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1 - 07/09/2015 

Ens oposem al trasllat dels gats de can Rigalt, instem a buscar un lloc segur. 

2- 30/11/2015 

Moció per un canvi d’horaris a la Biblioteca. 

3 -09/09/2015

Davant el tancament del Casal de la Dona es demana a la Junta Electoral que s’habiliti un altre

col·legi i s’informi als electors. 

4 - 17/02/2016

Demanem millora en la senyalització del pas de vianants de davant de l’Ajuntament. 

5 - 29/02/2016 

Moció per conservar els panots de l’antic mercat d’Encants. 

6- 25/11/2015 

Preguntem sobre el mercat d’abastaments, sobre quantes parades han quedat desertes i

quan es tornaran a posar en accés al concurs públic i si s’aprofita per continuar fent publicitat

del nostre mercat per atreure persones interessades. 

7- 17/02/2016 

Pregunta Comissió - Millora il·luminació d’alguns passos de zebra de la Rambleta.

8- 17/03/2016 

Queixa per la bandera a mig pal de la UE quan porta més de 7 anys sense estar penjada. 

9 - 16/09/2015

Demanem més seguretat en la zona del carrer Barcelona davant una allau de robatoris. 

10 - 28/10/2015 

Ens oposem a la construcció d’un gimnàs low cost a l’Alcampo

11 - 08/04/2016 

Visita Diputat Parlament abocador a cel obert ADIF.

12 - 22/07/2015 

Demanem que es tornin a obrir les fonts d’aigua.

13 - 12/11/2015 

Demanem que doni suport a les entitats que estan patint l’intent per part de l’empresa 

Gimesport de desallotjar-los del Marina-Besòs. 

MAPA D’ACCIONS AL TERRITORI
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28/02/2016  Viure - Nou model de gestió poliesportius. Novembre ‘15 Auditoria externa 

poliesportius Besòs i Marina - Besòs.

14 - 29/02/2016 

Comissió Política FL. Reclamem més participació i un projecte sostenible 10/02/2016 - 

19/02/2016. Assemblea Local Monogràfica 19/02/2016. Visita Ajuntament - Juanjo Puigcorbé

presenta l’informe BCIL.

15 - 04/09/2015 

Pregunta regidora - Proposta per crear un Refugi per a gats al Parc del Litoral.

16 - 27/07/2015 

Pregunta al Ple sobre la plaga de xinxes al barri de Montsolís, a la zona de Via Trajana.

17 - 28/02/2016 

Prec al Ple sobre la millora de la neteja del Polígon Montsolís en el carrer Alarcón i carrer 

Pereda.

18 - 29/02/16 

Pregunta al regidor - Seguiment i vetlla pel compliment de la neteja al Polígon Industrial 

Montsolís

19 - 18/11/2015 

Instem al l’alcalde a demanar a La Caixa i l’Ajuntament de BCN si hi ha més pisos gestionats 

pels serveis socials de BCN

20 - 07/09/2015 

Reclamem un col·legi electoral propi per La Catalana. Tornem a reclamar-ho el 09/11/2016.

21 - 27/07/2015

Pregunta al Ple sobre furts de gossos al barri de la Mina, per utilització il·lícita. 

22 - 25/02/2016 

Visita Conseller Salut Toni Comín al nou CAP La Mina.

23 - 14/04/2016 

Comissió Nomeclàtor: Reclamem conservar el nom de Can Llima a la parada.

24 -27/07/2015

 Pregunta al Ple sobre els sorolls dels concerts al Fòrum.
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ÉS UNA PUBLICACIÓ
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

UN ABOCADOR A CEL OBERT
La visita del diputat del Parlament Fabian Mohedano també ha servit per 

veure de primera mà la degradació del voral de les vies del tren, que s’ha con-
vertit en un abocador a cel obert per la manca de manteniment d’Adif, entitat 
que depèn del Ministerio de Fomento espanyol, que incompleix sistemàtica-
ment la seva obligació de conservació.

Mohedano s’ha mostrat preocupat per la desídia de l’Estat central vers els 
ciutadans de Sant Adrià, i l’absoluta incapacitat del govern de la ciutat per 
exigir a Foment una solució. Tot i que l’ajuntament ha fet a Foment diversos 
requeriments per tal que es netegi la zona i es reposin les tanques de segu-
retat, Adif no ha fet cap actuació a la zona.

Els regidors de la ciutat han mostrat al diputat l’estat dels vorals de les 
vies del tren, transmetent-li la preocupació pels problemes mediambientals i 
de salubritat que suposa, així com el perill per a les persones que travessen 
les vies del tren, i per la degradació de la zona, que empobreix la imatge del 
municipi.

Els republicans, davant d’aquesta situació, van instar, a través d’una mo-
ció en el Ple de l’Ajuntament, al traspàs de la infraestructura de Rodalies a 
la Generalitat de Catalunya com a possible solució per resoldre el problema 

que pateixen els adrianencs ja fa mesos, moció que va generar el consens del 
consistori, fins i tot del PP, del qual depèn encara, en funcions, l’administra-
ció d’Adif.

Les problemàtiques amb Adif van més enllà dels abocaments incontrolats 
a les seves instal·lacions, que té l’obligació de mantenir netes i segures, ja que 
els incompliments i els serveis del tot insuficients que dóna a la ciutadania en 
termes de mobilitat són constants. Si pretenem tenir una societat més soste-
nible és evident que cal potenciar el transport públic, i ara per ara, els incom-
pliments de l’Estat central en inversions a la xarxa de les Rodalies de Cata-
lunya són el principal problema per aconseguir un servei digne i de qualitat. 
És un exemple més de les greus conseqüències que té formar part d’un Es-
tat que va en contra dels seus propis ciutadans i ciutadanes de forma directa.

Les vies del tren, com és lògic, passen també per altres municipis, i per tant, 
no deixa de ser curiós que només sigui al nostre municipi on s’estiguin creant 
abocadors a cel obert. Només cal caminar uns pocs metres i comprovar que 
aquest problema està força més acotat al terme municipal de Badalona. Cal 
decisions fermes per acabar amb aquest problema, que pot posar en perill a 
les persones que passen les vies del tren a partir de la no existència de tan-
ques a la zona.

«Volem un projecte 
global que inclogui 
tant les Tres 
Xemeneies com la 
resta de terrenys 
que s’estenen fins la 
desembocadura del 
riu Besòs»

El diputat del Parlament de Ca-
talunya Fabian Mohedano va visitar 
Sant Adrià de Besòs i l’entorn de les 3 
xemeneies acompanyat dels regidors 
d’Esquerra del municipi i el president 
de la Plataforma per a la Conserva-
ció de les 3 Xemeneies, Roger Hoyos. 
La visita també va servir per denun-
ciar l’abocador a cel obert en què s’ha 
convertit el voral de les vies del tren 
al seu pas per Sant Adrià (Veure des-
tacat).

La visita va formar part de les tro-
bades que realitza normalment Mo-
hedano pel territori com a diputat de 
proximitat d’ERC. La funció d’aques-
tes visites és que els regidors puguin 
explicar les problemàtiques locals i 
fer-les arribar als diputats del Parla-
ment de Catalunya.

El diputat de Junts pel Sí al Par-

lament de Catalunya, Fabian Mohe-
dano, ha volgut en aquesta ocasió 
conèixer de primera mà el front ma-
rítim adrianenc i les 3 Xemeneies, la 
propietat de les quals Fecsa-Endesa 
ha ofert recentment a l’ajuntament 
de Sant Adrià. Mohedano ha vol-
gut escoltar l’opinió tant d’ERC Sant 
Adrià com del president de la Plata-
forma per a la Conservació de les 3 
Xemeneies, Roger Hoyos, per copsar 
d’aquesta manera el posicionament 
del territori.

Precisament el passat mes de fe-
brer ERC Sant Adrià va celebrar una 
assemblea oberta a la ciutadania en 
la qual va fixar la seva posició res-
pecte del futur de l’antiga instal·lació 
de FECSA-ENDESA i els terrenys que 
l’envolten.

Les principals conclusions de l’as-
semblea que van ser transmeses al 
diputat passen per un projecte glo-
bal que inclogui tant les 3 Xemeneies 
com la resta de terrenys que s’este-
nen fins a la desembocadura del riu 
Besòs. Acompanyat per Hoyos i els 
dos regidors d’ERC a Sant Adrià, Ru-
bèn Arenas i Antoni Vélez, Moheda-
no va coincidir a assenyalar que cal 
inversió pública a la zona i no només 
buscar l’especulació immobiliària.

Mohedano va coincidir a destacar 
que Sant Adrià no ha de quedar aï-

llat de la resta de municipis metropo-
litans i que “no s’ha de veure las xe-
meneies com un problema, sinó com 
una oportunitat”. Aquesta oportuni-
tat passaria per impulsar un projecte 
de projecció internacional.

“La conservació de les xemeneies 
i la sala de turbines ha d’anar lliga-
da a la conservació del poliesportiu 
Marina-Besòs i del Parc del Litoral, i 
ha de trobar una solució que integri 
la zona amb el barri de Sant Joan i la 
resta del municipi”, va destacar Vélez 
al final de la visita.

En la seva visita el diputat del 
Parlament va compartir la preocu-
pació per la mala gestió del consis-
tori a l’hora de defensar la voluntat 
dels ciutadans. Arenas va remarcar 
que el procés participatiu endegat 
per l’ajuntament no ha arribat a tota 
la ciutadania, i la declaració de BCIL 
s’ha fet tard, quan ja s’havia buidat 
l’edifici de tots els elements d’interès 
industrial.

Per la seva part, el president de la 
Plataforma per la Conservació de les 
3 Xemeneies va fer arribar a Mohe-
dano la seva desconfiança vers les 
institucions implicades, que no han 
estat capaces de frenar el buidatge 
que FECSA-ENDESA ha realitzat de 
les xemeneies.

El nou escenari que 
s’obre després de les passades elec-
cions municipals, amb la pèrdua de la 
majoria absoluta per part de l’equip 
de govern, suposa una oportunitat 
per encarar un nou rumb en la plani-
ficació del front litoral, en què les xe-
meneies siguin la pedra angular d’un 
projecte de futur.

#NOUSANTADRIÀ
LA BESOSSADA
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MOCIONS DEL NOSTRE 
GRUP AL PLE MUNICIPAL
Moció d’adhesió a l’AMI

Moció per evitar la pobresa energètica

Moció de suport a la declaracio I/XI del Parlament (Declaració de ruptura)

Moció auditoria dels comptes dels poliesportius Besòs i Marina - Besòs

Moció reclamar el traspàs del servei de Rodalies

Moció ampliació dels horaris a la Biblioteca

Moció adaptar el .cat a la web de l’Ajuntament

Una ciutat sense rumb
Quan ens presentem a unes eleccions ho fem 
amb un contracte i un dibuix de com ens imagi-
nem la nostra ciutat en el futur. És el que ano-
menem un projecte de ciutat.

La nostra ciutat fa temps que vaga sense 
rumb, amb un projecte esgotat, incapaç de tro-
bar-se a si mateixa. Amb un govern en minoria, 
superat pel dia a dia i amb molts problemes 
seriosos a sobre de la taula: el crematori, la situ-
ació als poliesportius, el Front Litoral, el Mercat 
municipal i una llarga llista més. La nostra ex-
periència en aquest temps a dins del consistori 
és aquesta, la d’un ajuntament gris, abocat a la 
gestió, sense temps per repensar-se, per inno-
var, per dibuixar aquest Sant Adrià que volem 
veure al mig o llarg termini. Amb poca traça i 
desdeny pels detalls.

El Sant Adrià de la propera generació, l’haurí-
em d’estar pensant ara i l’hauríem de comen-
çar a construir en breu. Aquest pas previ però 
necessita d’un fort lideratge, de valentia política 
i de moltes ganes. Malauradament no és la si-
tuació que vivim a Sant Adrià, on sembla més 
que estem instal·lats en un període de transició 
i una manca de lideratge que ens porta al camí 
de l’incertesa.

A ERC – Sant Adrià treballem des de l’opo-
sició en cada moció i cada pregunta per trans-
formar Sant Adrià i preparar-lo per la propera 
generació d’acord a la nostra visió. A més, fisca-
litzem i negociem constantment per evitar des-
viacions del que volem per la ciutat. Ens ima-
ginem una ciutat: neta, sostenible, intel·ligent, 
amb vocació d’atreure talent i generar ocupació. 
Amable amb el seu entorn social i natural, una 
ciutat de les persones on viure amb qualitat. Tot 
això amanit amb dosis extres d’il·lusió, empenta, 
ganes i vocació de servei públic amb un dibuix 
clar del Sant Adrià que volem entregar als nos-
tres fills.

Ens ajudes a construir aquest nou Sant Adrià 
que volem?

Rubèn Arenas García
Regidor-Portaveu d’ERC 

@rarenaga

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU
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OPINIONS REPUBLICANES

Jerc
Ja fa uns anys que les Joventuts 
d’Esquerra Republicana van esta-

blir-se a la nostra ciutat. Des d’ales-
hores no hem parat de lluitar a peu 
de carrer per aconseguir la indepen-
dència i el socialisme dels Països Ca-
talans. No obstant, i sense deixar de 
banda els nostres interessos nacio-
nals, les JERC de Sant Adrià també 
hem volgut tenir un paper important 
de la mà d’Esquerra en temes muni-
cipals; a part de col·laborar en totes 
les campanyes que ha fet ERC, tam-
bé hem pres la iniciativa pel que fa 
a assumptes directament relacio-
nats amb el jovent. Sense anar més 
lluny, l’any 2015 vam portar al ple la 
nostra voluntat de millorar i ampli-
ar els horaris de la nostra bibliote-
ca municipal, una moció que va te-
nir una gran acceptació per part dels 
partits polítics i la qual va arribar a 
bon port. També hem donat a co-
nèixer públicament el nostre rebuig 
al tancament del poliesportiu Ricart. 
Finalment, com no podia ser d’altra 
manera, també hem lluitat al carrer 
per aconseguir una majoria indepen-
dentista a la nostra ciutat.

Ara, a pocs mesos d’aconseguir la 
nostra república, no defallirem i us 
necessitem a tots per tal de fer es-
coltar les nostres reivindicacions 
també a Sant Adrià.

ORGANITZA’T I LLUITA !

Martí Oliver
@martioliver_24

Dona i Feminisme
Actualment, a Sant Adrià hi habiten 
unes 35.800 persones, de les quals, 
un 51% són dones. Per tant, partint 
de què per desgràcia vivim en una 
societat on domina l’heteropatriar-
cat, i majoritàriament, està banyada 
de masclisme, és necessari que es 
posi a disposició de totes nosaltres 
unes polítiques d’igualtat, potents i 
que lluitin, per a l’eliminació de qual-
sevol variabilitat que trenqui amb el 
fet de posar la dona al costat de l’ho-
me.

Aquestes polítiques també han de 
lluitar pels drets que tenim pel sim-
ple fet d’haver nascut, i que han de 
tenir un ventall molt ampli per les 
diferents realitats que es viuen. Per 
exemple, un 16,5% són nenes i ado-
lescents, que és la franja d’edat on 
s’hereten els micromasclismes (Els 
micromasclismes són els fets del 
masclisme normalitzats socialment). 
i que per tant és el punt on més s’ha 
de treballar per a trencar amb els 
rols de gènere; el 80,2% són adul-
tes, aquest és el punt on més violèn-

cia de gènere i discriminació laboral 
i social es desenvolupa a la socie-
tat, i per tant, han d’entrar en rigor 
totes aquelles normatives que obli-
guin a imposar la igualtat entre els 
dos gèneres; i per últim, el 3% de les 
habitants són jubilades. En aquesta 
última es viu una situació, majorità-
riament de masclisme de la llar, ba-
sat en els pensaments i formes de 
fer d’una època ja passada, on l’ho-
me era el pilar de la casa, i la dona 
s’encarregava dels nens i de les fei-
nes de la casa.

Així que s’han de perfilar els dife-
rents casos, i a Sant Adrià augmentar 
les activitats, xerrades, formacions, 
tallers, entre d’altres, que enfortei-
xin el gènere femení i així aconseguir 
l’alliberament de la dona en tots els 
aspectes als quals es troba lligada 
dels rols estructurats per la nostra 
societat, i així visualitzar tots aquells 
aspectes existents, injustos, però al-
hora invisibles.

Des d’ERC Sant Adrià, el que es 
vol, a part dels aspectes ja comen-
tats, i molts altres, és formar a totes 
les dones de quins són els seus drets 
i les seves llibertats, ajudar-les a de-
senvolupar-les i engrescar-les a se-
guir amb la lluita ja iniciada, i que no 
es pot aturar, fins que no hi hi hagi 
cap diferència entre gèneres des de 
cap sector.

Marta Giralt

Nacional
Riquesa i fiscalitat a la Repúbli-
ca Catalana. Fa tot just tres mesos 
Oxfam Intermon feia públic un infor-
me a on denunciava que a tot el món 
62 persones acumulen la mateixa ri-
quesa que 3.600 milions de perso-
nes. Una realitat demolidora que ens 
ajuda a copsar l’abast de la voràgine 
neoliberal.

Catalunya, per desgràcia, no s’es-
capa d’aquesta tendència. Ho po-
dem il·lustrar amb tres dades: (1) el 
patrimoni del català més ric equival 
a la renda anual de 150.000 famíli-
es mitjanes; (2) el patrimoni de les 
20 fortunes més grans de Catalunya 
va augmentar un 34% el 2015; i (3) 
el 20% més ric de la població cata-
lana acumula una renda que és 6,5 
cops superior a la renda que té el 
20% de la població amb menys re-
cursos, una diferència que s’ha incre-
mentat un 35% des de l’esclat de la 
crisi. Per desgràcia, vivim a un dels 
països més desiguals de la zona rica 
de la Unió Europea, només superats 

per l’Estat espanyol i Grècia.

En el context del debat constitu-
ent de la nova República Catalana 
no podem romandre impassibles da-
vant d’aquesta realitat. Si realment 
ens proposem de construir una Re-
pública d’iguals, no només sobre el 
paper, sinó a la realitat, hem de posar 
al servei de la societat tots els ins-
truments que tinguem a les nostres 
mans per tal d’acabar amb aquesta 
injustícia. En aquest sentit, la fiscali-
tat ens pot ajudar a assolir una soci-
etat econòmicament més equilibra-
da i, per tant, amb més potencial de 
desenvolupament.

El camí a seguir passa per disse-
nyar un sistema impositiu que ten-
deixi a tractar de manera igual les 
rendes del treball i les rendes del 
capital, i que fonamenti els seus in-
gressos més en els impostos direc-
tes que no pas en els indirectes. A 
més a més, cal dotar l’Agència Tribu-
tària de recursos humans i materials 
suficients per perseguir el frau fis-
cal (sobretot el dels grans contribu-
ents), alhora que establim lleis que 
ens protegeixin de l’elusió fiscal.

Tenim l’oportunitat que l’econo-
mia torni a estar al servei de les per-
sones.

Pol Carrión
@polcarrion

Cada cert temps en aquest país 
algú intenta crear alguna mena de 
conglomerat empresarial que lideri 
l’economia catalana. Catalunya, di-
uen, necessita una gran empresa de 
capital català que lideri la marxa de 
l’economia. I cada cert temps assis-
tim al fracàs d’aquest projecte i a la 
frustració col·lectiva.

 
El problema de tenir una estruc-

tura empresarial composta de PIMEs 
és establir una orientació econòmi-
ca que aprofiti totes les forces i en 
particular les forces de l’Administra-
ció, Observis sinó l’economia espa-
nyola orientada a afavorir les grans 
empreses de sectors regulats que 
no solament gaudeixen del suport 
de l’Estat sinó que es confonen amb 
el propi Estat. En els consells d’admi-
nistració hi trobem advocats de l’Es-
tat, diplomàtics, polítics...

 
Catalunya no ha tingut capacitat 

per a crear grans conglomerats de 
capital català que li marquin la pau-
ta a l’administració de torn. Potser la 
solució nostra és canviar la manera 
de fer. Catalunya té una gran tradi-

ció i capacitat d’associacionisme que 
pot aprofitar-se amb una manera de 
fer ser més participativa i, en defini-
tiva , més democràtica.

 
A la vegada les associacions pa-

tronals de PIME han de tenir poder 
real i efectiu sobre la Generalitat i els 
ajuntaments i no solament en els as-
pectes amb una relació directa tals 
com promoció econòmica sinó en ur-
banisme, ensenyament, en tot. L’as-
sociacionisme de PIMEs a Catalunya 
ha de tenir molt més valor econòmic 
i social.

Joaquim Perramon

Sant Adrià
Dret al descans. Cada any, quan 
arriba l’estiu, els adrianencs i adri-
anenques comencem a patir pro-
blemes de sorolls provinents de les 
activitats d’oci nocturn que s’orga-
nitzen a la zona del Fòrum. Aquest 
soroll irromp a la nostra ciutat fins 
ben entrada la matinada, evitant 
als veïns i veïnes de Sant Adrià po-
der descansar com cal.

El dret al descans és un dret bà-
sic, quelcom primordial per al be-
nestar de les persones, i com a tal, 
hem de fer tot el que estigui a les 
nostres mans per garantir-lo. Des 
d’Esquerra Sant Adrià portem me-
sos implicats en aquesta proble-
màtica, fent-la prioritària dins del 
nostre programa electoral les pas-
sades eleccions municipals, i tre-
ballant-la de forma constant en el 
dia a dia per part dels nostres re-
gidors a l’ajuntament.

En els darrers mesos hem em-
prés diverses accions per a mi-
llorar aquesta qüestió, com per 
exemple al Ple Municipal del juli-
ol de l’any passat, on vàrem dema-
nar a l’equip de govern que orien-
tessin els altaveus al mar, i no als 
blocs de pisos tal i com estaven 
fent fins ara, també vàrem insistir 
en la regulació del volum, evitant 
al màxim possible la contaminació 
acústica.  Pel que fa aquest 2016, 
hem sol·licitat l’actualització del 
mapa de sorolls com a mecanisme 
per a conèixer de forma precisa la 
realitat del nostre municipi.

Hem d’aconseguir que oci i des-
cans siguin compatibles i des d’Es-
querra Sant Adrià seguirem treba-
llant per a que així sigui.

Gemma Pla
@gemmapla

Sant Adrià: 
una identitat 
oblidada
Una de les preocupacions que em 
van motivar a participar en la vida 
pública de la nostra ciutat va ser 
tenir l’oportunitat de recuperar part 
de la identitat de la nostra ciutat, 
que ja porta anys perduda i més 
que enterrada per part del govern 
municipal, tret de petites iniciatives 
que són més gestos que canvis 
reals.

A la campanya va ser un com-
promís explícit d’ERC, ja que una 
ciutat que no conserva el seu 
passat i els seus símbols està con-
demnada a no tenir cap mena de 
projecte de ciutat pel futur.

Ens aquests mesos hem vist 
alarmats com hi ha una falta total 
de cura per donar valor a aquells 
petits elements que ens fan dife-
rents. Al Nadal vam veure horro-
ritzats com l’Ajuntament realitzava 
un espectacle de llum a la façana 
de l’edifici, i on sortia malament el 
nom de la nostra ciutat. Així, els 
exemples es van seguint un dar-
rere l’altre.

Gràcies a la nostra pressió hem 
aconseguit que es tingui més cura 
a l’hora de preservar el nom del 
municipi. Sí el nostre ajuntament 
no vetlla perquè als diaris, admi-
nistracions i documents oficials el 
nostre nom s’escrigui de forma cor-
recta, qui ho farà? 

Es tracta de petits detalls que 
nosaltres hem portat al Ple o a Co-
missions: conservar l’escut que hi 
ha arraconat a la façana de Can Ri-
galt, conservar els panots de l’antic 
mercat d’encants, dignificar l’espai 
del Camp de la Bota, etc.

El sentiment col·lectiu és el que 
dóna força i unió als seus ciuta-
dans, i aquesta força es tradueix en 
moviments veïnals per mil i un te-
mes diferents, aquells que els ciu-
tadans, de forma legítima, creguin 
que s’han de manifestar i portar al 
carrer. Potser aquesta és la clau de 
tot plegat, que amb una identitat 
adrianenca més forta també tindrí-
em ciutadans més crítics, implicats 
i actius, i això que a ERC ens en-
canta i és el que volem, a d’altres 
no els interessa gens. Què volem?

Antoni Vélez
Regidor d’ERC 
@velezcat
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LA VEU DELS 
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@serrotocap
Ya están aquí ... Foto de esta mañana: uno de los tres chorlitejos chicos observados esta 
mañana en #SantAdrià pic.twitter.com/YVbgk7XhN0

@recauchutado
La carretera. @AMBmobilitat Via d’accés a #Badalona #Barcelona #SantAdria en bicicleta. 
#3carrilsXcotxes i #Vorera1m pic.twitter.com/lEIwwuEYNF

@3xemeneies
Aprovada la proposta de declaració com a Bé Cultural d’Interés Local de les @3Xemeneies 
de #SantAdrià http://www.sant-adria.net/sant-adria-per-temes/alcaldia/noticies/tres-xeme-
neies

@CrematoriStop
#SANTADRIÀ vol sentir-se orgullos de la seva ciutat i no seguir sent l’abocador de la gran 
Barcelona

@moregarjuan
El problema de #santadria es la falta de liderazgo de su gobierno municipal, siempre plega-
dos a deseos e intereses externos. @CrematoriStop

@MartiniArcos
El carrer que ara es diu des de fa molts anys Manuel Fernández Márquez al #BarriLaMina 
abans, al principi, es deia Carrero Blanco #SantAdria

@jordicampos
Capvespre des del #Besòs al fons el Turó de Montcada i la Mola #324eltemps #arameteo 
#SantAdrià #Barcelona pic.twitter.com/aEg8oD9hQg

@jmiquelrigau
La ofrena de petals de roses al RiuBesos #diapoblegitano #santadria @imarcuello @LOLI-
OCANA @MovEsqSAB @MovEsquerres pic.twitter.com/x96PUn27Ke

@xordiet
Per cert @Adif_es quan volgueu podeu venir a netejar la merda que hi ha als vostres ter-
renys a #SantAdrià. Besis pic.twitter.com/FOkH8Nsyzy

@punta_iceberg
Damos la bienvenida a @SUMATE_SAB, independentistas castellanohablantes. https://mo-
bile.twitter.com/SumamosBCN/status/718341344054349824

@CastellersdeSA
Trobada de la primavera a Santa Coloma: p4, 3d6, 4d6, 3d6a i p4. Gran diada i molt bon am-
bient a plaça! Així és un plaer!Amunt Passadors!

@xordiet
Galeria d’imatges de la presentació ahir de @SUMATE_SAB al @MuseuImmigracio de 
#SantAdrià https://drive.google.com/folderview?id=0B957edeaCUuxb2ozdkprMkxpMDQ
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HERMANDAD ROCIERA 
PASTORA DEL ALBA

ENTREVISTA

«Los andaluces han luchado para hacer 
“un país” grande.»

«Los hijos de padres andaluces son los 
que más pelean por Catalunya»

¿Cuándo y cómo nació la entidad? 
La entidad nació en el año 94, yo no fui 

fundador pero empezó en un bar, se fueron 
convirtiendo en un colectivo.

¿Cuál es su finalidad? 
Hacemos un camino, hacemos un trasla-

do… nosotros somos muchos andaluces que 
somos creyentes, tenemos fe y hemos lucha-
do, hemos apostado por esto. Si yo fuera el 
presidente de la FECAC yo haría la romería 
en Montcada.

¿Cuál es su principal o principales acti-
vidades? 

La principal actividad es una romería para 
celebrar el Rocío que tenía lugar en Montca-
da i Reixac, además se hacen 11 misas rocie-
ras y el cambio de vara. 

¿Cuántos asociados tiene? 
Somos unos 60 asociados aproximada-

mente.

¿Cuantas horas dedica a trabajar para 
la hermandad?

Se le acaban dedicando muchas horas, 
todo lo que depende en la Hermandad para 
mí es prioritario.

¿Qué es lo que más le llena de orgullo?
Lo que más me llena de orgullo es que la 

gente se lleve bien y que la Hermandad fun-
cione. Representamos a Sant Adrià y para 
nosotros llevar el nombre de la ciudad es un 
orgullo.

¿Muchas entidades encuentran en el 
relevo generacional su gran talón de 
Aquiles, como lo afronta su entidad?
Es un problema, la Hermandad se mantiene 
estable pero cuesta progresar. 

¿Los jóvenes viven la hermandad y se 
implican tanto como los más mayores? 

La juventud tiene otras ideas y otros pen-
samientos, a los jóvenes les cuesta acercar-
se e implicarse. Los hijos de padres andalu-
ces son los que más pelean por Catalunya.

La entidad es un gran pilar a la hora de 
romper barreras mentales. ¿Cuántos 
no creyentes o no andaluces se han 
acercado a su entidad para participar y 
colaborar?
No le pedimos el carnet a nadie, no pregun-
tamos a nadie si son creyentes ni de dónde 
vienen.

¿Se sienten apoyados por el ayuntami-
ento?  
El Ayuntamiento está pendiente de las en-
tidades.

¿En qué podría ayudarles más la admi-
nistración? 
No entendemos porque si tenemos firma-
do un acuerdo con el INCASOL por 50 años 
para celebrar una romería en Montcada i 
Reixac ahora no nos permitan hacerlo por 
un cambio de gobierno.

Manuel Ramos

Nació en Málaga (Andalucía) vino 
con 14 años, lleva 53 años en Sant 
Adrià. Dice que los andaluces 
“Han luchado para hacer “un país” 
grande.” Exige que se extingan los 
tópicos sobre los andaluces.

Se unió a la hermandad rociera en 
el año 95 y lleva al frente de la enti-
dad desde el 97, hace casi 20 años.

SOM LA VEU REPUBLICANA, INDEPENDENTISTA I 
D’ESQUERRES AL PLE, LA TEVA VEU!


