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 INDEPENDENTISTA  I ASSEMBLEISTA

EDITORIAL

“És que jo (de finançament) no hi entenc...”

Una persona convidada em va veure arribar a casa de la manifestació de l’Acte de Sobirania del passat dia 27 de juny. Jo portava 
una de les samarretes del Casal, la d’ “Independència Ja”. En veurem, aquesta persona em va dir: Ah, ja se de que anava la 
manifestació. I això del finançament com va?, és que jo no hi entenc”. Li vaig contestar: “Malament, però tu de finançament si que 
hi entens. Hi entens cada cop que passes pel peatge i pagues, o cada cop que compres els llibres del cole de les teves filles o vas 
al dentista.

No cal entendre de política, ni seguir el dia a dia dels debats parlamentaris per entendre sobre el finançament. Només cal viure 
als Països Catalans i comprovar si, cada cop que nosaltres hem de treure la cartera o el moneder per pagar algun servei, a ponent 
del Cinca i al sud de Guardamar també ho han de fer en igual mesura. Autopistes de peatge, llibres de text, dentista, inversió en 
sanitat per habitant, preu per km dels bitllets del tren de gran velocitat, són exemples de la discriminació a que ens sotmet el 
nacionalisme espanyol, via l’escandalós espoli fiscal  (quantificat en un 14.2 % del PIB de les Illes, el 9.8 % del PIB de Catalunya i 
el  6.3 % del País Valencià), i que permet que territoris que aporten a l’Estat  (via impostos) menys diners que els que totes les 
administracions hi gasten, gaudeixin de més i millors serveis que els territoris que aportem a aquest Estat molts més diners que 
els que les administracions hi gasten.

A ERC hem treballat per aconseguir un acord de finançament acceptable. I ho hem aconseguit. Hem aconseguit  els 3800 milions 
d’euros addicionals (que demanava la Cambra de Comerç) que ha d’aportar el nou sistema de finançament al quart any (el 2012, 
de consolidació del sistema) i un increment gradual de les aportacions addicionals anuals fins el 2012. Però no ens enganyem: tot 
i l’acord, aquest, no deixa de ser un petit pegat a l’enorme forat de la nostra balança fiscal, doncs en els millor dels casos eixuga 
la quarta part del dèficit fiscal a Catalunya. De solució realment bona només n’hi ha una i és la INDEPENDÈNCIA dins de la Unió 
Europea. Cal que ho tinguem ben clar, cal que recuperem la independència.

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

 Divendres 11 de Setembre, parada de 
samarretes al passeig Lluís Companys

Dissabte 12 de Setembre, 
12:h. Inauguració de l’Exposició: 
Barcelona- Mataró 1948 Bogatell-Poblenou 1989 
En Record dels 20 anys de l'enderrocament de 
l'estació de Tren del Poblenou .

18h Passi de Pel·lícula Infantil amb motiu de la 
Festa Major del Barri.

Divendres 18 de Setembre,

19.30h Exhibició de Bitlles Catalanes
21h Sopar de Festa Major 
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L’Any Monturiol

El  28 de juny de 1859 fou avarat al port de Barcelona l'Ictineu, el primer 
submarí de Narcís Monturiol, i el  28 de juny de 2009 n’ha fet exactament 
150 anys. És un bon moment per homenatjar aquest personatge tan 
excepcional però alhora tan desconegut, sobretot a nivell internacional, 
però també entre les noves generacions de catalans.
Per tal de commemorar el geni de Monturiol i davant del nul interès de les 
institucions catalanes en fer-ne la promoció, un grup d’entitats: l’Institut 
Ictineu Centre Català de Recerca Submarina, L’Associació d’innovadors 
Narcís Monturiol i l’empresa Ictineu Submarins, es van proposar de 
celebrar l’Any Monturiol el 2009.
Aquest grup inicial ha comptat des del primer moment amb l’inestimable 
ajuda i complicitat del Museu Marítim de Barcelona i de l’Ajuntament de 
Figueres per tirar endavant el projecte. Fruit d’aquesta col·laboració n’ha 
sortit la celebració de dues exposicions, una al Museu Marítim de 
Barcelona comissariada per en Joan A. Forès, Doctor Enginyer Industrial i 
ex-professor de la UPC i l’altra al Museu de l’Empordà a Figueres 
comissariada pel doctor en Físiques i professor de la UPC Antoni Roca i 
Rosell, que es desenvoluparan des de mig novembre del 2009 fins a la 
primavera del 2010. L’exposició de Barcelona estarà dedicada a la història 
dels submarins científics amb especial incidència en els treballs de 
Monturiol i en els submergibles científics des de la segona meitat del 
segle XX fins avui. L’exposició de Figueres estarà dedicada a Monturiol en 
la seva vessant humana, social i política. 
Un dels promotors de l’Any Monturiol és l’empresa Ictineu Submarins que 
es va crear el 2007 per desenvolupar un submarí de recerca català i per 
Catalunya, per tal que el nostre país no continuï estant a la cua en recerca 
submarina, biològica, geològica, mineralògica, pesquera, en protecció del 
medi ambient, en protecció del patrimoni submarí, etc. El Museu Marítim 
de Barcelona ha cedit a l’Ictineu Submarins una part de les seves naus 
per tal de que sigui usada com a taller en el muntatge del nou submarí 
que té com a nom Ictineu 3. Ara s’hi pot veure des de l’exterior del museu 
els treballs de realització de les maquetes a mida real del buc de pressió 
estanc i del carenat.
Les gestions del grup inicial de l’Any Monturiol han portat a que finalment 
les institucions hi hagin col·laborat i així el Parlament de Catalunya es va 
adherir oficialment a l’Any Monturiol el dia 12 de desembre del 2008 i ha 
celebrat en el mateix Parlament un Acte d’Homenatge a Monturiol i els 
Ictineus el dia 26 de juny d’enguany amb intervencions de Carme 
Parareda en nom de l’Associació Ictineu Centre Català de Recerca 
Submarina presentant l’Any Monturiol, del professor de la UPC Carles Puig 
glossant la figura de Monturiol, d’en Pere Forès director d’Ictineu 
Submarins explicant el projecte Ictineu 3,  del Conseller de Cultura Joan 
Manel Tresserres glossant la necessitat de la cultura i del President del 
Parlament Ernest Benach resumint els ideals republicans i de progrés de 
Monturiol.
Més informació sobre l’Any Monturiol al web: www.Ictineu.cat

Joan Forès 

La desforestació de les places del barri.

De fa uns anys ençà, assistim a una progressiva pèrdua 
de massa arbòria en algunes de les places del barri. 
Places que han estat dissenyades i construïdes amb 
una distribució concreta d’espècies d’arbres, quan per 
causes naturals, pel vent o per tales i podes poc 
justificables i fora de temps,  desapareix algun abre 
sovint no es substitueix i si es fa, es fa amb arbres 
d’altres espècies diferents de l’exemplar desaparegut. 

Els exemples són diversos. Al Jardins del Dr Trueta 
(Pujades, Espronceda, Llull, Lope de Vega), la presència 
de diverses zones sense arbres denota que han 
desaparegut una dotzena d’arbres que no han estat 
substituïts, i altres, com el desmai presenta un aspecte 
deplorable, després de diverses podes salvatges.

Si anem als Jardins Gandhi (Llull, Bac de Roda, Ramon 
Turró, Espronceda), el panorama és desolador. Hi ha 
una gran àrea de gespa amb garrofers que presenta 
diversos trossos desforestats. A cop d’ull he comptat 
que falten una dotzena de garrofers. Prop dels garrofers 
 hi ha una riera artificial, originàriament envoltada de 
pollancres. Podem comptar que manquen uns vuit 
arbres, sis dels quals talats recentment  (tres la 
setmana passada), sense cap motiu conegut, doncs ni 
estaven malalts ni van ser afectat pel vendaval de fa 
unes setmanes. Al costat del carrer Llull, originàriament 
hi havia sis ametllers, dels quals només en queden dos, 
els altres han estat substituïts per acàcies del Japó. Els 
ametllers  florits sobre l’ambient fred del febrer amb els 
pollancres sense fulla al darrera, donen un caliu a la 
plaça en ple hivern. Per acabar pel costat d’Espronceda 
manquen unes quantes alzines. 

Per acabar la ruta ens podem acostar als nous Jardins 
Remedios Varo (Bac de Roda, Pellaires). El disseny 
d’aquesta plaça,  ja denota que l’arquitecte no porta 
mai els seus fills al parc. La zona infantil, tot i tenir una 
escola d’infantil i primària al davant i una escola 
bressol al costat,  és super-esquifida. Tampoc te sorral i 
la ubicació dels bancs es va fer fugint de les ombres 
dels arbres, de manera que de juny a octubre, no s’hi 
pot estar abans de les set de la tarda del sol que cau a 
plom. Però tonant als arbres, s’hi van plantar dotze 
palmeres adultes , de les qual només en queden tres, 
TRES. Nou de les dotze palmeres adultes trasplantades 
no han arribat a arrelar i han mort. Sr. Narvàez, quan 
ens ha costat cadascuna d’aquestes palmeres adultes 
mal plantades a la butxaca dels veïns ? Els 
responsables que s’ho facin mirar.

Lluís Gutiérrez i Jané

Els comerços i el català

Els darrers mesos la Generalitat  de Catalunya ha elaborat un seguit de campanyes sobre el foment del català als comerços, la 
famosa d' “Encomana el català”, “Parla'm en català”. Aquest seguit de campanyes no han servit de gaire, en els comerços del 
barri.  La llengua de més us segueix sent la  llengua castellana, posarem per exemple, un bar del barri i en aquest comerç 
quan tu vas a demanar un entrepà de formatge, el cambrer que et serveix, et demana que li canviis la llengua ja que no sap la 
teva  i et demana que li facis la comanda en llengua castellana  no fa cap esforç per utilitzar el català en la seva presa de 
comanda. Aquesta imatge és només l'exemple d'una mala integració, una acció que ha de poder variar, hem de  potenciar el 
coneixement i l'us de la nostra llengua i així fer palès el nostre tarannà integrador. Fa temps des de el Casal Despertaferro es 
van engegar els grups de conversa, una eina d'aprenentatge que molts immigrants aplicarien en els seus llocs de feina. 

Àxel Vilaseca i José 
Secretari d'Imatge i Comunicació 
ERC-Poblenou/Besòs

http://www.Ictineu.cat/


  

RESUM D’ACTIVITATS POÈTIQUES DEL CURS 
2008-2009

Cicle POESIA A LA CARTA

Com tothom sap, al Casal del Poblenou, al carrer Marià Aguiló, fem 
una sèrie d’activitats culturals perquè la cultura ajuda a la gent a 
viure en un pla més interessant i fructífer per al seu 
desenvolupament.
Una d’aquestes activitats és la “Poesia a la Carta”. Qui no s’ha 
quedat mai embadalit davant d’uns versos ben escrits? Qui no ha 
quedat mai tocat davant d’un poema que li parla de la vida; que 
posa en paraules aquells pensaments que de vegades ens venen i 
no sabem com formular?
La poesia, la literatura, desperta l’amor a la llengua i a la 
comunitat que la parla.
Aquest curs vam decidir de fer sessions amb poetes en actiu que 
ens semblessin interessants. El poeta convidat és el protagonista, 
però els assistents també hi aporten un granet important tot llegint 
les seves produccions.

El primer poeta convidat va ser l’Hector Bofill, el dia 7 de 
novembre-08. Ens va llegir poemes del seu nou recull “El 
retorn dels Titans”. Es declara romàntic, trencador i explorador 
de noves possibilitats. Intenta ser un revulsiu per sacsejar la 
poesia catalana i trobar nous camins. L’aire tendre, la paraula 
precisa, provocativa.

El dia 13 de febrer vam tenir entre nosaltres a Gemma Gorga. 
Sensible, senzilla, intensa, una gran poeta amb una gran 
capacitat de seducció. Ens va delectar amb la lectura dels 
seus poemes. Va ser una delícia per als que ja coneixien la 
seva obra i una magnífica descoberta per a tots els que era la 
primera vegada que s’hi acostaven.

Continuant amb les sessions. El dia 17 d’abril li va tocar el torn 
a Jordi Vintró. En Jordi,  enginyer  de formació, informàtic de 
professió i poeta de vocació, ens va llegir els seus poemes. 
Paraula darrere paraula, joc darrere joc, la seva poesia ens va 
amarar com una pluja fina i penetrant que ens mantenia 
l’atenció amb el somriure als llavis.

I això de la Poesia no s’atura. El divendres 8 de maig vam tenir 
entre nosaltres Anton Sala-Cornadó, poeta molt conegut aquí 
al Poblenou, perquè hi viu i per la tasca que hi ha fet, 
especialment com a professor de català. Sala-Cornadó és un 
home vitalista, apassionat, un home que estima el país i que 
ens va fer gaudir de la seva poesia i de la seva conversa

I per fi arribem a la cloenda d’aquest curs 2008-09. Per tancar 
el cicle hem gaudit d’un, podríem dir-ne, trobador. És la 
Mercedes Delclós.  Una vida, que encara té molt per córrer, 
dedicada a la música  i la seva relació amb la poesia, el teatre, 
la cançó... és a dir la paraula. Les seves composicions, entre 
jazz,  Kurt Weill, i també sons sense paraules, sons en estat 
pur, ens van delectar. Les seves paraules també.

Esperem que el curs vinent els nostres poetes, tant els convidats 
com els de la roda de lectura ens continuïn acompanyant en 
aquesta aventura. Fins l’octubre vinent, doncs, 

Salut i poesia
Marta Malleu i Clara Mir

Mou-te per Sant Martí? 

En el darrer Consell Plenari del 8 de juliol, el Grup Municipal de 
Districte d’ERC Sant Martí, preocupat per la mobilitat i 
accessibilitat al barri del Poblenou, va introduir una pregunta 
perquè el Districte comuniqués la màxima informació que podia 
obtenir sobre l’estat de les obres de les segones boques de metro 
de les estacions Bogatell, Llacuna, Poblenou i Selva de Mar de la 
línia 4. La resposta se’ns va expressar mitjançant una carta que el 
Districte va rebre de mans del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, signada per Pedro 
Malavia, ingenier de camins, on es responia al veïnat que les obres 
de la boca de l’estació de metro de Selva de Mar estarien 
finalitzades al juliol del 2010, que les obres de la boca de l’estació 
de metro de Llacuna estarien finalitzades al març del 2012 i que 
les obres de la boca de l’estació de metro de Bogatell estarien 
finalitzades al març del 2013. Respecte al Poblenou, el projecte 
encara és en fase de redacció. Se’ns van adduir raons tècniques 
per aquests darrer retard i vam exigir al Districte que fes tot el que 
estigués en les seves mans per accelerar el procés en totes les 
instàncies possibles. És lamentable que la parada de metro 
Poblenou, que com tothom sap, és la de més dens trànsit de totes 
les estacions, resti en aquesta situació tan precària i tan allunyada 
de les innovacions que estan experimentant la majoria de les 
parades de metro de la ciutat de Barcelona. ERC Poblenou-Besòs 
continuarà a sobre del tema en tot el que estigui en les seves 
mans.

Sergi Alcon
Portaveu del Grup Municipal de Districte d’ERC Sant Martí



  BONES VACANCES  
I ENS RETROBEM AL SETEMBRE AL CASAL, AMB MÉS 
REUNIONS DE MILITANTS, 
MÚSICA BARROCA, GRUPS DE CONVERSA I FUTBOL AL CASAL.

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

08005 Poblenou,
Sant Martí, Barcelona

932212350
poblenou@esquerra.org

www.esquerra.cat/poblenou
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AUDICIONS DE MÚSICA AL 
CASAL

Aquest curs 2008-2009, ha sigut la 

quarta temporada de les audicions de 

música al Casal a càrrec del nostre 

company Joan Forès. 
En Joan, melòman empedreït; aprenent 
de musicòleg, col·leccionista de música, 
principalment barroca; inquiet indagador 
de noves versions, nous directors, 
conjunts d’avantguarda; va decidir, ja fa 
temps, que tot el que ell sabia, tota la 
música que tenia emmagatzemada, no 
es podia quedar tancada a casa seva, 
calia que molta altra gent la pogués 
escoltar i en pogués gaudir. Així van 
néixer aquestes audicions de música.
En el primer curs ens va obsequiar, 
primer de tot amb una història ràpida de 
la música des dels seus principis fins al 
començament del Romanticisme. El curs 
següent el va dedicar a la música 
clàssica; Haydn, Mozart... Aquest any 
l’ha consagrat a l’estudi del barroc d’una 
manera exhaustiva, hem arribat fins a 
Biber, Rosenmüller, Cabanilles...... i el 
curs vinent està previst de continuar fins 
als més coneguts del darrer barroc: 
Bach, Haendel...
Entremig ens ha explicat la “matemàtica 
de la música”, “formes musicals”, 
pinzellades constants d’història 
universal per a la situació i comprensió 
dels músics. I el que és més 
extraordinari, el curs passat 2007-2008 
el va dedicar al “Jazz”. Va ser magnífic: 
música, història, vídeos, fins i tot 
sessions de blues en directe amb piano i 
pianista inclosos.

Per tot això, gràcies amic Joan.
Marta Malleu 

Pel Tour els Països Catalans plens d'estelades

L'onada groga pretesa pel Sr.Hereu és va tornar en una onada grisa pels núvols. 
Milers de entre els quals m'incloc jo vam sortir al carrer per rebre el Tour de França 
amb la nostra bandera, l'estelada.  Un cop més els catalans hem donat exemple de 
capacitat reivindicativa, però alhora festiva. Des del Casal Despertaferro vam 
atendre a la crida del Col·lectiu Moragues, un grup revol·lucionari d'alliberament 
patriòtic. Amb aquesta acció hem aprofitat, no tant sols perquè la resta del món 
s'adones del fet català sinó que també voliem donar a coneixer que l'Ajuntament de 
Barcelona, ha invertr en aquesta prova esportiva vuit vegades més que en la Volta 
ciclista a Catalunya. Un fet que se li ha de sumar la negativa del govern del consistori 
al foment que ´la ciutadania  col·loqui senyeres als balcons. Bé per tot això i més 
vam omplir Barcelona d'estelades.

Àxel Vilaseca i José 

Debat del Divendres amb Manel Martínez.

FINAL 
COPA  DEL BORBÓ
al CASAL

mailto:poblenou@esquerra.org
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