 

Sergi Alcon, Marta Malleu i Olga 

Hiraldo. 

    

NOU HORARI D’OBERTURA DEL CASAL NOU HORARI D’OBERTURA DEL CASAL NOU HORARI D’OBERTURA DEL CASAL NOU HORARI D’OBERTURA DEL CASAL     

Dimarts de 10:30 a 12:00hDimarts de 10:30 a 12:00hDimarts de 10:30 a 12:00hDimarts de 10:30 a 12:00h    

Dijous de 10:30 a 12:00h i de18:00 a 22:00hDijous de 10:30 a 12:00h i de18:00 a 22:00hDijous de 10:30 a 12:00h i de18:00 a 22:00hDijous de 10:30 a 12:00h i de18:00 a 22:00h    

DissabteDissabteDissabteDissabte de 11:00 a 13:00h de 11:00 a 13:00h de 11:00 a 13:00h de 11:00 a 13:00h    
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HUMOR POBLENOVÍ 
    

Manel PuyalManel PuyalManel PuyalManel Puyal Dibuixant 

LA FRASE DEL DIA 
 

La nostrLa nostrLa nostrLa nostra recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és a recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és a recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és a recompensa es troba en l'esforç i no en el resultat. Un esforç total és 
una victòria completa. una victòria completa. una victòria completa. una victòria completa.     

MahatmaMahatmaMahatmaMahatma    GhandiGhandiGhandiGhandi (Porbandar, 1869 - Nova Delhi, 1948), advocat, polític, pacifista, 

humanista i líder independentista hindú. 


