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ÉS UNA PUBLICACIÓ
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

LA MEMÒRIA AL SENAT
El passat 9 d’abril la memòria del Camp de la 

Bota va estar present al Senat amb la moció que 
el grup parlamentari d’Esquerra Republicana va 
presentar a la comissió de Justícia de la “cambra 
alta” espanyola.

La moció instava el govern espanyol a recupe-
rar la memòria històrica a Sant Adrià de Besòs i 
la creació d’un centre memorialístic al Camp de 
la Bota.

La moció va ser defensada pel senador Bernat 
Picornell que va denunciar el lamentable estat de 
l’actual espai de memòria i la necessitat de recu-
perar la memòria.

Per la responsabilitat històrica del govern es-
panyol, ja que en nom seu es van executar més 
de 1.700 persones en aquest espai, es demanava 
al Govern espanyol que: 

1. Es comprometés amb l’ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs i amb la Generalitat de Catalunya 
per a la recuperació de la Memòria Històrica del 
Camp de la Bota.

2. Col·laborés en l’impuls i promoció de la res-
ta d’espais de memòria històrica de Sant Adrià de 
Besòs, especialment el refugi antiaèri de la Place-
ta Macià i l’antic ajuntament republicà.

3. Col·laborés amb l’impuls i promoció de la me-
mòria de les víctimes dels bombardejos amb la 
senyalització dels llocs on van caure les bombes.

Finalment, la majoria absoluta del PP al senat 
va impedir la seva aprovació. Els 15 vots dels po-
pulars en aquesta comissió van ser suificients per 
imposar-se as 11 vots favorables de la resta de 
grups parlamentaris.

Malgrat la piconadora del PP, des d’Esquerra 
Sant Adrià seguim treballant per la recuperació 
de la Memòria històrica a Sant Adrià de Besòs, i 
particularment al Camp de la Bota. La memòria 
de les víctimes pesa més que la desvergonya dels 
hereus del franquisme.

Jordi Borràs
@xordiet

Més de 150 persones van vo-
ler retre homenatge el passat mes 
de febrer a les més de 1.700 perso-
nes afusellades al Camp de la Bota 
durant el franquisme. L’acte va es-
tar organitzat per la secció local de 
Sant Adrià en col·laboració amb la 
sectorial de Memòria i Reparació 
d’Esquerra Republicana.

Ester Capella, diputada al Con-
greso de los Diputados de Madrid 
per ERC, ha reclamat, juntament 
amb la resta de participants, la dig-
nificació del Camp de la Bota en 
l’acte que ha organitzat Esquerra 
de Sant Adrià. “Segueix sent un es-
pai indigne i no s’ha valorat prou el 
que representa per a la memòria col-
lectiva” va dir.

Capella ha recordat la feina feta 
pels consellers destituits pel 155 
Carles Mundó (Justícia) i Raül Ro-
meva (Afers i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Transparència) per 
avançar en la recuperació de la me-
mòria dels afusellats, amb lleis com 
la d’anul·lació dels judicis franquis-
tes.

Una reivindicació local
El regidor de Sant Adrià Antoni 

Vélez ha recordat que l’any passat 
ja es va aprovar una moció a l’ajun-
tament de Sant Adrià per dignificar 
l’espai, però que no s’hi ha avançat 
gaire. Vélez ha afirmat que des d’Es-
querra no s’aturaran fins a aconse-
guir-ho, i que hi tornaran cada any. 

En aquest sentit ha instat els pre-
sents a reservar-se la data per a 
l’any vinent: “vindrem aquí amb una 
opció binaria, o bé a celebrar la dig-
nificació de l’espai, o a tornar-la a re-
clamar”.

Una reivindicació de gènere
L’acte també ha posat l’accent en 

la repressió patida per les dones. La 
secretària de dones de la sectorial 
de Memòria i Reparació, Meritxell 
Benedí, ha posat l’accent no només 
en les dotze dones afusellades en 
aquest indret. Benedí ha posat llum 
sobre la resta de repressions que 
van haver de patir totes aquelles 
dones que s’havien significat durant 
la República. “Moltes dones van pa-
tir la repressió franquista per haver 
treballat durant la segona repúbli-
ca, o per haver-se divorciat, i van ser 
víctimes de les denúncies de la fa-
mília de la seva exparella, o no van 
poder tornar a la feina que havien 
desenvolupat mai més”.

Ofrenes dels familiars i propparents
L’acte ha conclòs amb una ofre-

na floral per part d’una represen-
tació de les seccions locals d’aque-
lles ciutats en les quals alguns dels 
seus militants o representants polí-
tics van ser afusellats al camp de la 
Bota, així com descendents directes 
de persones assassinades en aquest 
espai.

Antoni Vélez
@velezcat

#NOUSANTADRIÀ
LA BESOSSADA

Pol Carrión, nou 
president d’ERC 
Sant Adrià

La nova executiva d’Esquerra Re-
publicana a Sant Adrià manté la ma-
joria dels càrrecs existents i incorpora 
noves cares i eixos d’actuació.

Pol Carrión, fins ara secretari de 
política municipal d’ERC Sant Adrià, 
ha estat nomenat president de la 
Secció Local dels republicans. David 
Oliver ocuparà la secretaria de Políti-
ca Municipal a partir d’ara.

La nova executiva crea la secreta-
ria de nova ciutadania, que estarà a 
càrrec de Maria Lladó.

L’executiva manté la figura de la 
vicepresidència en Antoni Vélez, 
finances amb Rubèn Arenas i la se-
cretaria d’organització i comunicació 
amb Jordi Borràs. La fins ara presi-
denta Gemma Pla serà la secretària 
d’Imatge.

L’executiva formada per sis homes 
i cinc dones tindrà en Marta Giralt la 
secretària de Feminisme i LGTBIQ+. 
Les Joventuts Republicanes estaran 
representades per Cristina Mese-
guer. Mercè Curto ocuparà una 
vocalia.

L’executiva inicia la seva singladura 
amb la vista posada a les eleccions muni-
cipals. Per al nou president Pol Carrión, 
“malgrat estiguem en una situació com-
plexa a nivell Nacional no hem de dis-
treure la feina a la ciutat. Esquerra és un 
partit municipalista i seguirem treballant 
com ara per fer una Sant Adrià millor.”

Pol Carrión
President  d’ERC 
Sant Adrià
@polcarrion

Bernat Picornell en la seva visita al Camp de la Bota
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3 ANYS A L’AJUNTAMENT AL  
SERVEI DE LA CIUTAT Adéu als 

Pessebristes
Fa 23 anys va néixer, fruit d’una 

reivindicació de barri, l’associació 
de Pessebristes de Sant Adrià, una 
associació amb una voluntat de 
reivindicar el barri de la Catalana, lla-
vors oblidat i marginat, d’una manera 
molt particular: a través de la cultura, 
la tradició i amb un tarannà integra-
dor, un pessebre vivent.

Mai ningú els ho ha posat fàcil, 
són 23 anys de lluita i de molta fei-
na voluntària feta per aconseguir 
que Sant Adrià aparegués a les no-
tícies per coses positives, per reivin-
dicar l’orgull de pertànyer a aquesta 
ciutat, una identitat que des d’ERC 
Sant Adrià ens hem esforçat molt 
en cuidar i en transmetre, ja que 
sense identitat no hi ha millora del 
que és públic i ens afecta a tots. Vi-
vim en un món on s’està arraconant 
la cultura i les tradicions i on els in-
teressos econòmics semblen primar 
per sobre de tot. Però la identitat 
es construeix amb tradicions, al 
carrer, amb els veïns i amb l’esforç 
que entitats com els pessebristes 
posen gratuïtament al servei d’una 
ciutat millor.

L’any passat van fer una Assem-
blea on es va deixar en suspens du-
rant un any la celebració del pesse-
bre vivent a la ciutat per trobar una 
ubicació definitiva, ja que l’Ajunta-
ment, adduint motius de seguretat, 
van boicotejar la darrera actuació 
i posava en risc la ubicació. A més, 
demanaven un local on poder guar-
dar els seus escenaris, estris, etc…

Durant tot aquest temps, des 
d’ERC–Sant Adrià hem preguntat 
insistentment a les comissions i als 
Plens per aquesta situació. La res-
posta sempre ha estat que s’estava 
treballant i que en breu se’ls dona-
ria una resposta. I la resposta mai va 
arribar, i el dia abans de dissoldre’s 
l’alcalde els va oferir el que havien 
demanat feia un any. Així no.

Malgrat tota aquesta feina, són 
pocs ens oficials els que la hi han 
reconegut durant tota aquesta tra-
jectòria. Des d’ERC–Sant Adrià vo-
lem fer un agraïment a l’entitat pel 
seu esforç, per la seva contribució a 
posar el nom de la ciutat en valor, a 
ajudar a reivindicar-la.

Sabem que Pessebristes no és 
l’única entitat cultural i tradicional 
que es dissoldrà. Cal evitar la pèr-
dua del teixit associatiu, donant-li 
suport i fent que pugui continuar 
contribuint a la cultura adrianenca.

Gràcies Pessebristes, ens veiem 
als carrers i les places treballant 
braç a braç per la ciutat.

Rubèn Arenas
Regidor-Portaveu 
d’ERC Sant Adrià

@rarenaga

LES PRINCIPALS MOCIONS 2017/18
Per la creació d’una Oficina Local de Turisme

Moció per sol·licitar l’apropament i excarceració dels presos catalans
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

Per la recuperació i dignificació del Camp de la Bota
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

En suport a les associacions culturals de la ciutat
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.
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Vau ser els pregoners perquè ningú no 
havia arribat tant amunt.

En aquest nivell com a esport d’equip crec 
que no. El basquet femení, tot i que no és un 
esport mediàtic, té dades significatives. Per 
exemple, el bàsquet femení és l’esport amb 
més llicències com a esport femení. L’esport 
majoritari femení és el basquet. I el futbol, se-
gons un estudi del CSD de fa dos anys, estava 
en quarta posició.

Però més enllà de la diferència física 
també hi ha una diferència cultural... i no 
només en la seva pràctica, també en la 
visibilitat mediàtica

L’esport masculí ens porta molt avantatge, 
perquè la incorporació de les dones a l’esport 
a l’alta competició no té més de 30-35 anys. Hi 
ha molta feina per fer encara. Però a nivell de 
mitjans de comunicació és obvi que hi ha una 
diferència abismal. 

La diferència física fa que sigui més vistós, 
tot i que un dels millors entrenadors que hi ha 

hagut, l’Aitor García Reneses, va dir que per ell 
veu millor bàsquet a les noies que als nois. 

I més ara, que té més mèrit, perquè tu no 
veus el component físic que als nois es visua-
litza molt, però elles donen espectacle sense 
aquest component físic. La tàctica, el joc... pots 
veure més joc al basquet femení que al masculí.

Jo he estat entrenador de nois i de noies i 
ha estat més difícil entrenar les noies que els 
nois.  Has de desenvolupar més el treball tàctic 
en un equip de noies, i després quan arribes a 
un equip de nois no costava tant. I pel que fa a 
dinàmiques de grup és diferent, és més difícil 
gestionar un grup de noies que de nois... Per un 
entrenador ser expert en dinàmiques de noies 
el fa créixer molt més a nivell personal. 

Volem igualar, però hi ha diferències, que no 
vol dir que siguin pejoratives ni dolentes. Si vo-
lem fer de la diferenciació un fet negatiu llavors 
és quan cometem l’error. Voler igualtat no vol 
dir no assumir les diferències. 

Heu notat una reducció de diferència 
de visibilitat de gènere amb l’ascens de 
categoria?

No té res a veure, no arribem a la mateixa vi-
sibilitat, encara queda molt. Estar a primera, el 
salt mediàtic i de visibilitat és sideral, i nosal-
tres hem tingut la sort que hem arribat en un 
moment en què la Federació, amb un canvi de 
junta, ha apostat molt pel basquet femení i per 
primera vegada a la història, agafa un sponsor 
amb l’únic objectiu de fer un conveni amb una 
televisió per retransmetre un partit de lliga set-
manal, amb el que som el primer esport d’equip 
femení que té una retransmissió setmanal de la 
seva competició. Dins d’aquesta diferència tan 
abismal que hi ha, el bàsquet és el primer que 
està donant passes per igualar una mica... però 
agafes un diari...

Vàreu pujar a primera, vau ser els prego-
ners, semblava que estàveu tocant el cel i 
que tocaria patir per mantenir-se. I no no-
més no patiu per mantenir-vos sinó que 
arribeu a Saragossa... teniu un sostre?

Ara mateix el sostre ens el posen els diners. 
Si el femení Sant Adrià sent un club d’una ciu-
tat metropolitana amb pocs habitants en com-
paració amb la resta, compartint amb molts al-
tres clubs, sense ser l’únic de la província... Si 
malgrat tot això hem arribat fins on som... Nos-
altres pugem a primera amb jugadores només 
catalanes. Nosaltres tenim una filosofia de club 
que ens ha donat molt bon rendiment. Nosal-
tres fa dos anys que som el número ú en clubs 
de formació segons la federació espanyola que 
té un rànquing que avalua els darrers quatre 
anys en júnior, cadet i infantil. Precisament és 
aquesta feina amb la base que ens ha portat 
fins aquí dalt. Nosaltres de bàsquet en sabem, 
sabem fer-ho bé, però ens hem d’adaptar als 
pocs recursos, hem estat el pressupost més 
baix de la categoria amb bastanta diferència. 
Havíem de fer una aposta en els fitxatges, i vam 
seguir amb la nostra filosofia, fitxar jugadores 
estrangeres joves per formar oferint-los minuts 
i promoció. I ens ha sortit bé. Sent el pressupost 
més baix de la categoria aquest any hem encer-
tat amb les estrangeres, però l’any vinent fitxes 
depèn qui i no pots repetir l’èxit d’aquest any.

A l’hora de voltar per tot arreu, porteu el 
nom de Sant Adrià allà on aneu, la gent la 
coneix? O es confonen amb Barcelona?

En les retransmissions el nom de Sant Adrià 
surt constantment, a part, a nosaltres ens co-
neixen molt, ja que en categories inferiors fa 

mol de temps que estem en una posició de li-
deratge molt bèstia... som el Sant Adrià. 

Però tenen aquesta visió de Sant Adrià 
com a ciutat independent? O es pensen 
que és un barri de Barcelona?

No ho sé, jo crec que no ho saben exacta-
ment, coneixen Sant Adrià, però no saben si és 
un barri, un poble, si està més lluny o més a 
prop... un dia faré una enquesta [riu]

Per la ciutat vosaltres sou un dinamitza-
dor....Una imatge positiva, que de tant en 
tant surt en alguna columna que no són 
notícies negatives

Dins de la junta som quatre persones que 
som molt d’aquí. Si d’alguna cosa estem orgu-
llosos, a part dels èxits, és que hem contribuït 
que la nostra ciutat, que sempre hem vist tan 
maltractada pel destí, pels mitjans, per infraes-
tructures... hem posat un petit gra de sorra per 
contribuir a millorar la imatge de Sant Adrià, i 
aquesta és de les coses que més m’omple.

Quant a suport institucional, trobeu que 
rebeu prou suport? Us sentiu desempa-
rats? En instal·lacions i poliesportius?

Nosaltres quan vàrem pujar vam fer una 
ronda informativa amb tot l’arc polític de Sant 
Adrià i tots van entendre que érem una imatge 
potencial de Sant Adrià, i tothom s’hi van im-
plicar. Pel que fa al Marina-Besòs va costar ar-
rencar, però al final va haver-hi una implicació, 
però al final es va fer i va quedar una cosa bas-
tant arreglada. 

A nivell personal, vas començar com a en-
trenador, fins arribar a president. Trobes 
a faltar la tasca d’entrenar?

Començo a l’ADEDI l’any 86, i al 89 ja estic 
com a entrenador però amb tasques organit-
zatives. Jo ja havia començat a fer feines orga-
nitzatives i després es van fusionar amb el 104 
creant el Femení Sant Adrià, es van fusionar 
habilitats. L’Edu (Eduardo Espelleta) i jo vam 
decidir que si volíem crear un projecte d’elit 
havíem de trobar el millor perfil en cada àmbit. 
L’Edu i jo teníem un perfil organitzatiu i també 
fèiem d’entrenadors. I jo vaig agafar el repte de 
ser president i volíem tenir equips a preferents 
i fitxem un director esportiu, i després al Dani 
Poza que és un geni. De vegades si que ho he 
trobat a faltar, ja que sempre portes un entre-
nador dintre, però he estat tan capficat fent de 
president i creient en el projecte que no m’he 
plantejat tornar a entrenar.

FEMENÍ SANT ADRIÀ
ENTREVISTA

«Haver posat un petit gra de sorra per 
contribuir a millorar la imatge de Sant 
Adrià, és de les coses que més m’omple»

Pepe Aneas
president del Femení Sant Adrià
@pepeaneas

Tot i nèixer a Badalona el Pepe és 
de Sant Adrià de tota la vida, com 
ell mateix diu: “Soy más de Sant 
Adrià que el río“. Amb sis anys ja 
venia al Ricard a aprendre a nedar. 
Ara ens rep en un petit despatx 
d’aquest mateix poliesportiu ple 
de copes i trofeus. Però no només 
el despatx els queda petit, la lliga 
femenina i el món també.


