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Opinió
Resum d'un any intens: el
preludi d'un 2014 per a
guanyar-nos el futur

BUTLLETÍ D'ERC POBLENOU-BESÒS

Balanç de l'acció institucional d'ERC al Districte de Sant Martí 

2013 ha estat un any molt intens tant a
nivell nacional com social. Un any dur
socialment, que ens ha fet patir les
conseqüències de la crisi econòmica,
accentuades pel dèficit fiscal que
Catalunya pateix per part de l'estat
espanyol. Però un any vibrant
nacionalment, marcat pel gran èxit
registrat per la Via Catalana el darrer 11
de setembre, on dos milions de
persones vam sortir al carrer per
reclamar un futur lliure per al nostre
país.
El barri també ha tingut un any molt
actiu, caracteritzat per nombroses
mobilitzacions de veïns i veïnes com les
reivindicacions per la reforma de la
Rambla, el suport als assentaments o la
defensa d'una bona solució per la Flor
de Maig. Mobilitzacions que han
comptat en tot moment amb el paper
actiu i el suport del Casal.
2014 s'inicia com un any de reptes
importants. L'horitzó de la celebració de
la consulta el 9 de novembre i tot el
camí que hem de recórrer per a
arribar-hi així en ho fan preveure. Caldrà
que tots mantinguem la mobilització per
a fer possible que la consulta s'acabi
realitzant. Una consulta que no és
només una oportunitat per a ser lliures,
sinó també per a fer un país millor i més
just. Socialment, hem de seguir
participant i engrossint les
reivindicacions dels veïns i veïnes del
barri, donant el màxim suport a aquells
que més pateixen la crisi. 
Ens han tocat viure moments històrics i
hem d'estar a l'alçada. Estic convençut
que amb l'ajuda de tothom, ho
aconseguirem.

Despertaferro

Canalitzant les protestes
d'un barri cada cop més viu

La inactivitat pel que fa als projectes
importants (Eix Pere IV, Passeig Marítim,
etc.), la intervenció no consensuada en
alguns projectes de remodelació del
paisatge urbà com l'asfaltat i reforma de la
Rambla, i la incapacitat o manca de
voluntat de resoldre temes pendents com
la neteja o els nous instituts, han
caracteritzat l'acció de l'equip de Govern
del Districte de Sant Martí durant 2013.
Enfront aquesta actitud, ERC ha
consolidat un grup obert a tothom, flexible
i eficaç que ens ha permès continuar
canalitzant a nivell institucional les
reivindicacions del barri.
Així, vam fer costat als Artesans de la
Rambla i, gràcies a la intervenció del Cap
del Grup Municipal Jordi Portabella, es va
aconseguir una solució més favorable en
la problemàtica de la ubicació de les
parades. També vam desenvolupar una
gran activitat entorn un dels problemes
socials més grans del barri: el
desnonament de la Nau dels 300. Hem
aconseguit que l'Ajuntament i la
Generalitat duguessin a terme un
desnonament sense violència física i en
presència dels serveis socials.

Els Diputats Joan Tardà i Agnès Russiñol, i el Cap del Grup Municipal, Jordi Portabella,
acompanyats de militants d'ERC durant la visita a l'assentament del carrer Puigcerdà

I, el que és més important, el compromís
del Districte i de l'Ajuntament per allotjar
temporalment els afectats i desprès fer
un seguiment de les seves situacions
personals. La creació d'una cooperativa
sota tutela municipal de recollida de
ferralla pot ser una solució per alguns
dels desnonats i així ho vam traslladar a
la negociació dels pressupostos.
També vam ser els primers que vam
demanar que el govern afronti de
manera ràpida, transparent i
consensuada amb veïns i comerciants
un procés definitiu del Pla d'Usos de la
Rambla. Davant la seva negativa a
considerar-ho, es va fer necessari sortir
al carrer i que els veïns aturessin les m
àquines per a forçar un debat que
encara continua i per engegar uns
processos participatius que fins al
moment no han aportat solucions
acceptables.
Altres iniciatives socials com la
demanda de serveis bàsics gratuïts per
els més desafavorits o l'adaptació
d'accessos per a discapacitats entre
d'altres, van protagonitzar també l'acció
institucional d'ERC Poblenou-Besòs al
Districte de Sant Martí durant el 2013.

Volker Liebermann
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