
la xemeneia
del Poblenou-Besòs 

PÀGINA 3   LA CARTA D’ALFRED BOSCH

“RECUPEREM LA 
CAPITAL DE LES 
PERSONES”

JULIOL 2017
NÚMERO 8

PÀGINES 4 A 12  ACTUALITAT LOCAL

LA GENERALITAT TANCA LA MODEL
ENTREVISTA A LA LLIBRERIA ‘NO LLEGIU’

AL MARGE DE L’AJUNTAMENT

LA VILA OLÍMPICA I EL 
POBLENOU VOTEN EN 
CONSULTES VEÏNALS
LA PROPOSTA D’ERC PER A LA ‘SUPERILLA’ (PÀGINES 6 I 7)

L’ALBERG DE VILA OLÍMPICA I EL PEUAT (PÀGINA 4)

LA CAMPANYA DEL SÍ  PÀGINES 9 A 11

LA CAMPANYA PEL SÍ COMENÇA A POBLENOU 
ENTREVISTA A LLUÍS LLACH 



FES-TE VOLUNTARI PER LA CAMPANYA DEL SÍ
Jordi Rallo
President del Casal Roc Boronat

El proper 1 d’octubre tindrà lloc el Referèn-
dum d’autodeterminació de Catalunya, i des 
d’ERC Poblenou-Besòs tenim la determina-
ció de mobilitzar el 100% de les nostres forces 
per aconseguir que el Sí guanyi als nostres sis 
barris.

Començarem aquest juliol i seguirem des 
de la segona quinzena d’agost, augmentant 
la intensitat fi ns al fi nal de setembre, amb un 
total de 48 parades informatives  i cobrint la 
totalitat del territori. Necessitarem 300 vo-
luntàries i voluntaris, per això mobilitzarem a 
tothom, militants, amics, simpatitzants i col-

laboradors; Adaptant la campanya a la dispo-
nibilitat de cadascú, però tenint clar que per 
assolir la independència del nostre país és im-
prescindible sortir al carrer a guanyar-la.

El nostre deure és participar activament en 
la campanya del Referèndum, ja que ens ju-
guem el futur polític del país, tota la feina feta 
fi ns ara, tota la pedra picada, tot el compro-
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PER DEFENSAR EL SÍ A LA REPÚBLICA 
CATALANA, VOLEM COMPTAR AMB TU!
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Política i 
Sectorial

CAMPANYA ‘LA REPÚBLICA QUE FAREM’

Durant la campanya ‘La República que farem’ hem 

realitzat 26 parades arreu dels barris del Poble-

nou-Besòs. 

Han estat uns mesos intensos i amb molta activitat. 

volem agrair als veïns les seves prorpostes. 

UN EQUIP AL TEU SERVEI 

mís de tantíssima gent el proper 1 d’octubre. 
El nostre principal actiu és la mobilització 
dels recursos humans, de tota la gent com-
promesa, si cadascú de nosaltres hi dedica 
almenys unes hores a la campanya més im-
portant de totes, aleshores segur que tin-
drem totes les eines per guanyar-nos la Re-
pública que volem. |

Si vols col·laborar amb nosaltres 
com a voluntari/a, posa’t en contac-
te al telèfon 655 668 872 o via correu 
electrònic a poblenou@esquerra.cat.



LA CARTA D’ALFRED BOSCH

“RECUPEREM LA CAPITAL DE LES PERSONES”
Alfred Bosch
Portaveu del Grup Municipal d’ERC a 
Barcelona
@AlfredBosch 

Darrerament, quan ens passegem pel món 
i diem que som de Barcelona, no ho fem amb 
l’alegria i l’amor propi que ens caracteritza. 
La ciutat està perdent una part important de 
la seva essència; ja no és la Barcelona dinà-
mica, emprenedora, solidària i capaç de tot. 
I això, com a servidors públics no ho podem 
permetre. 

El govern d’Ada Colau i el PSC, lluny de 
suposar el canvi que van prometre a les elec-
cions, ha suposat una decepció per a milers 
de barcelonins que volien una nova forma de 
fer política. A Esquerra Barcelona vam deci-
dir votar a favor la seva investidura, no entesa 
com a xec en blanc sinó com el vot de confi an-
ça perquè Colau comencés a desplegar les se-
ves polítiques de canvi. Aritmèticament, era  
-convé recordar-ho- impossible qualsevol al-

tre govern a la ciutat ja que implicaria passar 
forçosament per PP i C’s. Dos anys després 
de l’arribada de Colau, tenim una ciutat amb 
uns lloguers un 28% més cars, amb una con-
vivència entre veïns i turistes cada cop més 
complicada i on el govern es dedica només a 
la política de titulars.

Davant d’això, necessitem més que mai re-
cuperar Barcelona i convertir-la en una capi-
tal per a les persones. Volem una ciutat que 
benefi ciï tothom i que sigui capital del ben-
estar, el progrés i la convivència. Enfront un 
govern que ha governat només per uns pocs, 
necessitem bastir un projecte que representi 
tothom i que trenqui amb el dogmatisme. fu-
gint dels enfocaments parcials i bastint una 
alternativa que refl ecteixi la societat tal com 
és. Cal una proposta, i nosaltres la tenim, que 
sigui capaç de ser el més fi del a la societat bar-
celonina, que vagi més enllà d’un petit grup. 
No podem basar-nos en el partidisme o en el 
personalisme, sinó en el ‘barcelonisme’.

Al capdavall, la fórmula és senzilla. Hem 
de poder tornar a viatjar pel món i a dir amb 
orgull que som de Barcelona, la capital mun-
dial de les persones. Cal, en defi nitiva, re-
cuperar Barcelona per les persones i fer una 
aposta que vagi més enllà, que sigui una al-
ternativa real per ajudar la ciutat i sobretot a 
la gent que hi viu. |

“REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ, COM MAI”
Anna Simó
Diputada per ERC i secretària primera del 
Parlament de Catalunya
@AnnaSimo 

Com havia estat compromès i malgrat les 
mofes i les amenaces dels que no volen que 
posem el futur del país en mans de la ciuta-
dania, tenim ja data, pregunta i text de la llei 
que ha d’emparar el referèndum d’autode-
terminació de Catalunya, que serà la base de 
totes les garanties jurídiques per fer-lo. I un 
referèndum que com a tal serà vinculant i tin-
drà un efecte immediat aplicat pel Parlament 
de Catalunya.

La llei regularà tots els aspectes vinculats a 
la votació de l’1 d’octubre d’enguany, des dels 
punts de votació, l’empara els treballadors 
públics que hi col·laborin o la constitució de 
les meses electorals. El text legislatiu incorpo-
ra les mateixes garanties democràtiques que 
la resta de processos electorals que s’han fet 
a Catalunya en els últims 30 anys. Les matei-
xes. Com ara que els ajuntaments cedeixin els 

locals de la seva titularitat que habitualment 
es fan servir com a col·legis electorals a les 
eleccions o que l’Administració electoral del 
Govern impulsi un cens que permeti a tots els 
catalans i catalanes exercir el dret a vot. 

L’1 d’octubre votarem, doncs, com sempre. 
Amb dues úniques novetats: una Sindicatura 
Electoral i garanties de validació internacio-
nals. Un organisme independent i imparcial 
garantirà la transparència i l’objectivitat del 
procés electoral i que s’encarregarà de vali-
dar-lo i una Missió Internacional de Garanti-
es amb juristes i tècnics d’arreu del món que 
validarà que el referèndum tingui els màxims 
estàndards de qualitat. Com sempre, però 
amb garanties reforçades.

No oblido pas la darrera diferència respec-
te de les darreres conteses electorals a Cata-
lunya, la tinc ben present: un estat al davant 
que té por de la democràcia i que vol impedir 
el referèndum sigui com sigui, amb els mit-
jans que sigui. 

Puc assegurar que el Govern de la Genera-
litat i el Parlament de Catalunya ens compro-
metem a fer complir la Llei del referèndum 
amb tots els mitjans democràtics que tin-
guem a l’abast, i a defensar amb la màxima 
audàcia i amb tots els recursos una llei que 
surt d’un Parlament legítim, legalment cons-
tituït i avalat per la participació electoral més 
alta de la història de Catalunya. Com mai. | 

PARLEN LES INSTITUCIONS
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LA CONSULTA SOBRE L’ALBERG 
DE VILA OLÍMPICA, TOT UN ÈXIT 

Veïnes i veïns votant a l’urna instal·lada els dissabtes de maig a Avinguda Icària (Font: Consulta sobre l’Alberg de Vila Olímpica)

Isaac Garcia, Secretari d’Acció Política i Sectorial

Entre el 2 i el 24 de maig 1.297 veïns de la 
Vila Olímpica del Poblenou han votat en una 
consulta popular sobre el projecte d'Alberg de 
440 places que s'està construint al bell mig del 
barri, a l'Avinguda Icària. 

El passat 25 de maig l'Associació de Veïns 
de la Vila Olímpica, organitzadora de la 
consulta, va anunciar que, amb un 97% dels 
vots, els veïns rebutgen de ple que s'obri 
al barri un establiment hoteler d'aquestes 
característiques. En concret 1260 veïns hi han 
votat en contra, mentre que només 30 ho 
han fet a favor, 6 en blanc i un nul. Malgrat 
la participació dels veïns i veïnes, el govern 
d'Ada Colau i PSC no ha actuat i el problema 
segueix sense resoldre's.

El que podria ser el tercer alberg més gran 
de la ciutat de Barcelona, amb 440 llits i una 
mitjana de 5,28 metres quadrats per hoste, 
comportarà una transformació d'un edifici 
singular que no es va dissenyar per a aquesta 
funció, de manera que patirà problemes 
d'espai, de ventilació i accessibilitat, així 
com riscos de seguretat i convivència. De fet 
aquest és un punt crític, el de la convivència, 
ja que un alberg sense prou espais i zones 
comunes empeny els alberguistes a fer vida 
a l'exterior en un barri ja molt castigat per la 
pressió turística. Uns problemes de seguretat 
i convivència que ja es poden comprovar 
cada nit als voltants de l'estació de metro 
de Ciutadella-Vila Olímpica i que, de fer-se 
realitat aquest alberg, s'estendran pel barri.

Arran del projecte, l'Associació de Veïns 
va realitzar gestions per investigar la seva 
legalitat alhora que es va mobilitzar diverses 
vegades per demanar a l'Ajuntament de 
Barcelona que l'aturés. Ha estat davant la 
inacció del govern de Colau que van decidir 
realitzar la consulta per demostrar l'oposició 
frontal dels veïns.

Conscients dels molts problemes que 
la massificació turística genera arreu de la 

ciutat, ERC decideix acordar amb el govern 
de Barcelona en Comú i el PSC l'aprovació 
del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments 
Turístics (PEUAT), negociant que diversos 
barris, entre ells Poblenou i la Vila Olímpica, 
quedin protegits en el que es denomina com a 
zona 1, de manera que no s'obrin nous hotels 
als barris més congestionats de la ciutat. 
Amb aquesta normativa s'evitarà augmentar 
la pressió del turisme sobre els nostres barris 
els propers anys. L'acord inclou, també, la 
compra de l'edifici de l'Alberg, però aquesta 
part de l'acord no l'ha acomplert el govern 
municipal, conduïnt a la Consulta Veïnal.

Des d'ERC estem compromesos a seguir 
pressionant l'Ajuntament per escoltar els 
veïns que van votar de forma molt clara a 
la consulta, on hem col·laborat, i trobar la 
manera d'aturar aquest projecte.

El nostre és un model d’equilibri entre 
l’activitat econòmica que aporta el turisme i 
la protecció de la vida dels nostres barris. Per 
això cal una acció de govern decidida a frenar 
els problemes de seguretat i convivència fent 
complir les normes, eradicar els apartaments 
turístics il·legals i evitar la instal·lació de nous 
hotels o albergs a les zones més saturades. Per 
a nosaltres la prioritat són les persones, els 
barcelonins i barcelonines. |

UN PROJECTE CONTROVERTIT 

COMPROMÍS AMB ELS VEÏNS

En els darreres mesos han saltat a la pa-
lestra pública els problemes derivats de 
l’enfonsament del terreny al carrer Llull 
entre Llacuna i Roc Boronat. Esquerdes 
molt importants al soterrani d’una de les 
fi nques van forçar a marxar els veïns, i re-
centment s’han produït fuites d’aigua al 
mateix tram. Demanem a l’Ajuntament 
que investigui a fons l’origen d’aquest fe-
nomen i la seva relació amb el bombeig 
d’aigua en la construcció de dos hotels als 
solars d’enfront dels afectats.

EnEn e elsls d dararrerereres s memesosos s hahan n sasaltltatat a a l la a papa--
leleststrara p púbúblilicaca e elsls p proroblblememeses d dererivivatats s dede
l’l’enenfofonsnsamamenent t dedel l teterrrreneny y alal c cararrerer r LlLlululll
enentrtre e LlLlacacununa a i i RoRoc c BoBororonanat.t. E Esqsqueuerdrdeses
momoltlt i impmporortatantnts s alal s sototererraranini d d’u’unana d de e leless
fi fi nqnqueues s vavan n foforçrçarar a a m mararxaxar r elels s veveïnïns,s, i i r re-e-
cecentntmementnt s s’h’hanan p proroduduïtït f fuiuitetes s d’d’aiaigugua a alal
mamateteixix t traram.m. D Dememananemem a a l l’A’Ajujuntntamamenentt
quque e ininveveststigiguiui a a f fonons s l’l’ororigigenen d d’a’aququesest t fefe--
nonomemen n i i lala s seveva a rerelalacició ó amamb b elel b bomombebeigig
d’d’aiaigugua a enen l la a coconsnstrtrucuccició ó dede d dosos h hototelels s alalss
sosolalarsrs d d’e’enfnfrorontnt d delels s afafecectatatsts..

EL PACTE DEL PEUAT

PROBLEMES A LLULL 155



Redacció, Casal Roc Boronat

La Biblioteca Manuel Arranz (Can Saladrigas) va acollir el passat 1 de juny a les 18.45h la pre-
sentació de de la plataforma “Poblenou Vol Referèndum”. Més de 150 persones es van apropar a 
l’acte, que va comptar amb la participació d’Àfrica Ragel (escriptora i veïna del barri); Eduard Vol-
tas (periodista, editor i veí del barri); Carme Laura Gil (Coordinadora del Pacte Nacional pel Re-
ferèndum) i Jaume Asens (Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona). De forma distesa, els 
ponents van exposar les seves percepcions sobre el futur referèndum, posterorment es va realitzar 
un torn de preguntes i debat amb nombroses intervencions del públic assistent.

La plataforma, on ERC Poblenou-Besòs ha estat present des del primer moment, la impulsen 
un seguit de persones provinents d’una vintena llarga d’organitzacions polítiques i d’entitats veï-
nals, esportives i culturals de sensibilitat diversa. L’objectiu és fer palès que al Poblenou hi ha una 
àmplia majoria social que reclama la celebració d’un referèndum per decidir el futur polític de Ca-
talunya, i treballar per estendre aquesta reivindicació col·lectiva. El barri del Poblenou, en aquest 
sentit, ha demostrat al llarg de tota la seva història un posicionament actiu en la defensa dels drets 
socials i de les llibertats democràtiques, ha alçat la veu contra les injustícies i ha reclamat poder 
decidir sobre el seu propi futur en nombroses ocasions.

En els propers mesos l’objectiu de la plataforma serà la feina de carrer i amb les entitats, promo-
vent la movilització i la participació en el referèndum de l’1 d’Octubre, tot permetent el debat entre 
les diferents opcions de vot. Podeu consultar tota la informació i contactar amb la plataforma al 
web www.poblenouvolreferendum.cat, on també trobareu el llistat amb les diverses entitats, par-
tits i organitzacions del barri que donen suport a la iniciativa. |

NEIX ‘POBLENOU VOL REFERÈNDUM’

ACTUALITAT LOCAL

Imatge de la parada informativa realitzada a la Rambla del Poblenou en ocasió de les Festes de Maig.

MALES HERBES, GLIFOSAT I ESPAI PÚBLIC
Qualsevol persona observadora haurà po-
gut constatar en els darrers mesos la mul-
tiplicació de males herbes en places, car-
rers i els escocells dels arbres, i no anirà 
mal fi xat si veu que la situació es repeteix 
a tota la ciutat. 

El fet és que l’Ajuntament ha procedit en 
els darrers anys, i de forma defi nitiva 
aquest 2017, a eliminar els tractaments 
amb certs herbicides de l’espai públic, 
apostant per tractaments alternatius com 
pot ser el foc o l’aigua calenta, ara en pro-
ves. Concretament s’han eliminat aquells 

que contenen un element químic anome-
nat glifosat, considerat potencialment car-
cinogen per la OMS, i que, tot i ser d’ús 
permès per part de les autoritats, s’ha op-
tat per evitar en els tractaments de males 
herbes a la ciutat. 

Des d’ERC considerem que és una inicia-
tiva molt positiva i en pro de la salut de 
la ciutat en el seu conjunt i del medi am-
bient. No obstant, la sensació de brutícia i 
deixadesa que generen els escocells plens 
de males herbes i residus –podríem parlar 
també de l’incivisme dels ciutadans-, ge-

nera malestar entre els veïns. convertint 
la que és una bona iniciativa en un proble-
ma si no es fa la necessària pedagogia i 
actuacions. En aquest sentit convindria 
començar a actuar ja, iniciant el desbros-
sament dels escocells, agilitzant la imple-
mentació de nous sistemes per a eliminar 
les herbes i revisant els plans de treball 
de Parcs i Jardins i de BCNeta. En darrer 
terme, aquets és una oportunitat per a ini-
ciar la gestió comunitària del l’espai públic 
i dels escocells per part d’entitats, comer-
ços i veïns tal i com es fa ja a diversos lloc 
del barri i al Casal Roc Boronat. |

Joan Carles Canela
Secretari de Política Municipal de Sant Martí

LES OBRES DE SANT BERNAT 
CALBÓ S’INICIEN AQUEST ESTIU
Si es compleixen els terminis anun-
ciats, aquest mes de juliol es durà 
a terme l’enderroc de l’església de 
Sant Bernat Calbó i d’una part 
de l’escola Mar Bella, iniciant-se 
posteriorment el projecte d’amplia-
ció de l’escola. 

Havent desbloquejat ERC en el seu 
moment la compra del terreny, con-
videm a l’Ajuntament a escoltar els 
veïns en la futura urbanització de la 
plaça tal i com demana ‘Salvem la 
Repla’.

CA L’ISIDRET OBRIRÀ PORTES 
AMB DEURES PENDENTS
Ca l’Isidret és un equipament que, 
tot i les difi cultats -on ERC va acon-
seguir-ne el fi nançament el 2015-, 
s’inaugurarà  en breus entre els car-
rers Josep Pla i Pere IV. En aquest 
equipament hi haurà, a la planta 
baixa, un Casal de Gent Gran i, al 
primer pis, un Casal de Barri. A so-
bre d’aquests equipaments s’estan 
construint dues torres amb habitat-
ges, una de pisos tutelats per a per-
sones grans i, una altra de pisos so-
cials per a famílies. Fent-nos ressò 
de les queixes d’alguns veïns, des-
taquem la manca d’adaptació a per-
sones amb mobilitat reduïda d’ele-
ments com ara les portes.
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LELES S OBOBRERES S DEDE S SANANT T BEBERNRNATAT
CACALBLBÓ Ó S’S’ININICICIEIEN N AQAQUEUESTST E ESTSTIUIU
SiSi e es s cocompmpleleixixenen e elsls t terermimininis s ananunun--
ciciatats,s, a aququesest t memes s dede j jululioiol l eses d dururà à 
a a tetermrme e l’l’enendederrrrococ d de e l’l’esesglglésésiaia d de e 
SaSantnt B Berernanat t CaCalblbó ó i i d’d’ununa a papartrt
dede l l’e’escscolola a MaMar r BeBelllla,a, i ininicicianant-t-sese
popoststererioiormrmenent t elel p prorojejectcte e d’d’amamplpliaia--
cició ó dede l l’e’escscolola.a.

CACA L L’I’ISISIDRDRETET O OBRBRIRIRÀ À POPORTRTESES  
AMAMB B DEDEURURESES P PENENDEDENTNTSS
CaCa l l’I’Isisidrdretet é és s unun e eququipipamamenent t quque,e,
totot t i i leles s didifi fi cucultltatats s -o-on n ERERC C vava a acocon-n-
seseguguirir-n-ne e elel fi fi n nanançaçamementnt e el l 20201515-,-,
s’s’ininauaugugurararàrà enen b brereusus e entntrere e elsls c carar--
rerersrs J Jososepep P Plala i i P Perere e IVIV. . EnEn a aququesest t 
eqequiuipapamementnt h hi i hahaururà,à, a a l la a plplanantata
babaixixa,a, u un n CaCasasal l dede G Genent t GrGranan i i, , alal
prprimimerer p pisis, , unun C Casasalal d de e BaBarrrri.i. A A s so-o-
brbre e d’d’aqaqueueststs s eqequiuipapamementnts s s’s’esestatan n 
coconsnstrtruiuintnt d dueues s totorrrreses a ambmb h hababititatat--
geges,s, u unana d de e pipisosos s tututetelalatsts p perer a a p perer--
sosonenes s grgranans s i,i, u unana a altltrara d de e pipisosos s soso--
cicialals s peper r a a fafamímílilieses. . FeFentnt-n-nosos r resessòsò
dede l leses q queueixixeses d d’a’alglgununs s veveïnïns,s, d deses--
tataququemem l la a mamancnca a d’d’adadapaptatacició ó a a peper-r-
sosonenes s amamb b momobibililitatat t rereduduïdïda a d’d’elele-e-
mementnts s cocom m arara a leles s poportrteses..

HaHaveventnt d desesblbloqoqueuejajat t ERERC C enen e el l seseu u 
momomementnt l la a cocompmprara d delel t tererrerenyny, , cocon-n-
vividedem m a a l’l’AjAjununtatamementnt a a e escscololtatar r elels s 
veveïnïns s enen l la a fufututurara u urbrbananititzazacició ó dede l la a 
plplaçaça a tatal l i i cocom m dedemamanana ‘ ‘SaSalvlvemem l la a 
ReReplpla’a’..
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LA NOSTRA PROPOSTA DE ‘SUPERILLA’

Mapa esquemàtic amb els carrers i la seva tipologia (descrita al text).

VERD URBÀ I ESPAI PÚBLIC 

TRANSPORT PÚBLIC I BICICLETA

ELS CARRERS DE LA SUPERILLA
En l’aspecte viari, definim tres formats diferents de carrers segons la 
relació que tenen amb el vehicle privat. En primer lloc (en color verd a 
la imatge) tenim els carrers que considerem han de ser en plataforma 
única. El model en aquest sentit seria Enric Granados, on la circulació, 
en un sol carril, de vehicles és reduïda, hi existeix un carril bici de doble 
sentit i majors voreres que permeten activitat comercial i terrasses. En 
el nostre plantejament els carrers Ciutat de Granada i Sancho de Àvila 
segueixen aquest model. 

El segon perfil de carrer (en color taronja) tindria en canvi la calçada se-
gregada, sent carrers que permeten la circulació d’autobusos i vehicles 
amb una amplada d’un sol carril. És el model que aplicaríem al carrer 
Roc Boronat i Almogàvers, que recuperaria el seu sentit de circulació en 
un sol carril. També al carrer Pere IV que, reobert, seguiria la reforma 
que s’està realitzant actualment. 

En tercer lloc trobem les zones rectangulars (en color grana), trams de 
carrer que serien zones peatonals -amb l’exemple de la que podem tro-
bar a la biblioteca de Fort Pienc-, permetent només la circulació de bi-
cicletes. Aquestes zones farien la funció de places, destacant la zona de 

Mapa esquemàtic amb els guanys en espai públic i verd de la nostra proposta.

La nostra voluntat explicitada nombroses vegades és la d’aconseguir una millor ciutat per als seus habitants, i, en el cas de la ‘Superilla’, 
aquest objectiu es pot resumir en la frase “Superilla sí, però no així”, vistos els errors en la seva implementació per part del govern mu-
nicipal. Amb aquesta voluntat, hem realitzat des d’ERC Poblenou-Besòs una proposta de ‘Superilla’, nascuda del debat i la observació, 
amb l’objectiu de ser un punt de partida per a futures millores i noves implementacions a d’altres barris.

En la vessant de transport públic, celebrem la reobertura muntanya-mar 
del carrer Roc Boronat, necessari per al bon funcionament de la futura 
línia V25 (en color verd) de la xarxa ortogonal d’autobús. Contemplem 
en aquest sentit el pas d’autobusos pels carrers perimetrals tal i com es 
produeix avui en dia, i estudiar, si concorda amb les futures propostes, 
el pas de la xarxa d’autobús per carrers com Almogàvers i Pere IV.

En el cas de la bicicleta, la desaparició dels carrils bici existents a Sanc-
ho de Àvila i Ciutat de Granada elimina un important node de la xarxa 
ciclable de la zona. Suposa un retrocés en el procés extensió del carrils 
bici emprès a la ciutat. Per a al bicicleta (en color blau) reclamem la re-
obertura i continuïtat dels carrils bici dels carrers Sancho de Àvila i Ciu-
tat de Granada, també la seva implantació al carrer Pere IV.

En la vessant de l’espai d’oci i esbarjo, la zona del barri compresa pel 
projecte i el seu perímetre disposa de nombroses àrees verdes ja con-
solidades o previstes, com és la futura Plaça Dolors Piera i Isabel Vila. 
La proposta viària que fem allibera, especialment en els xamfrans de la 
zona de plataforma única i els carrers amb voreres molt ampliades (com 
és el cas de Sancho de Àvila), un espai per al ciutadà aprofitable per a 
nombrosos usos. 

L’ús de verd urbà com a barrera visual i sonora que divideix vials i zo-
nes d’estada s’ha demostrat efectiu per exemple al Passeig de Sant Joan, 
ubicant matolls a mitja alçada com a divisió entre calçada i zones de 
bancs i jocs infantils. En el cas de l’arbrat, la necessitat d’ombra és un 
fet. L’arbrat a plantar a la superilla ha de respondre a aquesta necessitat 
de ombra, ornamentalitat i diversitat. Apostem en aquest sentit per es-
pècies com la gravil·lea robusta i altres amb copa abundant caducifòlia o 
semi-perenne per la seva ombra, adaptació i ornamentalitat. |

Sancho de Àvila entre Roc Boronat i Llacuna, on hi va un 
futur centre educatiu. Aquestes zones també fan una funció 
dissuasiva evitant el trànsit de pas, prenent l’exemple de la 
cruïlla Diagonal/Enric Granados.

Mapa esquemàtic amb la futura V25 i la xarxa de bicicleta que proposem.
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S’ha realitzat els darrers tres diumenges de 
maig la consulta veïnal organitzada per la 
Plataforma d’Afectats per la Superilla. Tots 
els veïns de la superilla i del barri en gene-
ral han pogut votar en les urnes habilitades 
en dos punts de la Rambla del Poblenou. 
La pregunta era la següent: “Estàs d’acord 
amb aquest projecte de superilla implan-
tat al barri?”, i la resposta “sí” o “no”. Als 
punts de votació es disposava de tres urnes; 
la primera per als veïns de l’àrea de la supe-
rilla i els carrers adjacents, compresa entre 
els carrers d’Àvila, Bilbao, Llull i Tànger, la 
segona per als veïns del Poblenou de fora 
d’aquest perímetre, i la tercera urna per als 
treballadors d’empreses i comerços de la 
superilla.

La consulta sobre la prova pilot de supe-
rilla va finalitzar amb el recopte dels vots 
al Centre Moral, amb un resultat de 1.517 
vots en contra del projecte i 218 vots a favor. 
En aquest sentit, es visualitza entre els vo-
tants la disconformitat amb l’actual projec-
te de superilla. Des d’ERC Poblenou-Besòs 
hem recolzat l’organització d’una consulta 
en visibilitzar-se l’immobilisme del govern 
municipal en aquesta qüestió. Disposem, 
alhora, d’una proposta de superilla elabo-
rada a partir del debat intern, on definim 
com podria ser la zona de l’actual projec-
te. El president del grup municipal d’ERC 

1735 PERSONES VOTEN A LA 
CONSULTA SOBRE LA ‘SUPERILLA’
LA ‘PLATAFORMA D’AFECTATS PER 
LA SUPERILLA’ VA ORGANITZAR UNA 
CONSULTA VEÏNAL SENSE EL SUPORT 
DE L’AJUNTAMENT

a l’Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, 
ha reclamat al govern Colau que “escolti els 
veïns i tingui en compte els resultats” de la 
consulta veïnal sobre l’actual superilla del 
Poblenou. 

Redacció, Casal Roc Boronat

Els impulsors de la Consulta desprecintant les urnes.

PLENARI SOBRE LA SUPESUPERILLA

ACTE PRO-TRAMVIA A CAN GILI

Des d’ERC hem instat en el darrer plena-
ri de districte a l’ICUB i l’Ajuntament de 
Barcelona per tal que conjuntament amb 
el Govern de Sant Martí negociïn amb els 
hereus de Josep Maria Subirachs, cèlebre 
escultor i fi ll del barri del Poblenou, una 
ubicació defi nitiva per a la col·lecció de 
l’autor. La proposta ha estat aprovada per 
unanimitat de tots els grups polítics. La 
cessió de la col·lecció particular a la ciu-
tat és una voluntat de l’artista i la seva 
família que, en veure’s difi cultada per la 
manca de voluntat municipal, ha optat 
per habilitar de forma temporal l’Espai 
Subirachs (C/Batista, 6), exposició amb 
nombroses obres que es pot visitar gratu-
ïtament (consultar horaris al web).

DEMANEM UN LLOC AL BARRI 
PER A L'ESPAI SUBIRACHS

El passat mes de juny la Comissió de Mo-
bilitat del Poblenou va organitzar a Can 
Gili, el Casal de Barri de Vila Olímpica, 
un acte a favor de la interconnexió del 
tramvia per la Diagonal. La xerrada va 
comptar amb les intervencions de tèc-
nics, la Plataforma pel Transport Públic, i 
de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, 
qui van desgranar poderosos arguments a 
favor de l’unió, esvaïnt els possibles dub-
tes. Posteriorment es va produir un debat 
distès amb preguntes dels assistents. 

El passat dia 8 de juny es va celebrar al Dis-
tricte de Sant Martí un plenari extraordinari 
per a tractar els resulats de la consulta veï-
nal sobre la superilla. El text que es votava, 
a proposta del PDeCat, C’s i PP, demanava 
la retirada de les intervencions, extrem en el 
que ERC no estava d’acord. No obstant, en 
la nostra intervenció  vam defensar que “tot 
i que no compartim el text al cent per cent, 
compartim el fons de la proposta, per tant la 
votarem a favor. Aquest no és un vot contra 
les superilles. És un vot que el que vol és do-
nar veu al veïnat” en paraules de la Conselle-
ra-Portaveu Lourdes Arrando. Una postura 
que lliga amb les propostes fetes (pàg.6) i el 
suport a la consulta realitzat. |

ACACTETE P PRORO-T-TRARAMVMVIAIA A A C CANAN G GILILII

DeDes s d’d’ERERC C hehem m ininststatat e en n elel d dararrerer r plplenena-a-
riri d de e didiststririctcte e a a l’l’ICICUBUB i i l l’A’Ajujuntntamamenent t dede
BaBarcrcelelonona a peper r tatal l quque e coconjnjununtatamementnt a ambmb
elel G Govoverern n dede S Sanant t MaMartrtí í nenegogociciïnïn a ambmb e elsls
heherereusus d de e JoJosesep p MaMariria a SuSubibirarachchs,s, c cèlèlebebrere
esescucultltoror i i fi fi l ll l dedel l babarrrri i dedel l PoPoblblenenouou, , ununa a 
ububicicacacióió d defiefi n nititiviva a peper r a a lala c colol·l·lececcició ó dede
l’l’auautotor.r. L La a prpropoposostata h ha a esestatat t apaprorovavadada p perer
ununananimimititatat d de e tototsts e elsls g grurupsps p pololítíticics.s. L La a 
cecessssióió d de e lala c colol·l·lececcició ó papartrticiculularar a a l la a ciciu-u-
tatat t ésés u unana v vololununtatat t dede l l’a’artrtisistata i i l la a sesevava
fafamímílilia a quque,e, e en n veveurure’e’s s didifi fi cucultltadada a peper r lala
mamancnca a dede v vololununtatat t mumuninicicipapal,l, h ha a opoptatat t 
peper r hahabibililitatar r dede f forormama t temempoporaral l l’l’EsEspapai i 
SuSubibirarachchs s (C(C/B/Batatisistata, , 6)6), , exexpoposisicició ó amamb b 
nonombmbroroseses s obobreres s quque e eses p potot v visisititarar g graratutu--
ïtïtamamenent t (c(cononsusultltarar h hororararisis a al l weweb)b)..

DEDEMAMANENEM M UNUN L LLOLOC C ALAL B BARARRIRI
PEPER R A A L'L'ESESPAPAI I SUSUBIBIRARACHCHSS

ElEl p pasassasat t memes s dede j jununy y lala C Comomisissisió ó dede M Mo-o-
bibililitatat t dedel l PoPoblblenenouou v va a ororgaganinitztzarar a a C Canan  
GiGilili, , elel C Casasalal d de e BaBarrrri i dede V Vilila a OlOlímímpipicaca, , 
unun a actcte e a a fafavovor r dede l la a inintetercrcononnenexixió ó dedel l 
trtramamvivia a peper r lala D Diaiagogonanal.l. L La a xexerrrradada a vava  
cocompmptatar r amamb b leles s inintetervrvenencicionons s dede t tècèc--
ninicscs, , lala P Plalatatafoformrma a pepel l TrTrananspsporort t PúPúblblicic, , i i 
dede l la a PlPlatatafaforormama p perer l la a QuQualalititatat d de e l’l’AiAirere, , 
ququi i vavan n dedesgsgrarananar r popodederorososos s arargugumementnts s a a 
fafavovor r dede l l’u’uninió,ó, e esvsvaïaïntnt e elsls p posossisiblbleses d dubub--
tetes.s. P Pososteteririorormementnt e es s vava p proroduduirir u un n dedebabat t 
didiststèsès a ambmb p prereguguntnteses d delels s asassisiststenentsts. . 



VOTEM EN CONTRA D’UN PLA DE 
L’HABITATGE QUE NO CANVIA RES

ERC va demanar a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 
de l’Ajuntament donar compliment 
al que estableix el Compromís de 
Glòries. En aquest sentit es demana 
que no s’aturin la resta d’actuacions 
previstes a la superfície de la plaça, 
com ara els habitatges públics o els 
equipaments projectats.

GLÒRIES PENJANT D'UN FIL

El govern de Barcelona en Comú 
i PSC va aprovar el passat febrer el 
seu Pla d’Habitatge, amb els vots 
a favor de CiU i Ciutadans. Des 
d’ERC hi vam votar en contra per la 
seva poca ambició a l’hora de plan-
tejar un parc públic de pisos de llo-
guer, que d’altra banda pot ser per a 
totes les rendes, el manteniment del 
dret de superfície, on l’habitatge no 
arriba a qui més ho necessita, o els 
dubtes que generen noves iniciatives 
com el cohabitatge, on es cedeix sòl 
públic a cooperatives en un model 
similar al dret de superfície. 

La regidora Montserrat Benedí va 
explicar que ERC va presentar 28 
al·legacions sobre el pla, amb pro-
postes com la de dedicar el 25% de la 
inversió municipal exclusivament a 
habitatge.“Som els que fem allò que semblava impossi-

ble de fer”, amb aquestes paraules Oriol Jun-
queras, president d’ERC, celebrava el tanca-
ment de la presó Model el passat 8 de juny, tot 
just un dia abans de complir 113 anys d’exis-
tència. 

Durant tots aquests anys el centre penitenciari 
ha vist passar presos comuns i polítics, presos 
vinculats a la lluita antifranquista, republi-
cans i resistència obrera. Sovint ha estat vis-
ta com un centre de repressió dins la ciutat de 
Barcelona. Actualment, degut al seu estat de 
manteniment i de decadència tant visibles, no 

es donen les condicions mínimes per allotjar 
reclusos, és per això, que s’ha decidit el tanca-
ment i trasllat de tots els presos a altres centres 
penitenciaris més moderns i equipats, amb 
una considerable millora en les seves condici-
ons de vida. El Conseller de Justícia de la Ge-
neralitat, Carles Mundó, que ha liderat aquest 
tancament, ha destacat “la lluita de molta gent 
del barri i la valentia política”.

Barcelona compta des d’avui amb aquests es-
pais, que ocupen dues illes de l’Eixample, per 
poder destinar-los a usos públics. Està previst 
construir-hi escoles, un equipament per a la 
gent gran i un espai museístic dedicat a la me-
mòria històrica. El tancament de la presó Mo-
del de Barcelona es, per tant, una gran notícia 
per l’Eixample i per Barcelona. |

LA GENERALITAT TANCA 
LA MODEL

Àngel Ruiz, Secretari de Política Municipal

EL TANCAMENT DEIXA ESPAI PER 
A LA COSTRUCCIÓ D'ESCOLES, UNA 
BIBLIOTECA I ALTRES EQUIPAMENTS

ACTUALITAT DE BARCELONA
VOVOTETEM M ENEN C CONONTRTRA A D’D’UNUN P PLALA D DE E 
L’L’HAHABIBITATATGTGE E QUQUE E NONO C CANANVIVIA A RERESS

ERERC C vava d dememananarar a a l la a CoComimissssióió
d’d’EcEcolologogiaia, , UrUrbabaninismsme e i i MoMobibililitatatt
dede l l’A’Ajujuntntamamenent t dodonanar r cocompmplilimementnt
alal q queue e eststabableleixix e el l CoCompmproromímís s dede
GlGlòròrieies.s. E En n aqaqueuestst s senentitit t eses d dememananaa
quque e nono s s’a’atuturirin n lala r resestata d d’a’actctuauaciciononss
prprevevisistetes s a a lala s supupererfífícicie e dede l la a plplaçaça,a,
cocom m arara a elels s hahabibitatatgtgeses p púbúblilicscs o o e elsls
eqequiuipapamementnts s prprojojecectatatsts..

GLGLÒRÒRIEIES S PEPENJNJANANT T D'D'UNUN F FILIL

ElEl g govoverern n dede B Bararcecelolonana e en n CoComúmú
i i PSPSC C vava a aprprovovarar e el l papassssatat f febebrerer r elel
seseu u PlPla a d’d’HaHabibitatatgtge,e, a ambmb e elsls v vototss
a a fafavovor r dede C CiUiU i i C Ciuiutatadadansns. . DeDess
d’d’ERERC C hihi v vamam v vototarar e en n cocontntrara p perer l laa
sesevava p pococa a amambibicició ó a a l’l’hohorara d de e plplanan--
tetejajar r unun p pararc c púpúblblicic d de e pipisosos s dede l llolo--
guguerer, , quque e d’d’alaltrtra a babandnda a popot t seser r peper r aa
tototetes s leles s rerendndeses, , elel m mananteteninimementnt d delel
drdretet d de e susupeperfrfícícieie, , onon l l’h’hababititatatgege n noo
ararriribaba a a q quiui m mésés h ho o nenececessssitita,a, o o e elsls
dudubtbteses q queue g genenererenen n novoveses i ininiciciatativiveses
cocom m elel c cohohababititatatgege, , onon e es s cecededeixix s sòlòl
púpúblblicic a a c coooopeperaratitiveves s enen u un n momodedell
sisimimilalar r alal d dreret t dede s supupererfífícicie.e.

LaLa r regegididorora a MoMontntseserrrratat B Benenededí í vava
exexplplicicarar q queue E ERCRC v va a prpresesenentatar r 2828
alal·l·legegacacioionsns s sobobrere e el l plpla,a, a ambmb p proro--
popoststeses c comom l la a dede d dededicicarar e el l 2525% % dede l laa
ininveversrsióió m mununicicipipalal e excxclulusisivavamementnt a a
hahabibitatatgtge.e.

PÀG. 8

LA FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA

La precarietat laboral i salarial és una 
important xacra de la nostra societat. Però 
on més és present és en el col·lectiu de dones. 
Les dones cobrem encara avui menys que 
els homes per fer exactament la mateixa 
feina i estant igual o més qualificades. 
També la taxa de dones treballant a temps 
parcial és el triple que la dels homes. La 
pobresa té, en bona part, rostre de dona, 
amb consequències que s'estenen fins a 
la jubilació, on en concret cobrem un 37% 
menys que els homes, o en les prestacions 
d'atur pel diferencial de cotització. 

Patim discriminacions laborals pel sol 
fet de ser dones, menyspreant feines que 

són ben reconegudes quan les fan homes,  i 
infravalorades quan les fan les dones. Les 
tasques de cuidadores, de neteja, etc. són 
feines que estan molt mal retribuïdes, amb 
una manca total de conciliació familiar. 
En el cas de les dones majors de 45 anys, 
després de tenir cura de la família, tenen 
moltes dificultats per tornar al món laboral, 
ja que les noves tecnologies i treballadors 
joves i en precari les han deixat fora. 

Un cop vista la realitat on vivim, cal 
treballar des d'una nova òptica per assolir 
una república plena d’igualtat, per uns 
salaris dignes, per una conciliació de la 
vida laboral i familiar. |

Eva Draper, Secretària de la Dona

Diferència d’ingressos d’homes i dones en situació d’atur i de jubila-

ció (Font: Observatori IQ: http://iqobservatori.org/)
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Per Jordi Gatnau

ENTREVISTA A LLUÍS LLACH

“TOTHOM QUE PUJA A UN ESCENARI FA POLÍTICA”

Què va motivar el seu salt a la política?

L’excepcionalitat de la situació que viu Cata-
lunya, amb una voluntat clara de treballar per 
a l’alliberament nacional.

Quin ha sigut el moment en què s’ha sentit 

amb més  fortalesa o recolzament per part 

del seu partit o plataforma? 

Mai he notat a faltar l’alè de la gent. Hi ha ha-
gut moments molt àlgids: aconseguir aprovar 
els pressupostos o la superació del vot de con-
fi ança al govern de Carles Puigdemont. For-
mo part d’un grup que recolza el govern en un 
Parlament ideat per a donar veu a l’oposició, 
que és qui genera les notícies. Això pot donar 
una sensació de distància, però sóc un dels 62 
diputats escollits entre moltíssima gent, per 
tant em sento molt acompanyat.  

Se sent confortable amb l’anomenat màr-

queting polític? 

El màrqueting polític està molt relacionat 
amb els mitjans de comunicació. A l’indepen-
dentisme ens trobem amb difi cultats a l’ho-
ra de treballar en aquest àmbit. Veiem que els 
diaris més venuts a Catalunya són unionistes, 
així com el 80% de la resta de mitjans. Encara 
que tinguem molt a oferir, la major part dels 
comunicadors responen a interessos privats 
amb esquemes ideològics molt particulars. 
A Junts pel Sí disposem de professionals del 
màrqueting polític, però el missatge només 
arriba a través de l’altre 20% dels mitjans. 

De fet nacionalitzaria els mitjans de comuni-
cació, o be els regularia a través d’una sèrie de 
normatives perquè aquests, encara que amb 
capital privat, estiguessin obligats a oferir in-

formació pública, si la informació es pública 
els mitjans també ho han de ser.

De la seva experiència en campanyes, com 

valoraria l’ús de la mentida, de la por, l’atac 

directe al contrari...?

La veritat es que em sento molt incòmode da-
vant de l’ús de les mentides i de la por. En-
cara que sigui por a una possibilitat real, ho 
considero un tema complex i no entenc que 
s’utilitzi, sobretot en l’entorn del populisme 
de dretes. Tampoc veig que s’hagi d’usar l’atac 
al contrari, particularment no m’agrada. Crec 
que oferir un programa coherent amb propos-
tes polítiques és el que hem de fer. 

Com es posicionaria políticament?

He intentat sempre ser d’esquerres. És un in-
tent quotidià, és qüestionar-se diàriament a 
un mateix i a la societat on vius. Per a mi això 
és difícil donats els meus orígens familiars de 
tradició dretana i per haver sigut una persona 
privilegiada al llarg de la meva vida, per tant 
és un acte de voluntat.  

En democràcia, la veu de les minories és 

poc escoltada i menys respectada. Què can-

viaria vostè perquè això no fos així?

Difícil de contestar. De vegades és la majo-
ria la que no és escoltada, parlo per exemple 
de la majoria de la pobresa, que avui en dia 
no és escoltada. En quant a les minories, pel 
que fa al Parlament de Catalunya, sí que són 
escoltades. La maquinària parlamentària 
està preparada per a posar sempre en qües-
tió el govern i les forces polítiques que el re-
colzen i això està molt bé perquè es garanteix 
l’oportunitat d’expressar-se als grups mino-
ritaris. Tot és millorable però considero que 
està funcionant prou bé i jo m’hi sento con-
fortable.

Tota revolta té una cançó. Quina ens hau-

ria d’acompanyar per a fer realitat el pro-

jecte de referèndum i la victòria del Sí?

És una cançó que precisament no va estar 
feta... Quan un composa està sol a la nit a 
casa davant d’un piano i el que és important 
són les emocions. Però sí que hi ha una can-
çó, que no la vaig triar jo, la va triar la Muriel 
Casals. Es tracta de “I amb el somriure, la re-
volta”, que defi neix una mica l’estat d’ànim 
interior de moltes persones que cerquen la 
independència, i que potser no serà l’estat 
d’ànim d’aquests mesos que vindran...

L’anirem sentint sovint doncs? 

Doncs no, perquè jo no la canto mai i no té la 
característica de “L’estaca” o “Abril 74”. Els 
himnes es creen i es fan a les places públi-
ques i pel públic, i ara mateix jo no em veig 
fent himnes. “Tothom que puja a un escena-
ri fa política”. Però sí que tinc un fort sen-
timent per la cançó en què es refl ecteix la 
imatge de la Muriel Casals. |

Lluís Llach al Parlament (Font: EFE)
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LA CAMPANYA PEL SÍ COMENÇA 
AL POBLENOU! 

El públic assistent a l’acte, en primer pla Trini Capdevila, Montse Benedí, Alfred Bosch, Oriol Junqueras, Juli Fernàndez i Maite Aymerich.

Víctor Recacha, Secretari d’Imatge i Comunicació

El passat dissabte 20 de maig el 
Poblenou va acollir un acte en que Esquerra 
Republicana va llençar la precampanya pel Sí 
al referèndum previst per a l’1 d’octubre. Més 
de 400 persones van assistir a l’esdeveniment, 
que va ser cobert pels mitjans de comunicació 
municipals, nacionals i estatals. L’acte va 
comptar amb activitats per als més petits, 
pinta cares i una batucada abans de les 
intervencions dels líders i representants del 
partit assistents, entre els quals s’hi comptava 
el president d’ERC Oriol Junqueras.

 
En Joan Carles Canela, secretari 

d’Organització d’Esquerra Republicana 
Poblenou-Besòs, va introduir l’acte, que 
llavors va passar a ser presentat pel portaveu 
nacional de les JERC Pau Morales i la 
representant de les JERC al Poblenou-Besòs 
Valèria Aznar. Després va ser el torn d'Oriol 
Junqueras qui, durant la seva intervenció, va 
afirmar que "volem posar el futur de la nostra 
gent en les seves pròpies mans i no en mans 
d'aquells a qui la nostra opinió no els importa 
un rave".

 
Per això va comprometre’s a fer "tot el 

que estigui a les nostres mans perquè la gent 
pugui votar en un referèndum". I, de cara 
a aconseguir-ho, va reivindicar el rol dels 
“demòcrates del No”, que “també són dels 
nostres perquè compartim amb ells la defensa 

de la democràcia” Per la seva banda, Alfred 
Bosch, president del Grup Municipal d’ERC 
a l’Ajuntament de Barcelona, va reivindicar 
la necessitat de la ciutat de passar a ser la 
capital d’una nova República, per poder així 
aconseguir “més i millors hospitals, escoles i 
infraestructures, i per lluitar contra la pobresa 

energètica i els desnonaments”. Bosch també 
va voler destacar el paper les consultes 
ciutadanes sobre la Superilla del Poblenou i 
sobre l’alberg de la Vila Olímpica: "Defensem 
les consultes a nivell local perquè tenim 
l'obligació d'escoltar la ciutadania".

 
També van intervenir l'alcalde de Sabadell 

Juli Fernández, l'alcaldessa de Sant Vicenç 
dels Horts Maite Aymerich, el primer tinent 
d'alcalde a l'Ajuntament de Badalona Oriol 
Lladó i l'alcaldessa de Montgat Rosa Funtané, 
que van relatar els esforços dels representants 
d’ERC en el dia a dia municipal per a ajudar 
la ciutadania malgrat les traves que sovint es 

troben a nivell estatal. També van reivindicar 
la necessitat de disposar de les eines d’un 
Estat per a poder servir la ciutadania i 
combatre el nivell excessiu de desigualtat que 
s’ha generat a molts municipis. “No és un 
tema de banderes, és un tema de serveis”, va 
concloure Lladó.

 
En acabar, es celabrà un vermut, organitzat 

pel Casal d'ERC, i un concert amb Miquel 
del Roig. Així, l’acte, crucial de cara al 
referèndum, va transcórrer correctament i 
àgil, resultant una jornada d’ambient animat 
i festiu gràcies als assistents, participants, 
convidats, treballadors i voluntaris i, en 
especial, als activistes d’ERC Poblenou-
Besòs que van contribuir amb el seu esforç, 
compromís i entusiasme a fer-lo possible. |

VOLEM POSAR EL FUTUR DE LA NOSTRA 
GENT EN LES SEVES PRÒPIES MANS I NO 
EN MANS D'AQUELLS A QUI LA NOSTRA 
OPINIÓ NO ELS IMPORTA UN RAVE!



L’ACAMPADA JOVE ARRENCA EL PRO-
PER 13 DE JULIOL!

El dijous 13 de juliol arrenca a Mont-
blanc l’Acampada Jove. Es tracta del 
festival politicomusical que organitzen 
les Joventuts d’Esquerra Republicana 
(JERC) cada estiu des de l’any 1996. Ha-
vent-se iniciat fa més de dues dècades 
a Arbúcies, l’Acampada d’aquest any 
serà la novena edició consecutiva a la 
Conca de Barberà i s’allargarà fi ns al 15 
de juliol. Aquest any, el cartell comp-
ta amb grups de renom com Aspencat, 
Els Amics de les Arts, La Pegatina, Itaca 
Band o Zoo.

LA SANITAT PÚBLICA DE NOU 
UNIVERSAL A CATALUNYA

“Un dia històric per a tots els ciuta-
dans de Catalunya”. Així ha qualifi cat 
el conseller de Salut, Antoni Comín, el 
fet que el Parlament hagi aprovat avui 
la llei d’accés universal a l’assistència 
sanitària, un text amb el qual es blin-
da que qualsevol persona que visqui 
a Catalunya tindrà accés immediat a 
tota les prestacions de la sanitat públi-
ca. Aquesta llei garanteix aquest dret 
després que, al 2012, el govern estatal 
del PP deixés sense cobertura sanitària 
pública una part de la ciutadania. “Re-
presenta el tipus de societat que volem 
ser”, ha emfatitzat Comín.

“Voleu que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de república?” 
Aquesta és la pregunta que el passant 9 de 
juny anunciaren el President Puigdemont, 
el Vicepresident Junqueras i la resta de 
consellers i diputats de Junts pel Sí i les CUP.

La presentació de la Llei del Referèndum 
d’Autodeterminació el 4 de juliol, esdevé 
la base legal d’aquest referèndum, una llei 
que empara a tothom que participi  en “la 
preparació, celebració i/o implementació del 
resultat del referèndum” (Art.3.3). La llei, 
basada en els principis del dret internacional,  
ratificats per l’Estat Espanyol; principis 
que reconeixen l’Autodeterminació com 
un dret inalienable; la mateixa Declaració 
Universal dels Drets Humans reconeix 

rel dret a la participació política com un 
principi fonamental. La llei garanteix un 
procés electoral com qualsevol dels processos 
electorals que s’han fet a Catalunya: hi 
podran participar les persones majors de 18 
que estiguin al cens, la votació es farà locals 
cedits pels ajuntaments i, evidentment 
amb paperetes i urnes. En definitiva un 
procediment normal per un moment 
excepcional. Quines són les diferències 
doncs entre el referèndum i la resta de 
votacions celebrades fins ara? D’una banda 
la creació de la Sindicatura Electoral que 
substitueix la Junta Electoral i per l’altra, 
garanties de validació internacionals a través 
d’observadors que ratifiquin la qualitat 
democràtica del referèndum. 

Ha estat un llarg recorregut, i encara queden 
dies de treball tenaç, de superar traves i de 
lluitar pel dret inalienable de decidir el futur 
del nostre país. |

“VOLEU QUE CATALUNYA SIGUI 
UN ESTAT INDEPENDENT EN 
FORMA DE REPÚBLICA?”

Marga Serra, Secretària de Formació

S'AVANCEN ELS DETALLS DEL 
REFERÈNDUM, QUE TINDRÀ LLOC 
L'1 D'OCTUBRE

ACTUALITAT NACIONAL
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L’L’ACACAMAMPAPADADA J JOVOVE E ARARRERENCNCA A ELEL P PRORO--
PEPER R 1313 D DE E JUJULILIOLOL!!

ElEl d dijijouous s 1313 d de e jujuliliolol a arrrrenencaca a a M Monont-t-
blblananc c l’l’AcAcamampapadada J Jovove.e. E Es s trtracactata d delel
fefeststivivalal p pololititicicomomususicicalal q queue o orgrgananititzezen n 
leles s JoJoveventntututs s d’d’EsEsququererrara R Repepubublilicacanana
(J(JERERC)C) c cadada a esestitiu u dedes s dede l l’a’anyny 1 199996.6. H Ha-a-
veventnt-s-se e ininiciciaiat t fafa m mésés d de e dudueses d dècècadadeses
a a ArArbúbúcicieses, , l’l’AcAcamampapadada d d’a’aququesest t anany y 
seseràrà l la a nonovevenana e edidicició ó coconsnsececututiviva a a a lala
CoConcnca a dede B Bararbeberàrà i i s s’a’allllarargagaràrà fi fi n ns s alal 1 15 5 
dede j jululioiol.l. A Aququesest t anany,y, e el l cacartrtelell l cocompmp--
tata a ambmb g grurupsps d de e rerenonom m cocom m AsAspepencncatat, , 
ElEls s AmAmicics s dede l leses A Artrts,s, L La a PePegagatitinana, , ItItacaca a 
BaBandnd o o Z Zoooo..

LALA S SANANITITATAT P PÚBÚBLILICACA D DE E NONOU U 
UNUNIVIVERERSASAL L A A CACATATALULUNYNYAA

“U“Un n didia a hihiststòròricic p perer a a t totots s elels s ciciututa-a-
dadansns d de e CaCatatalulunynya”a”. . AiAixíxí h ha a ququalalifiifi c catat
elel c cononsesellllerer d de e SaSalulut,t, A Antntononi i CoComímín,n, e el l 
fefet t quque e elel P Pararlalamementnt h hagagi i apaprorovavat t avavuiui
lala l llelei i d’d’acaccécés s ununiviverersasal l a a l’l’asassisiststènèncicia a 
sasaninitàtàriria,a, u un n tetextxt a ambmb e el l ququalal e es s blblinin--
dada q queue q quaualslsevevolol p perersosonana q queue v visisququi i 
a a CaCatatalulunynya a titindndràrà a accccésés i immmmedediaiat t a a 
tototata l leses p prereststacacioionsns d de e lala s sananititatat p púbúblili--
caca. . AqAqueueststa a lllleiei g gararananteteixix a aququesest t drdretet
dedespsprérés s quque,e, a al l 20201212, , elel g govoverern n esestatatatal l 
dedel l PPPP d deieixéxés s sesensnse e cocobebertrturura a sasaninitàtàriria a 
púpúblblicica a ununa a papartrt d de e lala c ciuiutatadadaninia.a. “ “ReRe--
prpresesenentata e el l titipupus s dede s sococieietatat t quque e vovolelem m 
seser”r”, , haha e emfmfatatititzazat t CoComímín.n.
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la xemeneia
del Poblenou-Besòs

Quan totes les llibreries tanquen, en Xavi-
er Vidal en munta una al Poblenou, al costat 
d’una de les biblioteques amb més prèstecs 
de la ciutat. I l’anomena “No Llegiu”. Podria 
funcionar? Va començar organitzant sortides 
al tatre, presentacions de llibres i cicles com 
No Expliqueu (narradors), No Penseu (fi lo-
sofi a), No Investigueu (ciència) o No Creixeu 
(per a nens). L’ambient alegre i distès creat 
pel mateix Xavier, la Maria i l’Oriol va agra-
dar tant que el local es va fer petit. I d’aquí, a 
les tres plantes de la Juanita, una  antiga bo-
tiga de moda. Els emprovadors serveixen ara 
per a “emprovar-se” llibres en un sofà tot pre-
nent un cafè tranquil·lament, tot i fer-s’hi un 
acte cultural quasi a diari(!). 

Com vas pensar establir-te aqui?

És que la funció social del llibreter és crear 
lectors. I vaig pensar que a prop de la terce-
ra biblioteca pública en número de préstecs 
[la Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz], hi 
ha d’haver molts lectors. I jo, més que una lli-
breria normal, que ja existeixen moltes, sem-
pre he volgut fer un centre cultural al voltant 
del llibre.

Més clients homes o dones?

Quan vaig obrir tothom em deia que hi hau-
ria moltes més dones que homes. No ho puc 
dir. Tampoc trobo que es llegeixi un estil o al-

tre en funció del sexe. Tothom llegeix tot. El 
que sí veig és que les dones tenen una ma-
nera diferent de compartir la lectura. Li do-
nen vida a la cultura. Tenen més costum de 
compartir-la, contrastar-la amb més gent. 
Els homes son més individuals i solitaris. 
S’ho queden per a ells.

Hi ha, en 20 metres, tres llibreries. Com-

partir i no competir?

M’interessa molt poc la destrucció. I molt 
la construcció. Si jo em barallo amb una al-
tra llibreria, no creo l’ambient positiu que 
es necessita per difondre que la gent s’inte-
ressi per la cultura i no pel “Sálvame”. Amb 
La Petita i La Retrobada [les altres dues lli-
breries] generem sinergies. Ens benefi cia als 
tres. Qui compra un llibre de segona mà, 
és o esdevindrà un lector que gaudirà amb 
la lectura. No s’ha de veure com una “pèr-
dua de vendes”. La sinergia, és clar, ha de 
ser compartida. Ara hem fet un pla con-
junt: “Poblenou és llibre”. Si ve un escrip-
tor conegut, aviso als altres perquè posin 
també els seus llibres. Hi ha pocs lectors, 
no menys que abans, però pocs. I nosaltres 
hem de crear lectors.

Vens llibres d’autoajuda?

No en tinc perquè no en sé. No conec el sec-
tor i com no puc saber... O els tinc tots, o 
cap.

La gent ve a “emprovar-se” llibres?

Venen, i s’emproven tots els que volen. I 
m’agradaria que en vinguessin més.

Quanta gent hi ha al voltant de la “Juani-

ta”?

Als cicles que hem muntat, s’han apuntat 
més de 150 persones. En públic, unes 600. 
I l’últim registre de clients al sistema: 2.700 
persones.
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Heu crescut molt de pressa?

No ha estat tan ràpid. Però hauria sigut im-
possible sense el suport dels socis que hi van 
creure (i van fi nançar), la gent que hi treba-
lla i, molt important, la família de la Juanita. 
Som aquí perquè ells no varen voler especu-
lar amb el seu edifi ci. Tenien ofertes impor-
tants. Però van preferir això.

Internet és competència?

La gent continua comprant llibres de paper 
perquè el concepte és diferent: el llibre de pa-
per és de propietat: el tinc, el regalo, el guar-
do. L’electrònic és un concepte de servei. És 
positiu perquè ha implicat un creixement de 
lectors. I a Europa, als EUA... el mercat del 
paper és sòlid i estructurat.

I el pirateig?  

El sector més afectat és el best seller i l’au-
toajuda. Abans un best seller venia entre se-
tanta i cent mil exemplars. Avui en dia, ets 
best seller a partir de deu mil. El problema 
és el respecte per l’autor. Si t’agrada, respec-
ta’l. Deixa que es guanyi la vida. Que es faci 
professional. Molta gent pensa que el treball 
de l’autor és quasi com un joc. És un ofi ci i 
s’ha de respectar.

Et demanen llibres a l’estil de les infusi-

ons?

Sí. Molts em diuen: vull un llibre per riure. 
Per aixecar-me l’ànim. O per pensar.

Per acabar, què li demanaries a un nou 

país?

Que tots els recursos públics destinats a cul-
tura es dediquessin sobretot a promoció i 
difusió. A fer-la arribar a la gent i assegurar 
l’accés per a tothom. Que les despeses d’in-
fraestructura, com modernitzar llibreries, 
sortissin d’altres ministeris. I del de Cultura, 
bàsicament: que no molesti. |

ENTREVISTA A 

XAVIER VIDAL
“SEMPRE HE VOLGUT FER UN 

CENTRE CULTURAL AL VOLTANT 
DEL LLIBRE”LLIBRERIA NO LLEGIU

Per Sergi Dantí, Secretari de Cultura

Imatge de l’interior de la “Juanita”, seu de la ‘No Llegiu’ 


