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LA VEU MUNICIPAL

CASAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA 

DEL POBLENOU-BESÒS

LA XEMENEIA
BUTLLETÍ REPUBLICÀ, INDEPENDENTISTA I ASSEMBLEARISTA

El 25 de Novembre vam celebrar la 4a diada del Casal i es 
va fer entrega el 3r Premi Xemeneia a en Miquel 
Fontanals, militant històric. En Xavier Vendrell en va fer 
l’entrega. A més, es va fer una distinció a Alfons Iborra, d’ 
“El Tio Che”, per la defensa del comerç de qualitat al barri. 

El 8 de Novembre, Josep Lluís Carod-Rovira va visitar el 
Casal d'ERC del Poblenou. Carod-Rovira, va exposar les 
línies d'actuació d'ERC dins el Govern de la Generalitat i 
va animar a la militància a fugir del derrotisme i a treballar 
per uns bons resultats en les eleccions del 9 de Març.  

El 6 de Novembre vam organitzar un sopar al restaurant 
La Mar Bella, amb l’assistència de militant@s del Casal 
d'ERC del Poblenou i que va comptar amb la presència 
Joan Puigcercòs. En una animada sobretaula, Puigcercòs 
va glosar les línies d'actuació d'ERC dins el Govern. 

El dia 1 de desembre divers@s militants del Casal vam 
assistir plegats a la manifestació convocada per la
Plataforma Pel Dret de Decidir, sota el lema Som una 
Nació i diem Prou !!!!. 

LA VEU PARLAMENTÀRIA 
4/09/07 -- El Govern contracta un estudi per a definir les 
característiques del futur museu de La Casa de les Llengües, 
que s’ha d’ubicar a Can Ricart. 
12/09/07 – Comença el curs escolar amb normalitat, i amb 
l’obertura d’un nou CEIP, el Fluvià del C/ Pujades  amb 3 
grups de P3 (en barracots) i d’un nou Institut, el Front Marítim 
(que estrena edifici) al C/ Espronceda. 
13/09/07 – Traspassos a la Generalitat: Hospital Clínic, 
Ordenació i Gestió del Litoral de BCN, Declaració d’utilitat 
pública de les associacions, Gestió del codis internacionals 
d’identificació de llibres (ISBN) i de publicacions periòdiques 
(ISSN), i lajudes comunitàries  organitzacions d’agricultors. 
25/09/07 – Inici de la prova pilot del nou servei de guarda 
temporal fora de l'horari escolar per a infants de fins a tres 
anys “Minuts menuts” 
3/10/07 – Aprovada la Llei de serveis socials que garanteix 
l'accés als serveis socials per a totes les persones que tenen 
necessitats socials 
18/10/07 -- El Departament d’Acció Social i Ciutadania signa 
un conveni per a la construcció i la posada en marxa d’una 
residència per a persones amb paràlisi cerebral a Sant Martí, 
al carrer Ramon Llull 163, amb una inversió 1,7 Meuros. 
31/10/07 - La Conselleria d'Acció Social i Ciutadania inicia els 
treballs per a aconseguir el Pacte Nacional per a la 
Immigració. 
11/12/07 – Aprovació del nou Conveni d’Infraestructures de 
Transport Metropolità que implica una inversió estatal de 164 
Meuros en 4 anys 
11/12/07 – Aprovada la rehabilitació del CAP Besòs. 
22/12/07 – Carme Capdevila. Col·locació 1ª pedra Centre per 
persones amb disminució psíquica “Montserrat Betriu” Gran 
Via 970. 
18/12/07 – Aprovada la inversió de 36M euros per la 
construcció del Campus de Comunicació de la Universitat 
Pompeu Fabra, situats a Ca l’Aranyó. 

24/12/07 – Creació de l’Agència Tributaria de Catalunya. 
   Lluís Gutiérrez 

Diu la premsa digital que CiU vol subordinar els seus vots favorables a una futura investidura d’en Zapatero, 
il·lustre incumplidor de promeses, a “canvis” en el Govern de la Generalitat. No cal ser molt espavilat per veure per 
on poden anar aquests canvis. Fa mesos des de l’entorn mediàtic del PSC-PSOE (fins i tot el President Montilla en 
parla)  i de CiU surten missatges orientats cap al mateix objectiu: la sociovergència.  Per això cal que no esmercem 
esforços en la campanya de les properes eleccions. El nostre objectiu ha de ser anar cap a un País de primera i, 
com ha quedat demostrat aquests últims 4 anys, això només ho aconseguirem assolint la Independència. La via de 
la reforma de l’estat està més que esgotada. 

Encara que tots voldríem passar d’Espanya i ignorar-la, el cert és que condiciona en gran mesura la nostra 
vida, i per tant la nostra força a Madrid ha de servir per  denunciar amb tota rotunditat l’expoli fiscal i la manca 
d’inversions a que ens sotmet l’estat, i invertir aquesta tendència. 

L’abstenció dels independentistes només afavoreix aquells que, com el líders de CiU volen coartar Zapatero 
per poder tornar al Govern i assolir un statu quo similar al dels 24 anys de pujolisme, això si, ara compartint el poder 
amb el PSC.   

Esquerra Republicana de Catalunya és l’única força capaç d’aglutinar el vot independentista i sobiranista i 
fer-lo valer contra els abusos dels governs espanyols. Com diu en Joan Tardà, estem espanyols però no ho som. 
Anem a treballar per deixar d’estar-ho. Tots a votar la llista encapçalada per en Joan Ridao !!!! 

Pim, P.A.M, P.A.D... 
 
Benvolguts veïns i veïnes, 

Una vegada consolidada la sortida d’aquest nou exemplar de “La Xemeneia” m’agradaria avui tractar sobre un altra tema 
cabdal que a tots i totes ens interessa: Els Documents de Treball Bàsics sobre els que pivoten la feina de Districte. 

En el Consell Plenari (la seva composició ja la vam explicar en el darrer número), del passat dia 4 de desembre, va ser 
aprovat amb l’esborrany de P.A.D. que no vol dir una altra cosa que PLA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE, és a dir el document 
base sobrer el que es basarà l’actuació política del districte en la legislatura 2007-2011. Aquest PAD surt primer com una 
proposta des del Govern del Districte i és implementat (si s’escau) de tres formes bàsiques diferents: 

1. A partir de les negociacions polítiques amb la resta de partits que no són al govern, com és el cas d’ERC. 
2. A partir de l’aportació d’Associacions i Entitats amb Seu al Districte. 
3. A partir d’aportacions de Ciutadans que sota la campanya “I tu que faries?” han tingut l’oportunitat durant el mesos 

d’octubre i novembre d’aportar idees mitjançant canals tan variats con: Instàncies, Internet, Correu ordinari, Telèfon o 
fins i tot SMS dels que probablement teniu notícia per correu o bé per anunci en la Revista del Districte de Sant Martí. 

Aquest document, que cadascun dels 10  Districtes de Barcelona elabora esta íntimament lligat en temes de ciutat  amb 
l’altre Document Bàsic de Funcionament: el P.A.M., es a dir: PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL, que fa la mateixa funció que el de 
districte però que està centrat per a tota la ciutat i que en aquests moments i donada la posició de força d’ERC des de l’oposició 
i com a socis preferents està encara negociant-se a la Casa Gran i pendent d’aprovació. 

Com ha quedat la negociació per part d’ERC-Sant Martí? us preguntareu. Doncs bé, en el nostre cas vam tenir prop de 
140 propostes composades per l’aportació del Grup Municipal de Districte (els dos consellers que ja en parlàvem al darrer 
número amb l’ajuda dels respectius Secretaris de Política Municipal), i la de les dues Seccions Locals que ERC te al Districte 
(Clot-Verneda i Poblenou-Besòs). D’aquestes propostes es van incorporar a aquest esborrany aprovat prop d’un centenar, una 
vintena van ser adaptades en un cert percentatge i una vintena denegades. De les acceptades, coses que van des de 
l’adequació per part de Parcs i Jardins dels Horts de les escoles Bressol a cada inici de curs (que sempre es troben amb herbes 
molt crescudes a l’estiu) fins a un punt important com és el compromís del Districte d’encetar Cicles de Conferències per a la 
Difusió de la Consciència i la Història nacional de Catalunya. Entre les denegades la garantia de la cessió de terrenys per a la 
creació de segones escoles Bressol a cada Barri (en alguns llocs no hi ha ni la primera), o la denegació per aquest conducte del 
projecte Ruta Disset-Catorze que pot arrencar del nostre Districte com a portal de sortida per connectar-se amb les restes 
històriques descobertes al Born sobre l’ocupació del 1714. 

Donat el resultat de les negociacions ERC Sant Martí va passar d’una posició inicial de vot en Contra a una Abstenció. Així 
doncs Aquest PAD (consultable a la seu del Casal i que anirem explicant amb més detall) va quedar aprovat amb els 11 vots 
favorables dels consellers del PSC (9) i ICV-EUA (2), l’abstenció d’ERC (2) i el vot en contra de PP (3) i CiU (5) que no veien 
incorporada cap de les aportacions negociades.  
 

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

TARDOR DE CONFERÈNCIES I CONGRESSOS 
 

El 30 de Setembre es va realitzar la Conferència Nacional 
d’ERC al Palau de Congressos de Barcelona, on la militància 
va aprovar la ponència oficial que defineix l’estratègia a 
seguir. 
El passat dia 26 de Novembre es va celebrar el Congrés 
Comarcal de Sant Martí per la renovació de l’Executiva 
Comarcal d’ERC. La candidatura guanyadora va ser 
l’encapçalada per Sergi Alcón que va derrotar a l’encapçalada 
per en Miquel Mateu. 
El 20 de Desembre es va realitzar l’Assemblea Local per a la 
renovació de l’Executiva local del Poblenou. La candidatura 
guanyadora va ser l’encapçala per Lluís Gutiérrez, front a 
liderada per Josep Ma Vidal, en Txema. Els membres de la 
nova executiva són: 

- Presidència i Secretaria de Política Parlamentària: 
Lluís Gutiérrez 
-Secretaria de Finances i Patrimoni : Adolf Demena 
-Secretaria d’Organització: Joan Quintana 
-Secretaria Mobilització i Acció política: Joan Forès 
-Secretaria de Política Municipal: Lluís Albero 
-Secretaria de Projecció Exterior: Sergi Alcón 
-Secretaria d’Imatge i Comunicació i Secretaria de la 
Dóna: Olga Hiraldo 
-Secretaria d’Atenció a la Nova Militància: Teresa March 
-Secretaria Tècnica: Pau Carreño. 
-Secretaria de Formació i Cultura: Marta Malleu 
- Vocalia del Besòs: Carles Dalmau 



LA VEU DEL BESÒS VEUS DEL BARRI

LA VEU DE LES JOVENTUTS
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T. 932212350, E.mail: poblenou@esquerra.org

AGENDA DEL CASAL

Donem possibilitat d'aprendre jugant 
 

L'educació en el lleure, sol ser una de les activitats 
d'utilitat pública que més descuidades solen estar per la 
pròpia societat i administració. Part és fruït d'aquest propi 
oblit, en el sentit de que en una societat que es mou més 
per l'impacte de la comunicació i els resultats, aquestes 
agrupacions no solen tenir una oportunitat de tenir 
recursos per a difondre les seves activitats. Tant dins de 
l'escoltisme, com en els esplais, s’aprèn tota una sèrie de 
valors, basats en la independència de la persona, el 
respecte vers els altres i l'entorn, i la capacitat de 
superar-se. Són valors molt importants, per això, des de 
les JERC Sant Martí, no podem més que agrair-nos de 
formar part d'una plataforma juvenil - sent una de les 
organitzacions fundadores -, anomenada la Jove 10, que 
a part de donar veu a totes les joventuts del Districte, pot 
donar més oportunitats a totes les associacions que es 
dediquen en educar dins del lleure. Ara bé, aquesta eina, 
no es la única necessària, cal treballar més, perquè les 
diverses associacions juvenils tinguin el reconeixement 
que es mereixen, sobretot, dins de l'administració. 

 
Josep Palau 

Secretari Associacionisme JERC Sant Martí 

Amics d'en Txikinacs 
  
    Som cada vegada més els que ens considerem amics 
d'en Txiquinacs. Quantes més morts de persones 
humanes hauran d'escandalitzar la societat per tal que tota 
ella, s'adoni de que en Txikinacs n'era el millor amic? 
    Som cada vegada més els que ens considerem 
víctimes. Víctimes d'un nacionalisme amb dos peus de 
fang. Un peu emocional, basat en el comerç polític de la 
mort i un altre d'econòmic, basat, com si no?, en l'espoli 
insultant d'un poble. Full de ruta simple, de la ment simple 
d'aquell dictador sanguinari que, sens dubte, ho va deixar 
tot lligat i ben lligat abans de morir. I ai del que se'n 
desviï...! Però ara ja sabem qui representa aquest Estat 
opressor hereu d'aquest full de ruta. Ara uns, adés uns 
altres; "los mismos perros con distintos collares" - com ens 
ensenya la seva pròpia dita - en una  pretesa democràcia 
d’alternances imperceptibles. Ves per on, conèixer la seva 
llengua, com podeu veure, ens pot donar moltes pistes de 
com són ells, els inventors de paraules com 
"pronunciamiento" i d'altres perles d'una gran llengua, això 
sí, amb diccionaris farcits d'aquesta mena de vocabulari 
"castrense". 
    Som cada vegada més els que no dubtem de la 
manipulació d'aquells malaurats a qui utilitzen, en benefici 
propi, en aquest comerç sagnant. Però si venen, als 
malaurats els ajudarem a obrir-los els ulls, també a ells, 
per descavalcar de les seves poltrones tots aquells botxins 
amb pells de víctima que fatxandegen tant, amb lleis a la 
mà, perseguint els amics dels amics dels amics del nostre 
amic Txikinacs.  
    Que no perdin el temps amb nosaltres i que es 
preguntin per què, els qui ho haurien de fer, no poden, no 
volen, no els interessa acabar amb aquesta xacra. Que els 
ho preguntin: no obtindran resposta d'un estat que no 
s'ocupa de la protecció dels seus ciutadans ans al contrari, 
n'utilitza el terror i la por per tal de perpetrar-s'hi, uns i 
altres, no ens enganyem; són els mateixos - peus de 
fang...   
    Que no perdin el temps com quan es van dedicar a 
espiar en Carod perquè parlava de pau, mentre uns altres, 
còmodament, els hi preparaven un matança - on era 
llavors el CESID? - que poques setmanes després 
ocasionà més de 200 víctimes en els trens de la mort. On 
s'és vist....! Parlar de Pau...! Com gosa...? D'això ells en 
volen el monopoli, i a més, tal com hem pogut 
constatar amb la gestió de la treva, era mentida! - peus de 
fang. 
Així doncs, de la mateixa manera que hem vist literalment 
enderrocar-se murs i ensorrar-se imperis, aquest degoteig 
constant, incessant i creixentment accelerat d'amics d'en 
Txikinacs - com deia el cantant, en som molts més dels 
que ells volen i diuen - farà que la raó, el sentit comú i el 
bon ordre s'imposin per damunt de la barbàrie, la injustícia 
i la mort. Fruita madura. 

Carme Mañé  

INFRAESTRUCTURES: SITUACIÓ LÍMIT 
 
El catedràtic d’economia, i actual Conseller d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castells, 
publicava a la European Economic Review “Els territoris reben diners en funció de qui guanya les eleccions. La majoria de 
les Comunitats Autònomes s’equilibren quan el PP i el PSOE s’alternen en el poder, però Catalunya sempre surt 
perjudicada”. El mateix Conseller Castells reconeix que Espanya és un dels llocs del món on la política condiciona més les 
inversions.  
 
És ben cert, que existeix un projecte, que comparteixen PSOE i PP, de forçar un canvi de locomotora econòmica a Espanya 
en benefici de Madrid, i el pla d’infrastructures està pensat per a això. El disseny d’aquestes infrastructures respon a una 
posició ideològica i no a necessitats reals, per tant s’està ofegant a Catalunya de manera calculada i deliberada. Avui el pes 
dels impostos sobre el PIB és del 41% (al 1986 era del 16%) i això significa que l’Estat és el gran motor de l’economia a 
Espanya, i depenent d’on inverteixi pot enlairar a uns territoris i enfonsar-ne d’altres. 
 
Analitzem diferents exemples clarificadors d’aquesta realitat;  
 

• Xarxa ferroviària: el model radial del TGV crea una gran capital i la resta passa a ser perifèria. No existeix cap altre 
estat a Europa on s’hagi dissenyat una xarxa com l’espanyola -11.000 Km de vies en molt poc territori- fent que sigui 
injustificable econòmica i mediambientalment, tot respon a la idea de centralitat. La connexió de l’alta velocitat entre 
Tarragona i Castelló haurà d’esperar al 2020, quan la major part de les exportacions segueixen el corredor del 
Mediterrani. Carlos Aragonés (Director del gabinet de Presidència del Govern d’Aznar) ho va resumir amb tota 
claredat; “l’AVE de Barcelona a València ni ho somieu, encara arribaríeu a acords amb els valencians en temes 
econòmics, i de retruc entenent-vos amb la llengua i altres temes...” 
Respecte la xarxa de rodalies ja ha quedat prou constatat que s’ha deixat podrir, ni a la jacobina França passa això, 
on les rodalies les gestionen les províncies, coneixent quines son les necessitats concretes de ben aprop. Ara sí, la 
Ministra Àlvarez destina partides multimilionàries a les rodalies de Màlaga, ciutat amb la que està estretament 
vinculada. S’ha destinat més a rodalies de Cadis que a Barcelona, i durant el 2006 a Madrid s’ha gastat el doble que a 
Catalunya. 

 
• Xarxa viària: un dels principals problemes d’infrastructures a Catalunya el constitueixen les carreteres, i els peatges 

que encara graven més la seva  economia i competitivitat. L’Estat no defineix quin model vol, si pagament o gratuïtat, 
però el cert és que de moment, aquí paguem i a la resta de l’Estat no, en això no ens volen homogeneïtzar. La 
patronal catalana ja ha reiterat en diverses ocasions, l’escàndol que suposa que Madrid i Barcelona no estiguin 
unides per una autovia i que per contra aquestes uneixen Madrid amb les zones més remotes. Fins i tot d’aquí un 
parell d’anys s’estrenarà l’autovia Madrid-Lisboa. 
A tall d’exemple, durant l’any 2006 es va invertir més en carreteres a l’Aragó (milió i mig d’habitants) que a Catalunya, 
i casualment Víctor Morlán, Secretari d’Estat d’Infrastructures és aragonès. 
 

• Ports i aeroports: el model aeroportuari espanyol és inconcebible a la resta del mon desenvolupat, dins Europa 
solament el tenen Espanya i Romania. Tots els aeroports de l’Estat han d’operar com terminals de segona al servei 
de Barajas, cosa que comporta un nou fre al desenvolupament econòmic del nostre país, i ajuda en l’escanyament al 
que estem sotmesos. 
En el tema portuari han permès una major autonomia (suposo perquè per anar pel mon per mar no cal passar per 
Madrid). El port de Barcelona ha duplicat la seva capacitat des que la Generalitat participa en la seva gestió, però no 
arriben els trens per fer circular les seves mercaderies. 
 

• Xarxa energètica: no tan sols son les comunicacions el que falla, sinó que en relació a l’energia el tema també és 
realment preocupant, existeixen greus deficiències en electricitat i gas, i realment aquest estiu els veïns de Barcelona 
ja ho van poder constatar, però la situació també és greu a la demarcació de Girona on estan al límit i no es porta a 
terme cap mena d’actuació per a pal·liar-ho. 

 
Els fets són molt més clars que les paraules, i només fa falta que fem un cop d’ull al nostre entorn per poder constatar totes 
les mancances a les que l’Estat ens va sotmetent secularment de manera constant. Cal fer un esforç per despertar les 
consciències nacionals adormides i nodrir una majoria que li digui amb tota claredat a l’Estat,  
JA N’HI HA PROU. 

Patrícia Gomà i Pons   
Economista i Diputada al Parlament de Catalunya per ERC

                                                                                            Octubre 2007 

Millores, Marginalitat, i Pressió Veïnal 
                   
     Des de la primavera del darrer any s'estan duent a 
terme obres d'arranjament de l'espai urbà al barri del 
Sud-Oest del Besòs. Obres de gran impacte que han 
provocat un substancial canvi en les nostres vides, hàbits, 
etc., amb molèsties de tot tipus, excavadores a grans 
velocitats, excessius talls d'aigua i llum, trencaments de 
parets i murs a les nostres humils i aluminòsiques llars, i 
un llarg etc 

Agraïm aquestes millores i un bon rentat de cara, 
però que siguin per al barri, i no per a la satisfacció dels 
veïns dels edificis/apartaments de luxe de la zona Fòrum. 
A causa de la pressió veïnal, mes aviat individualitzada i 
amb una minsa intervenció de l'Associació de Veïns, 
aquestes obres es fan amb mes cura i menys molèsties a 
hores d'ara. També a causa d’aquesta pressió hi ha mes 
cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra) a la zona del 
centre comercial Xavier Nogués, on els furts i robatoris 
eren i són el pa nostre de cada dia, i per tant una greu
problemàtica. 

Problema com molts altres que es poden 
solucionar molt millor anant  a la seva arrel. És a dir, a la 
pobresa i la marginalitat que pateix el barri: creant una 
forta xarxa social i assistencial així com apostant per 
alternatives democràtiques com la "Renda Bàsica", per tal 
de reduir l'atur, la drogoaddicció i els problemes que són 
arrel de tot plegat. Treballem doncs per tenir un País i un 
món de primera. 

Carles Dalmau Noguera 
Vocalia del Besòs 

Divendres 25 de Gener, 19:45h:   Cicle “Les Veus de 
l’independentisme” Uriel Beltran i Francesc Sánchez 
Presentació del Llibre “Independència 2014” i debat. 

Divendres 8 de Feber:  
Visita d’en Jordi Portabella. Acte de Precampanya. 

Divendres 15 de Febrer: Poesia a la Carta. M. Malleu 

Del 7 a 16 de Febrer: Pintar amb Foc. Exposició 
d’esmalts al foc. Marta Malleu 

Cada Dilluns: Curs de Jazz, 19 a 21h per en J. Forès 

Cada Dijous: Reunió de Militants a les 20:15 

BARÇA !!! vine a veure els partits de futbol de 
pagament del Barça en pantalla gegant. 


