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08005 Poblenou, Sant Martí

-Cada Dilluns a les 19:30 Curs de Jazz a càrrec de J. Forès Dijous 27 de Setembre 21:30h, al Casino l'Aliança

-Cada Dijous a les 20:15 Assemblea

-Obert dissabtes de 11:30 a 13:30

Futbol: vine a veure els partits de pagament

del Barça en la nostra pantalla gegant 

coordinació Quim rogès i Valentí Rabal 

-El Debat del Divendres: un divendres al mes parlarem

dels temes d'actualitat amb convidats significats.

AGENDA DEL CASAL:

EDITORIAL: DIADA I FESTA MAJOR

 Barcelona

T. 932212350

E.mail: poblenou@esquerra.org

Divendres 14 de Setembre a les 20h: 

Sopar de Festa Major i Bitlles Catalanes 

Prepara’t una carmanyola amb el que més t’agradi i vine a sopar 
amb nosaltres al carrer i coneix el joc de les bitlles catalanes de 
la ma de Robert Cosialls. La beguda la posem nosaltres.

CASAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 

DEL POBLENOU-BESÒS

LA XEMENEIA
BUTLLETÍ REPUBLICÀ, INDEPENDENTISTA I ASSEMBLEARISTA

El passat dia 24 de Juliol el nostre diputat al Congreso

Joan Tardà, acompanyat pel President del Casal Sergi

Alcon, el Vicepresident Joan Forès, els companys

Manuel Martinez i Lluís Albero i la companya Teresa

March, van visitar la militant Camil·la Torres, de 94 anys,

a casa seva, per lliurar-li la insignia de plata d'ERC, pels

seus 30 anys de militància.

En Joan Tardà, que es va desplaçar expressament

des de Madrid per assistir a l'acte (tornat-hi el mateix

vespre), va estar encantador amb la Sra. Camila Torres,

que es va emocionar, i que malgrat la seva avançada

edat te en perfecte estat totes les seves facultats

mentals.

Homenatge a Txiqui i a la resta de persones executades pel 
franquisme

Dijous 25  d’Octubre: Entrega del Premi Xemeneia  

Celebrarem l’aniversari del Casal amb en Xavier Vendrell, que 
farà entrega del Premi Xemeneia del Poblenou a un/a militant 
destacat/da

            Teniu entre mans el primer número del Butlletí del Casal d’ERC del Poblenou-Besòs. Aquest 
butlletí vol ser la veu republicana del Poblenou-Besòs. En una societat cada cop més acomodada i 
més desentesa dels problemes que passen més enllà de dos carrers de casa, no volem que es 
perdin de vista els valors republicans, de solidaritat, de democràcia i de justícia que es van 
escampar per tot el Poblenou, durant la segona meitat del segle XIX i fins l’any 39, en forma de 
Societats d’ajuda Mútua, Cooperatives de Consum i Ateneus d’esbarjo i  formació. Aquestes entitats, 
expressió de la classe obrera de l’època, foren l’embrió i el caliu de l’esperit republicà,  que va 
culminar en l’adveniment de la República el 14 d’abril del 1931. 
             També estem de festa. La nostra festa, la Festa Major, moment d’esbarjo, convivència  i 
diversió de petits i grans, amb els nostres veïns i veïnes, més enllà dels problemes i les discussions 
del dia a dia. Moments de Festa, però també moment de compromís i d’implicació en la millora de la 
nostra Societat, en definitiva, del nostre benestar, i d’implicació i compromís amb Catalunya i els 
Països Catalans, en definitiva, de recórrer el camí cap a la Independència.  
             Aquest és el missatge que us volem donar des d’ERC del Poblenou-Besòs. Per això hem 
volgut néixer coincidint amb la Festa Major i amb la Diada. Naixem amb intenció d’estar amb 
vosaltres cada tres mesos i d’obrir-vos la porta a que hi afegiu les vostres aportacions.  
 
      Bones Festes !!!!! 
     Esquerra Republicana de Catalunya  

Poblenou - Besòs 

“Fe sens obres morta és” (Jaume I, s. XIII) 
 

Benvolguts veïns i veïnes, 
Primer de tot, presentar-me, sóc en Sergi Alcon, 

president de la secció local ERC Poblenou-Besòs, i com a 
tal, vull sumar-me a la il·lusió que suposa el fer possible la 
sortida a la llum d’aquesta revista que hem volgut titular 
amb un nom tant simbòlic per a nosaltres com el que porta. 
Espero que la curiositat que us generi desperti en tots 
vosaltres l’interès.  

Però bé, aquest apartat de la revista l’escric com a 
Conseller de Districte i futur portaveu del grup municipal 
d’ERC, i la seva funció és que sigui un espai per a fer 
pedagogia del funcionament polític del nostre Districte, que 
ens apropi a les nostres institucions de més fàcil accés, que 
són les municipals.  

Aquest cop comentaré qui composa el Consell de 
Districte de Sant Martí després de les darreres eleccions 
municipals d’enguany, no sense abans comunicar-vos que 
tenim l’orgull, al Poblenou, d’haver estat el barri on 
Esquerra Republicana ha tret el millor percentatge de tota la 
ciutat (13%) i com passa amb el Barça-Madrid, congratular-
nos què, per contra, el PP ha tret el percentatge més baix de 
tota la ciutat (9%).  

Anant al gra, el Consell de Districte de Sant Martí es 
composa de 15 membres. Aquesta xifra és homogènia en 
tots els districtes de la ciutat i enguany s’ampliarà a 21, en el 
cas de Sant Martí. Una reforma del reglament municipal farà 
que a partir de la base 15 cada Districte tingui alguns 
consellers més segons el nombre d’habitants de cadascun i a 
nosaltres ens en pertoquen 21 ja que som el segon Districte 
en quant a població, superant els 220.000 habitants i 
apropant-nos a les xifres de població de l’Eixample, any rera 
any. 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL PLENARI DE SANT 
MARTÍ
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Vull acabar dient-vos que per a mi la política és la 

resolució dels problemes materials i emocionals de les 
persones, fruit de la convivència entre elles, i, si filem més 
prim, el benestar material no deixa de ser benestar 
emocional o seguretat ja que, per exemple, carreres com les 
de ciències, estudien com fer ponts per apropar persones. 
Espero que aquest sigui el nostre pont de comunicació i que 
en parleu tant com pogueu. No tenim encara grans poders 
mediàtics.  

No vull acabar sense un sentit record a la figura 
moral d’en Lluís Maria Xirinacs, al que en retorn del molt 
que ens ha donat li vaig escriure aquestes paraules el dia del 
seu homenatge:  
“Un dels pares de la pàtria va dir un dia: “fe sens obres 
morta és”, aquestes paraules han ressonat en tu i la teva 
actitud durant tota la teva vida, ara continuaran ressonant en 
nosaltres amb més força. Gràcies. Salut i Independència”. 

Sergi Alcon i Gibert 
Conseller de Districte de Sant Martí 

No amagueu el Portal de Sant Daniel 
 

La passada tardor, i arran d’unes obres, es van 
descobrir unes restes arqueològiques, pertanyents a la 
muralla de Barcelona, al Parc de la Ciutadella. 
L’Ajuntament va encarregar l’excavació de les restes 
arqueològiques a l’empresa Actium Patrimoni Cultural S.L., 
especialitzada en aquests afers. La revista Avenç del marc 
del 2007 en publica una ressenya a càrrec d’en Miquel Gea 
Bullich. 

Les restes excavades corresponen al Portal de Sant 
Daniel, un dels punts de pas per sota la muralla de 
Barcelona. Les restes presentaven un bon estat de  estat de 
conservació, i incloïen  a més de les bases de les dues torres 
poligonals que flanquejaven el portal, el pont empedrat que 
permetia salvar el fossat que rodejava la muralla, accedint al 
baluard de Santa Clara, que protegia externament el Portal.  

A més de les restes del Portal, es van trobar més de 
500 monedes, diverses bales de canó i de fusell i un escut del 
Consell de Cent de esculpit a la pedra. El Portal de Sant 
Daniel, va ser durament atacat entre el 13 i el 14 d’Agost del 
1714 per les tropes borbòniques, resistint l’atac i la gran 
quantitat d’impactes de bales de canó rebudes. 

Les restes formen un conjunt de fàcil interpretació 
que permet imaginar com era la muralla que protegia 
Barcelona, i que, a més, estan situades en terrenys públics, i 
per tant, salvaguardats d’interessos immobiliaris. És per això 
que resulta sorprenent i incomprensible que, un cop 
enllestides les tasques d’excavació, el Museu d’Història de 
la Ciutat de Barcelona, decidís de tornar-les a cobrir amb 
terra, refent la vegetació, eliminant-hi qualsevol referència 
exterior. Només l’interès dels gestors del Museu d’amagar 
tota referència a la Guerra de Successió i la repressió 
posterior, pot explicar aquesta actuació. 

La museització del Portal, que no ocupa més de 150 
metres quadrats del Parc, no hagués suposat una gran 
despesa i hagués complementant l’oferta lúdica i cultural del 
Parc de la Ciutadella.  

 
Donat el valor de les restes i per tot l’exposat, 

demano al Govern Municipal que es replantegi la decisió de 
soterrar el Portal de Sant Daniel i es procedeixi a la re-
excavació i museïtzació de la zona.  

Lluís Gutiérrez i Jané 



LA VEU DEL CARRER

LA VEU  DE LES JOVENTUTS

LA VEU DEL BESÒS

    Els articles del Butlletí han estat escrit per militants d'ERC del Poblenou i de la JERC.
    Confeció del Butlletí: Maquetació i disseny: Lluís Gutiérrez

Correcció ortogràfica i d'estil Joan A. Forès

Impressió i distribució: Joan Quintana

   REUNIÓ DE MILITANTS CADA DIJOUS A LES 20:15.

LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ GARANTIDA !!!!

ENS SOLIDARITZEM AMB "EL JUEVES" 

LA VEU DEL MEDI AMBIENT
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RECORDA:

LA VEU PARLAMENTÀRIA I DE GOVERN 
 

05/07/07. El Congreso de Diputados aprova una proposta de 

resolució presentada pel Grup d'ERC que crea dos fons 
extraordinaris, amb una valor total de 1.000 milions d'euros 

per al desplegament de la llei de dependència. 

12/07/07. La Generalitat ja ha emès la proposta de 

resolució (que es troba en període d’al·legacions) que 

permetrà a Endesa la instal·lació d’una nova central 
tèrmica de cicle combinat al marge dret de la 
desembocadura del Besòs (terme de Sant Adrià del Besòs) 

que haurà de substituir la central tèrmica de Sant Adrià (la 

de les tres xemeneies).  
270707. El Govern impulsa la creació de l'Oficina Antifrau 
de Catalunya a iniciativa del Conseller de Governació i 
Administracions Públiques, Joan Puigcercós. Vetllarà per 

la transparència, l’objectivitat i la legalitat de l'actuació de 

l'Administració. 

270707. El Parlament de Catalunya es suma a la campanya 

de MSF i INTERMON a favor del accés universal als 
medicaments, per sobre de patents i interessos comercials.  

Juliol 2007. L’Ajuntament de Barcelona ha cedit a la 

Generalitat els terrenys situats a Fluvià/Pujades/ Provençals 

per la construcció d’una Escola d’Educació Infantil i 
Primària i d’un Institut. Les obres, per a la instal·lació dels 

barracots, previs a la construcció de l’edifici del CEIP, 

sembla que ja han començat 

Juliol-Agost 2007. A la Línia 4 del Metro i durant els mesos 

de Juliol i Agost, s’ha procedit a la substitució de part de la 
superestructura de la via sobre balast (grava) per una 
llosa de formigó i la instal·lació de fixacions elàstiques 
que minimitzen les vibracions que genera el pas dels 
trens. Aquestes obres s’han realitzat per minimitzar les 

molèsties que, en forma de  vibracions que provocaven el 

pas continuat dels combois del Metro. Aquesta intervenció 

ha suposat una inversió de 7.1 milions d’euros per part de 
la Generalitat. 

Lluís Gutiérrez i Jané 

Secretari de Política Parlamentària ERC Poblenou 

UN MODEL DE CIUTAT ABSURD. 
22@. Tant sols el nom deixa entreveure la idiosincràsia d’un 

projecte artificial, que desestima l’arrelament i la capacitat 

d’identitat dels barris que històricament han crescut a 

Barcelona. La zona 22. @ com a emblema de la tecnologia. 

Un número per la ciutat de Barcelona. I aquí, no ha existit, ni 

poble, ni història. 

El Poblenou està sofrint una sèrie de canvis abruptes 

que trenquen amb el seu estil arquitectònic i històric. 

Aquells que hem viscut al Manchester català, observem com 

el barri fet per la classe treballadora és objecte del impuls 

d’una ciutat futurista del segle XXI; entesa sota un fals 

cosmopolitisme. 

L’obsessió per a construir una ciutat de disseny, 

obviant el seu sentit identitari, deixa entreveure, que potser 

Barcelona comença a desfilar entre les millors passarel·les, 

però com a model, amaga una forta anorèxia social. 

L’especulació i els grans capitals posen fi al patrimoni 

arquitectònic i, en definitiva, al tarannà de la seva gent. 

Per això, el jovent independentista de la ciutat ho 

denuncia i aposta per la creació d’un barri que cohesioni la 

seva cultura i el seu poble sense deixar enterrat pel ciment 

els seus orígens i tradicions. El vertader cosmopolitisme és 

el que aglutina la identitat de tots i cadascun dels pobles. 

                                          JERC-Sant Martí 

Benvolguts companys,des d´aquest espai us donarem a 

conèixer qüestions relacionades amb el medi ambient i 

l´ecologia i que d´alguna forma tinguin a veure amb el 

nostre barri. I si  ens centrem en el camp de la biodiversitat, 

el nostre barri es un dels més afortunats de la ciutat, dons 

acull diversos ambients: platges i costa, zones verdes, la 

proximitat del riu Besòs, els diversos tipus de construcció, 

els descampats…., tots ells espais que afavoreixen una rica 

varietat d´espècies, tal com anirem veient en els propers 

números. 

Per començar, us parlarem del falcó , considerat el 

rapinyaire més ràpid del mon, que pot arribar a llençar-se 

sobre les seves preses a 400km/hora. Doncs bé,al nostre 

barri podem veure exemplars d´aquesta fascinant espècie, 

sobretot al voltant dels edificis més alts de Diagonal Mar, 

doncs a l´antiga torre de les aigües de Macosa hi te el niu 

una parella i des d´aquest punt es desplacen els falcons a la 

recerca de preses per alimentar a les seves cries. 

Una de les seves fonts d’alimentació preferides, tant per la 

mida com per l’abundància son els coloms, encara que no 

menysprea cap tipus d'ocell, això si, ha d’haver estat caçat 

per ell. Aquesta parella de falcons, juntament amb altres tres 

(Sagrada Família, penya-segat de Montjuïc, central tèrmica 

del Besòs),  s’han constituït a rel d'un projecte que porta a 

terme l’Ajuntament per tal d'afavorir la biodiversitat a la 

ciutat. 

  Lluís Albero 

Llegint l’article publicat per “El Periodico” el passat dia 27 

d’Agost, “L'escut franquista resisteix a la Capitania 30 anys 

després” he recordat que cada cop que passo pel Passeig de 

Colom no puc evitar aixecar la vista i veure el macabre 

espectacle que significa l’escut franquista amb “el pollastre”. 

Caldria preguntar-se com és possible que un govern 

socialista no és capaç d’eliminar, desprès de tants anys, la 

gran quantitat de símbols franquistes que queden. 

Crec que la resposta només és una: la covardia

d’aquest govern, que basa tota la seva actuació en el que dirà 

l’ultradreta representada pel Partit Popular, cada cop més 

radical i feixista. No crec que sigui possible veure a 

Alemanya símbols hitleriants, per tant  potser cal preguntar-

se si hi ha gaire diferència entre la dreta i l’esquerra d’aquest 

estat espanyol, només preocupat d’espoliar i matxucar 

Catalunya. 

    Joan Quintana 
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CONSTRUCCIÓ SOCIAL,  

CONSTRUCCIÓ NACIONAL 
 

Els militants i simpatitzants de les zones dels barris 

del Besòs i el Maresme volem agrair la vostra atenció a 

l’estrena d’unes notícies i punts informatius que al llarg de 

l’any pretenen mostrar les inquietuds que ens afecten per tal 

de créixer i consolidar la construcció social i nacional als 

nostres oblidats barris perifèrics de classes populars que han 

lluitat i patit sang, suor i llàgrimes. 

Persones com la Sra. Irene Noguera (mare d’un 

servidor) filla de La Garriga, els Baró de Castelldans, la Sra. 

Amàlia d’Almeria o els Gonzàlez de Can Valero. Tots ells i 

elles són i han estat l’exemple a seguir per assolir els 

objectius desitjats. Per ells i elles, un homenatge des 

d’aquesta humil columna. 

    LA LLUITA CONTINUA 

    Carles Dalmau i Noguera 

    Vocalia del Besòs d’ERC 

LA NACIÓ CATALANA 
 

El nacionalisme espanyol del PP i del PSOE falsifiquen la història quan difonen pels mitjans de comunicació 
que controlen, que Catalunya és Espanya. Amaguen que, molts segles abans que sorgís l’Estat espanyol, ja existia la 
NACIÓ catalana que havia establert relacions comercials amb molts països mediterranis i amb el Califat de Córdoba 
pels ports d’Almería i Sevilla. 

La veritable HISTÒRIA diu que Catalunya no és Espanya. Som una colònia d’Espanya que és molt diferent: 
fruit del botí de guerra de Felip V (1er rei borbó) contra la NACIÓ catalana per a oprimir-la i explotar-la. Catalunya és 
d’Espanya, com el Peñón de Gibraltar és d’Anglaterra. La invasió nacionalista espanyola, a més a més de liquidar per 
la força de les armes les institucions catalanes i exercir la repressió salvatge en contra de la seva població i llengua, 
va posar en marxa una gran operació de saqueig contra la nostra terra i el seus habitants, que encara es manté, i 
que fa que cada any el Govern Central es quedi més de dos bilions de les antigues pessetes, producte dels impostos 
que paguem els catalans. Així, per exemple, els diners produïts pels ferrocarrils de rodalies de Catalunya gestionats 
per RENFE, el ministeri de Foment els ha invertit en altres Comunitats Autònomes, deixant que aquí aquest servei 
s’enfonsi, tan vital per la nostra  societat i per a l’economia catalana. 

Tenim les pitjors carreteres de l’Estat espanyol (com demostren estudis acreditats) i les autopistes, totes de 
peatge, mentre que Andalucía no te cap autovia o autopista de pagament. Amb els recursos econòmics que Madrid li 
pren a Catalunya, altres comunitats poden fer aquests “miracles”. 

Aquí, a la comunitat que més diners aporta a les arques de l’Estat, molts milers de nens reben el seu 
ensenyament en barracons per falta d’escoles, en canvi a Extremadura cada dos infants disposen d’un ordenador. La 
llista de greuges comparatius que genera el saqueig del nacionalisme espanyol és inacabable. La situació de les 
infraestructures catalanes és molt greu i està afectant seriosament la nostra economia: les empreses estrangeres 
se’n van, per culpa de les moltes dificultats a què han de fer front. Això  suposa una tragèdia per als treballadors que 
perden la seva feina, independentment del lloc on hagin nascut. 

Per  fer front al dèficit d’infraestructures, l’Estatut preveu que durant set anys, el Govern Central invertirà el 
18.8% del que aportem als fons de l’Estat. Però aquesta xifra ha estat rebaixada pel ministre Solbes al 14%, i és que, 
quan es tracta de perjudicar Catalunya, aquest nacionalisme sempre està disposat a tot. És per això que la defensa 
dels interessos catalans, és la causa de tots els que vivim i treballem aquest País, el nostre País !!. 

Ni Catalunya és Espanya, ni volem que ho sigui. No desitgem seguir sent la seva colònia; ni que des de 
Madrid administrin els recursos econòmics que ens pertanyen en benefici del seu nacionalisme excloent. Aquest 
projecte té Madrid com la capital única: econòmica, financera, política, empresarial, de fires, d’aeroport 
intercontinental,... Pel model radial de Madrid, es subordina la sana competència entre els territoris de l’Estat, 
arruïnant Catalunya com a  avantguarda industrial i de progrés, ja que gran part dels nostres diners, que  s’haurien de 
reinvertir aquí, el Govern Central ho fa a Madrid. 
 

Volem decidir sobre tot el que ens pertany!! 
 

UN CATALÀ D’ORIGEN ANDALÚS 


