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22/04/08 El Govern de la Generalitat va aprovar la 
declaració de bé cultural d’interès nacional d’un grup 
d’edificis del recinte fabril de Can Ricart (Diagonal-Pere 
iV). El Govern també va aprovar la delimitació de l’entorn 
de protecció. La Llei de Patrimoni contempla que totes les 
actuacions que es vulguin dur a terme en l’entorn de 
protecció han de rebre la pertinent autorització de la 
Comissió del Patrimoni Cultural. Això no ha impedit que 
en aquest mesos s’hagi tirat endavant, d’acord amb la 
Comissió del Patrimoni Cultural, l’enderrocament d’alguns 
dels elements del conjunt, tal i com estava previst en els 
plans municipals. 
 
30/05/08. GISA (Gestora d’Infraestures de la Generalitat) 
va aprovar l’execució d’obres de reforma al CEIP 
Catalònia (Perú 195). 
 
10/06/08 El Govern va aprovar les inversions en els 
edificis universitaris del Campus de la Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF). La inversió de 
108.492.270 euros pel període 2009-2033 servirà per a la 
construcció dels nous edificis del Campus de la 
Comunicació ubicats a Ca l’Aranyó. 
 
    Lluís Gutiérrez i Jané 

President i Secretari de Política Parlamentària

Al llarg d'aquesta passada primavera a Esquerra Republicana de Catalunya hem viscut el nostre procés 
electoral intern per escollir nou President i Secretari General i per renovar l'Executiva del Partit. Tot aquest procés, 
que s'ha fet seguint els Estatuts del Partit, ha fet que ERC hagi estat de forma quasi permanent als mitjans de 
comunicació. Més enllà de les discrepàncies sobre el reglament i el vot per correu i d'uns pocs estirabots inicials, les 
candidatures, l'Executiva sortint i la Militància hem entès que calia portar el procés amb transparència, respecte cap 
a les altres candidatures i amb democràcia, sobretot amb democràcia. Crec que hem donat una lliçó de radicalitat 
democràtica: s'ha fet campanya electoral en tots els Casals del partit, hem obert tots els Casals perquè la militància 
anés a votar de forma massiva (70% de participació) el dia 7 de juny i després prop de 3000 militants vam omplir 
l'auditori del Fòrum una setmana després, el dia 14. Els resultats del procés, prou coneguts, han donat com a 
vencedora la candidatura de de Gent d'Esquerra, encapçalada per en Joan Puigcercòs per a la Presidència i en 
Joan Ridao per a la Secretaria General, seguits del Reagrupament (Joan Carretero i Rut Carandell), ERC Futur 
(Ernest Benach i Rafael Niubó) i Esquerra Independentista (Jaume Renyer i Uriel Beltran).  

 
A partir d'ara els dos Joans i l'Executiva escollida han de guiar el partit davant dels grans reptes a que 

s'enfronta el País, com la negociació del nou sistema finançament, la llei electoral, la divisió territorial o la llei de 
consultes populars per tornar a generar aquella il·lusió en l'electoral independentista, una bona part del qual es va 
quedar a casa el passat 9 de març. I a la militància ens toca ajudar-los. 
 

Pel que fa al nostre Casal, vam tenir la visita (veure l'article de la contraportada d'aquest butlletí) de les 
quatre candidatures i de la de la pre-candidatura de Roger Mallola, que no va poder recollir els suports necessaris. 
El dia 7 de juny vam obrir el Casal i va votar prop del 76% de la militància, en una llarga jornada de democràcia, en 
que les candidatures de ERC Futur van ser les més votades, seguides pel Reagrupament, Esquerra Independentista 
i Gent d'Esquerra. I el dia 14, molts de nosaltres vam ser al Congrés.  

El procés electoral d'ERC al Casal del Poblenou 
 

La passada primavera totes les candidatures van 
visitar el Casal del Poblenou, dins la campanya per la 
Presidència i la Secretaria General d'ERC.  

 
El primer en fer-ho, va ser el pre-candidat Roger 

Mallola el 17 d'Abril. En Roger no va poder recollir les 
signatures necessàries per ser proclamat candidat. 
El dia 8 de maig, ens va visitar en Joan Puigcercòs, de 
Gent d'Esquerra. 

 
La següent va ser la Rut Carandell, del Reagrupament el 
dia 15 de maig. 

 
El dia 22 de maig va ser el torn del Jaume Renyer i 
l'Elisenda Paluzie, d'Esquerra Independentista. 

 
 
I l'últim va ser en Rafael Niubó, d'ERC Futur el dia 29 de 
maig. 

El dia 7 de juny vam obrir el Casal de 9 a 20h per a que la 
militància pogués efectuar el seu dret a vot. La mesa 
electoral del Poblenou estava presidida pel company 
Joan Quintana i feia de Secretari el Lluís Gutiérrez. Van 
fer de suplents de la mesa els companys Joan Forès, 
Josep Pons i Valentí Rabal. La participació va ser del 
76% i els resultats al Casal foren 
 
-PRESIDÈNCIA: Ernest Benach 26 vots 

Joan Carretero 19 vots 
Joan Puigcercòs 9 vots 
Jaume Renyer 7 vots 

-SECRETARIA GENERAL   Rafael Niubó 26 vots 
Rut Carandell 16 vots 
Uriel Bertran 13 vots 
Joan Ridao 6 vots 

 
mentre que els resultats arreu dels Països Catalans  
 
-PRESIDÈNCIA:   Joan Puigcercós: 2.616 vots 

Joan Carretero: 1.937 vots 
Ernest Benach: 1.875 vots 
 Jaume Renyer: 569 vots 

-SECRETARIA GENERAL: Joan Ridao: 2.636 vots 
Rafel Niubó: 1.671 vots 
Rut Carandell: 1.384 vots 
Uriel Bertran: 1.294 vots 

-Dijous 4 de Setembre. Reunió de Militants.
-Dijous 11 de setembre. Parada del Casal
Despertaferro al Passeig Lluís Companys.  Per la
Diada muntarem la parada de venda de samarretes.
-Dissabte 13 de setembre a les 12h: Inauguració de
l’Exposició: 30 Anys de Casals d’ERC al Poblenou.
S’oferirà un vermut amb l’assistència d’en Joan Ridao.
-Dissabte 13 de Setembre, 18h: xocolatada popular a
Marià Aguiló. Dolça Celebració de la Festa Major .
-Divendres 19 de Setembre, 19h: Bitlles Catalanes.
-Divendres 19 de Setembre, 21:30h: Sopar de
Carmanyola al carrer.  El tradicional sopar de Festa
Major . Porteu el menjar que el Casal hi posa la beguda.
-Dissabte 20 de setembre, 21:00h: Vermut a La
Licorera, amb l’assistència d’en Jordi Portabella.
-Divendres 26 de setembre, 19:45: Debat sobre
l’Avortament amb n’Ester Alberich i na Georgina Oliva.
Divendres 3 d’Octubre, Festa del Militant i  premis
Xemeneia.  Amb l’assistència d’en Joan Puigcercòs.

-Divendres 10 d’Octubre, Xerrades al Capvespre:
NAVEGAR, LA INCÒGNITA. Pere Forès i Carme
Parareda. Viatge al Carib en vaixell. Fotos i vídeos.
-Divendres 7 de Novembre, Poesia a la Carta. Poeta
convidat Hèctor Bofill

-Cada Dilluns, a partir d’Octubre: Curs de Música,
19h per en Joan 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. Comencem
amb el Numàcia-Barça el 31 d’Agost.

Exposicions al Casal,
-30 Anys de Casals d’ERC al Poblenou. Del 13 de
Setembre al 3 d’Octubre.
-La Llengua en L’etiquetage de les Grans Marques
(de la Plataforma per la Llengua). Del 10 d’Octubre al
8 de Novembre.
-Lluís Companys (de la Fundació Irla).En preparació



LA VEU DEL MEDI AMBIENT LA VEU MUNICIPAL NOTÍCIES DEL BARRI

LA VEU DE LES JOVENTUTS
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El passat dimecres 4 de juny de 2008 va tenir lloc 
l’últim Consell Plenari del districte de Sant Martí abans de 
vacances. En nom del Grup Municipal d’ERC Sant Martí, 
vaig presentar una Proposició / Declaració de Grup en 
defensa del projecte original del "Pou del Món" situat al 
Parc central de Poblenou i amb recolzament veïnal, va 
ser aprovada amb el vot favorable de la resta de Grups 
Municipals de Districte (excepte l'abstenció de 
l'espanyolisme del PP i amb un Sí crític - matisa’t dirien 
altres- del PSOE). La Declaració també demana que 
aquesta aprovació sigui difosa en els mitjans de 
comunicació del Districte, esperarem que així sigui.  

 
Creiem que és una fita de la que ens hem de 

congratular tots i totes pel bé del barri del Poblenou (en 
gran), i com a Portaveu del Grup Municipal vull donar les 
gràcies a l'Equip Municipal que es va bastint i als veïns 
que han vist en la nostra declaració una oportuna eina de 
fer sentir la seva veu, tal i com també ens han transmès. 

 
La Proposició / Declaració de Grup aprovada en 

Plenari diu textualment el següent:  
 "Que  el Govern del Districte es posicioni a favor de 
complir i completar el projecte  comunicatiu  “Pou 
del  Món”, situat al Parc Central del Poblenou segons 
la idea originària i a tots els nivells, difonent aquesta 
declaració a  tots  els  mitjans  audiovisuals  i  escrits 
del Districte, i instant a l’Ajuntament  per  a 
que efectuï  les  accions i gestions necessàries per 
demanar  a  l’autoritat  competent de Guayaquil 
(Equador) que faci el mateix en justa 
correspondència."  

També ens vam posicionar en contra l'aprovació 
de l'acta de l'anterior plenari, on havíem introduït una 
pregunta sobre la protecció de la cria de Falcons 
Peregrins, que tenien el seu niu al capdamunt de la Torre 
Macosa (o de les Aigües) i que ajuden a l’equilibri 
ecològic de la nostra ciutat. El motiu del nostre rebuig a 
l’acta anterior va ser que aquesta NO reflecteix el que va 
dir el Sr. Regidor en la seva resposta: que es "tindria 
cura" segons indiquessin els experts, però que això no 
impediria dur a terme les obres previstes. Curiosament la 
darrera setmana abans del Plenari, un vàndals van pujar 
a dalt de la torre (??) i van provocar el salt al buit de les 
cries, amb la mort d'una d'elles, i la disgregació de la 
parella. 

I finalment en el Seguiment del nostre Prec (fet ja 
fa 4 mesos) per a una solució que eviti les inundacions 
dels jardins "Mahatma Gandhi" quan plou (i que duren 
cert temps) vam demostrar que no es tractaven de tolls 
de 5 m quadrats, com va tornar a repetir el Sr. Regidor, 
sinó d'aproximadament 250 com a mínim, com demostra 
la documentació gràfica que vam aportar. 

Sergi Alcon i Gibert
Portaveu de GMD d'ERC Sant Martí

Obertura campanya Oci Juvenil i llengua 

El passat divendres 28 de març les JERC-Sant 
Martí vam començat la nova campanya d’aquest any. En 
aquesta ocasió la campanya és sobre l’oci juvenil i la 
llengua. Aquest acte va comptar amb la participació d’en 
Xavier Florensa, Regidor d'ERC a la ciutat de Barcelona, i 
d’en Francesc Sànchez, Segon Tinent d'Alcalde i Regidor 
de Cultura, Educació i Política Lingüística de l'Ajuntament 
de Begues. L’acte va ser un èxit i el Casal Martinenc del 
Clot feia goig. 

Els ponents van estar remarcant la importància de 
l’oci juvenil en llengua catalana com a senyal de 
normalització com a país. I és que és molt difícil trobar 
alguna discoteca on de tant en tant soni alguna cançó en 
català, no perquè no es faci bona música en català, sinó 
perquè no se’n fa bona difusió. D’altra banda, el tema de 
la llengua com a ús social també és un tema molt 
important. La utilització d’una llengua per part de la 
societat és l’element clau de normalització. El fet que 
l’escolarització sigui tota en català és una gran avantatge, 
ara bé, perquè realment una llengua estigui consolidada 
ha d’esdevenir totalment popular. Quan a l’hora del patí 
de moltes escoles  i a les discoteques i bars de Barcelona 
s’escolti més parlar el català serà el senyal que les coses 
estan anant bé. Això, és feina de tots. Endavant amb la 
llengua!   

Pau Carreño i Escoda
Militant ERC Poblenou i JERC Sant Martí

240/40/08. El carrer Bilbao entre Ramon Llull i Ramon Turró, i el carrer Joncar entre Bilbao i Marià Aguiló estaran tallats al llarg 
d’uns quants mesos degut a les obres de l’aparcament soterrat, d’una planta, amb 252 places destinades a rotació i abonats 
que s’hi està construït. Es dóna el cas que les obres coincideixen amb les de Can Saladrigas, on s’està construint la arxi-
promesa Biblioteca del Poblenou (l’última data promesa per la seva inauguració era finals del 2007) i un Centre d’Artesans del 
barri. Aviam si finalitzaran les obres de la biblioteca, que semblen força avançades, i els veïns no hi podrem accedir perquè el 
carrer Joncar estarà totalment aixecat davant la façana de Can Saladrigas. 
 
29/05/08 Uns vàndals van destrossar dissabte 25 de Maig la colònia de falcons que, feia, anys (veure el núm. anterior del 
Butlletí), criava al capdamunt de la Torre de les Aigües de Can Girona. L’agressió va provocar que els tres pollets acabats de 
néixer fugissin espantats, així com els seus progenitors. Dos dels pollets van ser trobats en bon estat, però el tercer va 
aparèixer mort al mig del carrer. D’aquesta manera ha desaparegut la colònia de falcons del barri. Segons sembla aviat està 
previst l'inici de les obres de remodelació la Torre de les Aigües de Can Girona, i en l'últim plenari, el Regidor del Districte, en 
resposta a una pregunta del Grup Municipal d'ERC de Sant Martí, va afirmar que els falcons no serien cap impediment per fer 
les obres previstes.  
 
Maig. Les naus dels antics tallers metal·lúrgics de Can Oliva Artès, que estan dins el Parc Central ja tenen un nou us previst: 
acolliran un museu que explicarà la ciutat contemporània i la revolució industrial com a rerafons i motor generador de la gran 
metròpoli. El Museu d’Història de la Ciutat (MHCB) és qui es farà càrrec del projecte.  
 
El passat dia 16 de juny, el CAP de Ramon Turró va tancar temporalment. Mentre, els especialistes es traslladen a Lope de 
Vega i a l'Hospital del Mar, la pediatria al Clot i medicina general també a Lope de Vega. Segons hem pogut saber el termini 
d’execució de les obres és de 9 setmanes, i per tant, la reobertura ha de ser abans del setembre. 
El CAP Ramon Turró va ser construït l'any 2003 per encàrrec del Servei Català de la Salut essent gestionat tant el projecte com 
l'obra per l'empresa pública GISA. L'edifici té una superfície construïda de 3.398 m2. Arran de les queixes de desconfort d'una 
part del personal, s’estan duent a terme les següents actuacions: neteja de conductes de climatització i el canvi de plaques del
fals sostre de planta baixa.  
 
El 20 de juny es va saber que El Consorci d’Educació de Barcelona, ha cedit a les pressions d’un determinat grup de pares i ha 
decidit traslladar la futura nova escola, CEIP Sant Martí, a la Rambla del Poblenou / Passatge Burrull. Aquesta decisió vulnera 
els drets dels altres pares que ja havien apuntat els seus fills a aquesta escola en l’indret on s’havia anunciat, prop de la Vila 
Olímpica, concretament al carrer Ramon Turró darrera l’Institut de Secundària Icària, on tot just aquest dies s’està condicionant 
l’espai i s’han ubicat els barracots, sembla doncs, només per un curs. 
El greu del cas és que el sorprenent canvi sobtat del Consorci no es pot justificar alegant el criteri de proximitat dels sol.licitants 
donat de que en la zona ara escollida hi ha hagut, enguany, dues escoles públiques amb forces places vacants. 
 
02/07/08 Aquests últims mesos han continuat els enderrocs al casc antic del Poblenou. En poc temps hi ha hagut més de 23 
edificis enderrocats en aquesta àrea que han afectat carrers sencers, canviant totalment la fesomia dels voltants de la Plaça 
Prim. En molt casos hi ha hagut mobbing immobiliari i s’ha deixat al carrer famílies nombroses. Tal i com reclama l’Associació 
de Veïns del Poblenou des de fa anys, cal la redacció i la urgent aplicació d’un Pla de Protecció del Casc Antic que freni 
aquesta dinàmica especulativa. Aquest Pla hauria de garantir una renovació respectuosa amb l’estètica i les dinàmiques de 
barri  i que conformes el marc necessari  pel manteniment del teixit humà, associatiu  i comercial que li ha donat vida. 
 
18/07/08. En els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del passat 2007, es va incloure una partida per a la construcció 
de la segona boca de metro de les estacions de Bogatell, Llacuna, Poblenou i Selva de Mar. En vista de que, passat el primer 
semestre del 2008, no s’inicien les obres, hem preguntat al DPTOP l’estat d’execució d’aquesta partida pressupostària. 
 
La resposta és que les obres de les estacions de Bogatell, Llacuna i Selva de Mar es van agrupar en un únic projecte 
constructiu i es troben en fase d'execució. L'empresa contractista encarregada és Ferrovial i la direcció de les obres s'ha 
adjudicat a l'empresa Typsa. El termini d'execució és de 20 mesos i amb un pressupost adjudicat de 22.7 Meuros. El DPTOP 
afirma que actualment s'està  treballant a l'estació de Selva de Mar, en la primera fase de desviament de serveis afectats. 
Sembla però, que les obres deuen ser molt discretes, doncs ni des del carrer, ni des de les andanes no es veuen. Sobre 
l’estació del Poblenou, el projecte constructiu està  redactat i aprovat, amb un pressupost base de licitació de 8.6 Meuros i un 
termini d'execució de les obres de 20 mesos, però encara no s’ha produït la licitació de l’obra. O sigui que sembla que en tenim 
per temps. 

Lluís Gutiérrez i Jané 
(fonts: ERC i A. Veïns i Veïnes del Poblenou) 

Parc de Diagonal Mar 
Aquest parc que segurament tots haureu  visitat alguna 
vegada , era  fins fa poc  el més gran del nostre barri(14 
Ha). Ha estat ¨desbancat¨ d’aquest privilegi pel nou Parc 
Central, del qual en parlarem en una altra ocasió. 

El Parc de Diagonal Mar , inaugurat l’any 2002 i 
dissenyat per Enric Miralles, té com a eix central l’aigua , 
omnipresent a tot el parc i que condiciona el tipus de 
vegetació que s’hi pot trobar. S’ha de destacar que tota 
l’aigua que hi ha al parc es d’origen freàtic, amb la qual 
cosa ni durant la sequera passada va faltar-hi aigua. 

En quant a la vida animal que en ell s´hi troba hi 
destaquen les aus: gavines, estornells, pitrojos i d’altres 
ocells insectivors a l’hivern, ja que les suaus 
temperatures del nostre hivern fan que sempre hi trobin 
menjar i refugi. Cotorres, coloms , garses, ànecs, polles 
d’aigua i moltes d’altres es troben tot l’any, afegint 
orenetes i falciots que arriben a la primavera. 

Si durant la primavera i l’estiu pareu l’orella podreu 
sentir el concert de les granotes, marcant el seu territori. 

També podreu veure tortugues d’aigua i crancs 
americans, aquests deixats anar per la ma de l’home, així 
com sargantanes a la cacera d’insectes. 
Si podeu, aneu un mati laborable, quan hi ha força 
tranquil·litat i es pot  gaudir més d’aquest oasi del nostre 
barri. 

Lluís Albero

Activitat del Casal al llarg del 1r semestre: 
- Cada dilluns curs de jazz a càrrec d’en Joan Forès. 
Dijous Reunió de Militant. Futbol: partits del Barça. 
-12-1-08. Visita guiada a l’Exposició “Catalunya i la 
Guerra de Successió”, per d’Agustí Alcoberro. 
-25-1-08. Debat del Divendres. Les Veus de 
l’Independentisme. Uriel Beltran i Francesc Sánchez. 
-9 al 16 de febrer. Exposició Pintar amb Foc. Col·lecció 
d'esmalts fets amb foc a càrrec de Marta Malleu. 

-15-2-08. Poesia a la Carta dedicada Miquel Àngel Riera 
-21-2 al 7-3-08. Campanya electoral eleccions estatals.  
-9-3-08 de març. Jornada Eleccions Estatals. 27 
militants fan apoderats d’ERC. 
-4-4-08. Debat del Divendres. Visita d’Ismael del 
Senegal. Les experiències d’un immigrant. 
-25-4-08. Debat del Divendres. Les Veus de 
l’Independentisme. Alfons López Tena i Hèctor López 
Bofill del Cercle d’Estudis Sobiranistes.   


