
  

CASAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
DEL POBLENOU-BESÒS

LA XEMENEIA
BUTLLETÍ REPUBLICÀ,

 INDEPENDENTISTA  I ASSEMBLEISTA

EDITORIAL
El 2008 ha estat un any intens a ERC. Hem patit una 
patacada electoral a les eleccions estatals del passat 9 de 
març,  que va desembocar en l’avançament del Congrés 
del partit, del qual n’ha sortit una nova Executiva presidida 
per en Joan Puigcercòs. També el 2008 ha estat un any de 
Congressos Regionals, en el nostre cas el de Barcelona, on 
n’Oriol Amorós va repetir de President amb una àmplia 
majoria. Al llarg d’aquest 2008, ERC ha demostrat com 
s’aplica la democràcia i l’assemblearisme dins d’un partit 
polític, 

En clau de País, hem acabat el 2008 sense el nou sistema 
de finançament, que en compliment de l’estatut retallat, 
havia d’estar acordat des del 9 d’agost. Es succeeixen els 
incompliments i els enganys per part del govern espanyol, i 
continua l’espoli fiscal. I mentre esperem que el Tribunal 
constitucional torni a retallar l’estatut, la societat catalana 
es mira amb passivitat com el govern i els tribunals 
espanyols, amb en Zapatero i en Solbes al capdavant, 
continuen menyspreant Catalunya i incomplint les lleis que 
ell mateix ha aprovat. Certament els partits catalans tenim 
una part de responsabilitat en la desafecció que la societat 
té amb tot el que es derivi de la política: la negociació de 
l’estatut va ser un procés llarg i complex, que ens va 
cansar a tots. A més, en només dos anys d’aplicació, ja es 
veu que aquest estatut ens servirà de ben poc als catalans 
per avançar en l’autogovern o en l’augment del benestar 
social. Sense diners no es pot tirar endavant cap acció 
política. Cada cop queda més demostrat que el nostre NO a 
l’estatut estava més que justificat.

Cal que aquest 2009, ERC, com a partit republicà, 
independentista i d’esquerres, sàpiga trobar la resposta 
adequada a l’actitud del govern, els tribunals i els partits 
espanyols, PSC inclòs, per plantar cara al seu menyspreu i 
demostrar que posem els interessos de Catalunya per 
davant de tot.

Lluís Gutiérrez i Jané
President del Casal d’ERC del Poblenou-Besòs

- Divendres 30 de gener, 18h: Acte per la Pau. Homenatge a Gandhi. A 
la Plaça Gandhi (Llull -Espronceda - Bac de Roda - Ramon Turró)
- Dissabte 31 de gener 11:30h al Casal, . Presentació de la Plataforma 
10000 a Brussel·les.
-  Divendres 27 de febrer 21h  al Casal. Xerrada sobre el Poble 
Saharaui, a càrrec del JERC. Exposició sobre el Poble Saharaui.
- Divendres 20 de març 19:45h  al Casal, . Xerrades al Capvespre: 
Narcís Monturiol, a càrrec d’en Joan Forès.
-Divendres 13 de Febrer 19h al Casal. Jornada de Poesia. Poeta 
convidada Gemma Gorga. A càrrec de Marta Malleu

AGENDA DEL CASAL

Gener 2009

Núm.03
ELECCIONS DE LA FEDERACIÓ DE BARCELONA

El passat divendres dia 10 d'Octubre  vam fer les eleccions a la Presidència de la 
Federació de Barcelona a tots els Casals d'ERC de la ciutat. Pel que fa al Casal del 
Poblenou-Besòs, es van emetre 57 vots, sobre un cens de 89 votants, o sigui 64% 
de participació. Els resultats van ser de 27 vots per la candidatura encapçalada per 
la Rut Carandell, 27 per la candidatura encapçada per l'Oriol Amorós i 3 per la 
candidatura encapçalada pel Xavier Florensa. Pel que fa als resultats de tota la 
ciutat, ha guanyat la candidatura de l'Oriol Amorós amb 425 vots (46%), seguida de 
la de la Rut Carandell amb 276 vots (30%) i en tercer lloc ha quedat la del Xavier 
Florensa amb 220 vots (24%) . Hi ha hagut 6 vots blancs (1%) i 1 vot nul (0%). En 
total s'han emès 928 vots sobre un cens de 1489 votants, per tant la participació 
ha estat del 62%.. Desde el Casal, Felicitar a l'Oriol Amorós per la seva reelecció i a 
tot l'equip que forma la seva Executiva, i desitjar-lis una bona feina per aquests 
propers quatre anys.

 Àxel Vilaseca i José

EL SURO DE LES IMATGES

Elisenda Paluzie durant la xerrada del finançament

Debat electoral de la Federació de 

Barcelona

Joan Ridao a  l'inauguració de  

l'exposició 30 anys d'ERC al Poblenou

Joan Tardà durant  la presentació del llibre MEMORIAS DE LA GUERRAd'en Gabriel Monserrate

Victor Alexandre presentant el llibre”Nosaltres els Catalans”

Expsosició, “El català a les 

grans marques”



  

L'ACTIVITAT DEL CASAL

Aquest segon semestre del 2008, ha estat un període 
d’intensa activitat al Casal Despertaferro:

11-9  Parada de samarretes per a la Diada. Gràcies a la 
col·laboració de la militància, vam muntar una parada a la 
Mostra d’Entitats del Passeig Lluís Companys, per recaptar 
fons per al Casal.
13-9 En Joan Ridao va inaugurar l’Exposició 30 anys de Casal 
d’ERC al Poblenou. Aquesta exposició, que vam tenir fins el 3-
10, feia un repàs de la trajectòria dels darrers 30 anys d’ERC 
al Poblenou. L’acte va acabar amb un pica pica multitudinari al 
carrer. 
19-9 Xocolatada, bitlles catalanes i Sopar de Festa Major. Tot i 
que la pluja va deslluir una mica l’acte, vam poder celebrar la 
Festa Major al Casal, assaborint una xocolata desfeta mentre 
ens exercitàvem en les bitlles catalanes i després amb el 
tradicional sopar de carmanyola.
20-9  Diversos militants del Casal van participar en el 
tradicional vermut de Festa Major que La Licorera ofereix als 
polítics i participants del Correfoc. El President del Casal, Lluís 
Gutiérrez i el Portaveu d’ERC al Districte, Sergi Alcón, van 
col·laborar servint begudes als participants del Correfoc.
26-9  Debat del Divendres, sobre l’avortament amb Ester 
Alberic, Secretaria de la Dona d’ERC  i Maria Casellas de 
l’Executiva de les Joventuts d’Unió.
3-10 Diada del(la) Militant i lliurament dels Premis Xemeneia, 
amb la presència d’en Joan Puigcercòs Vam lliurar el “Premi 
Xemeneia al militant” a en Robert Nebot, “Premi Xemeneia al 
comerç” a na Teresa Ferreres, de la Licorera i també es va fer 
el lliurament de la insígnia de 25 anys de militància a na Joana 
Domino.  La Festa va acabar amb un pica-pica per a tothom.
6 al 30-10 Exposició: La Llengua en l’Etiquetatge de les Grans 
Marques, elaborada per la Plataforma per la Llengua.
10-10  Votacions per a l’elecció del President de la Federació 
de Barcelona. Tota la militància va poder expressar el seu 
sufragi lliurement. Prèviament, el 18-9 es va fer, al Casal, un 
acte de campanya electoral amb els quatre candidats.
3 al 14-11 Exposició: Centenari de l’Estelada, elaborada per la 
Comissió pel Centenari de l’Estelada
7-11 Sessió de “Poesia a la Carta” dedicada a Hèctor Bofill. El 
poeta Hèctor Bofill ens va recitar la seva obra.
14-11  Debat del Divendres sobre el finançament amb 
Elisenda Paluzie.
28-11 Debat del Divendres amb Víctor Alexandre. Presentació 
del llibre “Nosaltres els Catalans”. En Víctor ens va transmetre 
la visió que sobre nosaltres tenen una vintena de catalans 
d’origen immigrant
5-12 Inauguració de l’exposició “Lluís Companys, Polític fins a 
la Mort” per en Joan Tardà i presentació del llibre “Memorias 
de la Guerra” a càrrec de Gabriel Monserrate. Al Casal vam fer 
una jornada de memòria històrica amb la col·laboració de 
Gabriel Monserrate, Carrabiner de la República i sobrevivent 
dels camps de concentració franquistes, que ens va explicar 
les seves vivències.
11-12  Xerrada sobre Immigració amb Oriol Amorós, Secretari 
d’Immigració de la Generalitat. L’Oriol ens va explicar, fil per 
randa, el fenomen de la immigració a Catalunya i els 
continguts del Pacte Nacional per la Immigració.
12-12  “Xerrades al Capvespre”: “Navegar, la Incògnita”, a 
càrrec de Pere Forès i Carme Parareda.
19-12 Sopar de Nadal. La militància i amistats es van reunir al 
restaurant Ca la Lola per celebrar el Nadal

Futbol.  Retransmissió de moltíssims partits del Barça en 
pantalla gegant. 
Curs setmanal de Música Barroca.  Des del mes d’Octubre el 
Casal ofereix un curs gratuït de música a càrrec d’en Joan 
Forès.

LA VEU DEL BARRI
POBLENOU I EL METRO

Fa uns dies vaig llegir una nota de premsa del "Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques" que parla de la rehabilitació dels vestíbuls de 
la Línia4 (GROGA) del Metro, de les estacions de Selva de Mar, Bogatell i 
Llacuna. I jo m'he preguntat per què no es comença per l'estació de 
PobleNou, que es una estació amb molta afluència d’usuaris i on el desgast 
es superior? No seria més útil que la reforma de les infrastructures de la 
línia4 es declinés a estacions amb més afluència d'usuaris?? Ja sabem que 
son molèsties per a l’usuari, però així es transformarà en una línia 
competent i amb una qualitat excepcional i evitarem incidències com la del 
passat 4 de desembre on 181 passatgers d'un comboi es van quedar 41 
minuts tancats entre les estacions d'Urquinaona i Passeig de Gràcia-. 

 
Àxel Vilaseca i José 

Salut, República i Lluita
http://blocs.mesvilaweb.cat/axelvilaseca

Debat electoral de la Federació de 

Barcelona

LA VEU MUNICIPAL
Civisme és…

 Responsabilitat compartida

Civisme és introduir en el Consell Plenari del Districte d’octubre una 
proposta, que van acabar aprovant tots els grups de “Ca la Vila”, en què 
Esquerra Republicana (amb R  de Responsabilitat) va demanar de 
mantenir el nostre Parc del Poblenou amb la gespa en condicions, i no 
haver de contemplar com, aquest estiu, partits improvisats de ”volei” on 
no toca l’han destrossada.

Civisme és... Responsabilitat compartida.
Civisme és que tothom que utilitzi el Parc del Poblenou per  gaudir d’un 
picnic estiuenc tingui una àrea especialitzada per  fer-ho, amb totes les 
recomanacions de neteja ben exposades. Incivisme governamental al 
Districte és creure que això és “segregacionista” i que no s’ha de dur a 
terme.

Civisme és... Responsabilitat compartida.
Civisme és ser la veu del món associatiu i dels veïns i veïnes del barri que, 
quan amb més de tres-centes signatures demanen més actuació dels 
equips de neteja al Districte, per mantenir ben nets els nostres principals 
carrers turístics, comercials i històrics (com la Rambla o Marià Aguiló), un 
partit com Esquerra Republicana ho proposa al Govern de Districte i 
aquest ho aprova. Incivisme governamental és no portar-ho a terme 
rigorosament.

Civisme és... Responsabilitat compartida.
Civisme és, també, donar exemple incorporant a la nostra parla als 
nouvinguts/des en l’única llengua pròpia que tenim: el Català. Civisme és 
utilitzar-la en justa correspondència. Incivisme governamental és no 
vetllar per a què la nostra administració més propera sigui la primera en 
posar-ho en pràctica, utilitzant sempre el català com a llengua vehicular 
de l’administració catalana (tal com diu el malaurat Estatut) i ens haguem 
de trobar amb reunions, com la del darrer Jurat pels premis Sant Martí o 
en el si del darrer Consell de Comerç, on el Govern del Districte no dona al 
Català aquest tractament.

Civisme és... Responsabilitat compartida com Independència és igual a 
Responsabilitat.

Estimats Veïns i Veïnes, us desitjo que passeu
 un Feliç Any Nou!

Sergi Alcon i Gibert
 (Conseller-Portaveu del Districte de Sant Martí)



  

El passat 14 de novembre n’Elisenda Paluzie va venir al Casal i ens va oferir 
una classe magistral sobre finançament. De la seva xerrada i d’una altra que 
va fer al Centre Excursionista de Catalunya, he fet, per al present butlletí, un 
article sobre finançament (tot i no ser-ne un expert) i que us vull oferir. 

Balances Fiscals: és la diferencia entre la suma de tots els impostos recaptats 
per totes les administracions públiques en un territori i la suma de totes les 
despeses fetes per totes les administracions publiques en aquest territori. 

El càlcul de les balances fiscals, considera els ingressos i les despeses fetes 
en un territori.

Ingressos: està acceptat per tothom que els impostos s’imputin al territori on 
resideixen les persones que els suporten, independentment d’on es recaptin. 
Per exemple per una empresa amb seu a Madrid i centres de producció a tot 
l’estat, l’assignació de l’Impost de Societats que paga a Madrid es reparteix 
entre els diversos territoris on l’empresa te seus.

Despeses: es poden calcular segons dos criteris:

Flux de Benefici:  l’assignació de la despesa feta en cada territori es fa tenint 
en compte el lloc de residència del teòric receptor del benefici que generi 
aquesta despesa. Amb aquest mètode, l’assignació de la despesa feta per 
l’estat al Museu del Prado, per exemple, tot i ser feta a la Comunitat de Madrid 
(i crear-hi allà els llocs  de feina associats), es reparteix entre tots els territoris 
de l’Estat, en funció de la població.

Flux Monetari:  l’assignació de la despesa feta en cada territori es fa tenint 
només en compte el lloc on s’ha fet la despesa. Tornant a l’exemple anterior, 
considerant el flux monetari,  les despeses de l’estat al Museu del Prado 
s’assignen al total de despeses fetes a la Comunitat de Madrid.  Aquest és el 
criteri que més s’ha defensat des de Catalunya.

Després d’anys de demanar-ho, finalment el 2008 s’han publicat les balances 
fiscals del 2005  i els resultats són força escandalosos. Considerant el 
mètode del Flux Monetari la balança fiscal és negativa (dèficit fiscal) segons 
dades estatals, representa el 14.2% del PIB a les Illes Balears, el 8.7% del PIB 
a Catalunya, i el 6.3% al País Valencià. Segons dades de la Generalitat el 
dèficit fiscal a Catalunya és del 9.8% del PIB, el que representa uns 2400 
euros aprox. per habitant (nens inclosos), en total uns 16735 milions 
d’euros.  Si es considera el flux monetari, els percentatges són una mica més 
baixos, però igualment escandalosos. En altres estats federals o confederals 
com Suissa o Alemenya, on es fan aportacions de territoris més rics a altres 
que ho són menys, les aportacions d’un territori en cap cas representen més 
del 5% del seu PIB (el Producte Interior Brut és el total del valor de la 
producció de la seva economia)

Sistema de Pensions:  la quantia de les cotitzacions socials que els 
treballadors i empresaris fem a Catalunya és major que la quantia que cobren 
els pensionistes empadronats a Catalunya. Per tant el sistema de pensions 
actual és perfectament viable en una Catalunya independent. 

Distribució de la Riquesa a l’Estat (PIB x Persona): considerant els ingressos 
per persona  de cada territori de l’Estat, observem que les Illes ocupen la 
setena posició, Catalunya la quarta  i el País Valencià la tretzena (per sota de 
la mitjana estatal), mentre que dèficit fiscal ocupen la primera, segona i 
tercera posició . S’observa que comunitats que estan per sobre de la mitjana 
estatal en renda per persona com La Rioja (sisena en PIB), Aragó (cinquena en 
PIB) o Cantàbria reben més diners dels que paguen en impostos o sigui tenen 
una balança fiscal positiva (superàvit fiscal). En el cas d’Extremadura, els fons 
que rep de l’estat suposen el 18% del seu PIB. L’estat, per tant, no aplica un 
criteri de racionalitat alhora de repartir els recursos.

Sistema de Finançament Autonòmic actual (LOFCA 2001): 
En el model actual, el finançament de la Generalitat està regulat per 
la LOFCA. 

El Consejo de Política Fiscal i Financiera, que inclou totes 
les comunitats autònomes (excepte Euskadi i Navarra), fixa la 
necessitat de despesa de cada comunitat autònoma (diners de que 
disposa cada govern autonòmic per executar les seves 
competències) i segons aquesta es reparteixen els diners entre les 
comunitats autònomes, prenent de base, diversos criteris, entre ells 
la població, que es van fixar l’any 1999 i que no s’han revisat des de 
llavors. 

El càlcul de la necessitat de despesa es calcula en tres 
trams:
Serveis Comuns: és la part més gran de la necessitat de despesa. 
En el càlcul, el pes més gran el té la població (94%), segons dades 
del 1999, per tant no té en compte la immigració que ha rebut 
Catalunya en els últims anys. També influeixen altres factors, com la 
superfície o la dispersió de població que té un pes molt menor, i dels 
que Catalunya no s’en pot beneficiar. A més hi ha un seguit de fons 
addicionals que només beneficien les comunitats autònomes de 
renda més baixa, i dels quals els Països Catalans n’estan exclosos.
Sanitat: aquesta necessitat de despesa es calcula en base a la 
població protegida pel sistema sanitari (amb dades de 1999, per 
tant tampoc té en compte la immigració dels últims anys que te tarja 
sanitària) i de la població major de 65 anys.
Serveis socials: necessitat de despesa que es calcula tenint en 
compte l’índex de població major de 65 anys.

Aquesta necessitat de despesa, es cobreix amb els diners 
recaptats amb el % dels impostos cedits (33% IRPF, 35% IVA, 40% 
Impostos especials, 100% altres impostos menors) més o menys 
un fons de suficiència. En cas que els impostos cedits estiguin per 
sobre de la necessitat de despesa, el fons de suficiència és negatiu, i 
significa retorn de diners d’aquesta autonomia a l’estat. En el cas de 
Catalunya, el fons de suficiència és positiu (dades 2008) en uns 
2944 milions d’euros que aporta l’Estat, però tot i això la balança 
fiscal continua sent negativa en uns 16000 milions d’euros.

Sistema de Finançament de Catalunya amb l’Estatut del 2006
En l’Estatut del 2006, el % de tributs cedits és major, però 

es manté la fórmula anterior del fons de suficiència (que ara 
anomena mecanismes d’anivellament). Per tant, si els criteris de 
càlcul de la necessitat de despesa no milloren en les negociacions 
que s’estan portant a terme actualment, ens podem quedar igual en 
el còmput final de diners rebuts, tenint llavors un fons de suficiència 
negatiu i havent de retornar diners a l’estat. Observem doncs, que 
més que la cessió d’un tant per cent d’impostos més elevat, és molt 
més important que el càlcul de la necessitat de despesa sigui el 
més acurat possible, i amb dades de població i immigració 
actualitzades, doncs és la que finalment condiciona la quantitat final 
de diners que rep la Generalitat. 
L’Estatut del 2006 deixa ben clar que els mecanismes 
d’anivellament els fixa l’estat. Com a dada positiva, l’Estatut 
estableix també que els mecanismes d’anivellament han d’evitar 
que, un cop calculat el finançament, Catalunya perdi cap posició en 
la classificació de les autonomies segons rendes per càpita, però 
aquest principi també permet fer certes interpretacions.

Si finalment s’arriba a un acord de finançament, caldrà 
veure si pot millorar les arques de la Generalitat i permet reduir el 
dèficit fiscal dels Països Catalans.

Lluís Gutiérrez i Jané
President del Casal d’ERC del Poblenou-Besòs

XERRADA SOBRE EL FINANÇAMENT A 
CÀRREC 

D'ELISENDA PALUZIE 



  - Cada Dilluns 19h: Curs de Música barroca, per en Joan Forès
- Cada dimarts, 20h: Grups de Conversa en Català
- Cada Dijous, 20:15h: Reunió de Militants a les 20:15
- BARÇA !!! vine a veure els partits de futbol de pagament del Barça en 
pantalla gegant. 

Casal  ERC-Poblenou/Besòs
 C/Marià Aguiló 129, baixos

08005 Poblenou,
Sant Martí, Barcelona

932212350
poblenou@esquerra.org

www.esquerra.cat/poblenou

LA VEU DELS JOVES
EQUIPAMENTS JUVENILS AL BARRI

Un any més que finalitza i un any més amb uns equipaments per al jovent indignes d’una ciutat i un barri com el 
nostre. El nostre districte és el segon de la ciutat en població juvenil (43.813, segons el Pla d’Equipaments 
Juvenils de Barcelona) i només tenim un Punt d’Informació Juvenil situat en el Centre Cívic Besòs. Un PIJ  integrat 
a un equipament multifuncional que pretén englobar una demanda massa diversa. Per més que es reclami, tot 
segueix com sempre: integració dels equipaments juvenils dintre de tot tipus d’equipaments dels barris. I el pitjor 
és que analitzant el Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona (2008-2015), tot ens fa pensar, que seguirà la 
tònica habitual. Som l’únic districte que no té projecte, ubicació ni data de finalització de la construcció dels 2 
casals de joves i de l’espai jove que estan definits en aquest pla. Cap d’aquests projectes és realitzarà al 
Poblenou, on sembla ser que l’únic que es realitzarà és adequar un espai per posar un Punt d’Informació Juvenil 
en el Centre de Barri del Poblenou. Evidentment sense data de finalització. Resumint, al Poblenou no tenim rés, ni 
tindrem rés mentre es segueixi aquest camí. Si la Regidora de Joventut i Dona de la nostra Ciutat no s’imposa,  i el 
nostre Regidor de Districte segueix ignorant les demandes de les diverses associacions juvenils, el desavantatge 
envers altres Districtes augmentarà. Serà quan haurem de plantejar responsabilitats. Per ara només ens cal dir  
que aquest pla d’equipaments juvenils insuficient no és el que volem per al nostre barri ni Districte, ni tampoc el 
que el jovent del barri mereix.

Oriol Puig, 
Portaveu de les JERC Sant Martí

Coordinació: Lluís Gutiérrez 
Maquetació i disseny: Àxel Vilaseca 
Correcció lingüística i d'estil: Marta Malleu 
Impressió i distribució: Joan Quintana
Han escrit al butlletí:

 Sergi Alcón i Oriol Puig            

LA VEU PARLAMENTÀRIA
9-7 El Govern de la Generalitat va adjudicar els ajuts de la cinquena convocatòria de la Llei de barris a projectes del barri del Maresme-Besòs.  
per un import de 7.04 Meuros (50% de l’import dels projectes). El projectes presentats per l’Ajuntament consisteixen en la rehabilitació dels 
edificis d’habitatges més degradats, la millora de la seva accessibilitat; la renovació de l’espai públic; els equipaments i la posada en marxa de 
programes adreçats a la cohesió social.
1-7 Comencen les Obres d’ampliació del CEIP Acàcies, consistents en la cobertura dels terrats que donen al carrer Pujades, amb l’objectiu 
d’obtenir més superfície per a l’activitat docent.
22-7. S’aprova el Pla Únic d’Obres i Serveis pel període 2008-2012 que inclou la subvenció amb 1127454 euros de l’Ordenació de la Zona 
Esportiva dels Camps del Besòs.
15-9  Inaugurada l’ampliació del menjador i cuina al CEIP Arenal de Llevant. Les obres que s’havien començat el passat mes de maig han 
finalitzat a punt per començar el nou curs amb normalitat. L’ampliació del Menjador i cuina permetrà donar el servei de menjador a tot l’alumnat 
quan els alumnes mes grans arribin a sisè (actualment a quart).
15-9.  Comença a funcionar el nou CEIP Sant Martí, amb dos grups de P3 en barracots. El CEIP  Sant Martí està situat, de forma provisional, al 
carrer Ramon Turró.
1-10. Comencen les obres dels nous vestíbuls de les estacions de la línia 4, Bogatell, Llacuna i Selva de Mar incloses en la zona 22@. En aquesta 
primera fase, que pot durar uns mesos, s’estan desviant les canalitzacions de gas, aigua, llum, etc que resultin afectades per la construcció dels 
nous vestíbuls. Sobre l’estació del Poblenou, la que més persones utilitzen, per tant la que més necessita el segon vestíbul, encara no hi ha data 
prevista per començar la seva construcció. 
8-10 .Presentació del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per a la millora de la xarxa sanitària a 
la ciutat de Barcelona 2008-2015. Les actuacions previstes al conveni que afecten al nostre districte, són:
- CAP Sant Martí (Plaça de la Infància s/n, 08020, ABS 10H, ABS 10J): inclusió d’un nou CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció Primària).
- CAP Vila Olímpica (ABS 10A): ampliació i remodelació, incloent serveis de rehabilitació.
- CAP Parc i Llacuna Poblenou (nova ABS): construcció nou centre.
- Nou CSMA (Centre de Salut Mental d’Adult ) Sant Martí Sud, al solar El Parc i La Llacuna del Poblenou, per substitució
- Hospital del Mar: pla d’ampliació 2008-2018.
- Reserva d’espai per a la futura ampliació CAP Besòs (ABS 10D)
3-11. Publicat al BOP l’anunci de  Suspensió de Llicències d’Obres a una part del barri del Poblenou. Aquesta suspensió es deu a que aquestes 
zones quedaran afectades pel Pla de Protecció del Casc Antic del Poblenou, els treballs de redacció del qual tot just han començat. En aquest 
procés, que durarà un any, hi participen les entitats del barri. Tot i que molt tard i malament, doncs bona part del barri del Taulat ja ha 
desaparegut sota les excavadores, és una bona notícia que per fi el Districte lideri un procés participatiu per protegir el que resta d’empeus. Si 
algú vol conèixer les illes de cases afectades que passi pel Casal o ho consulti a la web d’ERC del Poblenou-Besòs, www.esquerra.cat/poblenou
25-11. La Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral rebrà 286.465 euros per construir una residència per a persones amb aquesta 
afectació. L’equipament, que tindrà 24 places, s’edificarà en uns terrenys de 500 metres quadrats cedits per l’ajuntament al número 163 del 
carrer Llull.
23-12. El Govern i l’Ajuntament de Barcelona faran efectiu el proper 1 de gener el traspàs de la gestió dels seus respectius centres educatius al 
Consorci d’Educació de Barcelona. Amb aquest traspàs el Consorci assumirà la responsabilitat de la gestió integrada de la xarxa dels 287 (256 
de la Generalitat, 31 de l’Ajuntament) centres públics de la ciutat de Barcelona i dels 10.000 professionals que hi treballen.

Amb aquest traspàs el Consorci d’Educació assoleix el seu ple desplegament competencial que va iniciar el 2004. El Consorci d’Educació, 
promogut per ERC, va ser creat per la Llei de la Carta Municipal amb l’objectiu de sumar les capacitats i les legitimitats del Govern de Catalunya i 
de l’Ajuntament de Barcelona per dotar la ciutat d’un òrgan de gestió educativa que actuï sota els principis de proximitat i d’eficàcia.

Lluís Gutiérrez i Jané
President i
 Secretari de Política Parlamentària 
d’ERC Poblenou-Besòs
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