
Ha destacat la necessitat que la política
s'independitzi d'influències que
mediatitzen -o neguen- les llibertats de
la ciutadania i, també, la necessitat que
la societat s'independitzi de tuteles que
coartin el seu dret a expressar les seves
propostes i crítiques en tots els àmbits.
En Jordi Portabella ha plantejat les
condicions amb què Esquerra pactarà el
seu accés al govern municipal: arribarà
a acords amb qui adopti el nostre model
de ciutat. Considerant l'aposta olímpica,
per exemple, cal que ens plantegem no
només si aquest esdeveniment a deu
anys vista resoldrà ara els greus
problemes derivats de la crisi actual,
sinó si contribueix a articular la ciutat on
viurem d'aquí a 20 anys. I
preguntem-nos també, com pot ser que
el Club Patí Congrés no pugui pujar ara
com ara de categoria perquè no disposa
de pista coberta i l'Ajuntament respongui
amb l'ocurrència d'uns jocs olímpics
d'hivern?
Tal com s'ha expressat repetidament al
llarg del dinar -abans de sortir a visitar la
Fundació Trinijove-, a Esquerra la gent
no ens és indiferent.

ORIOL
GÜELL

L'esquerra que escolta

Vint-i-cinc persones en representació
d'entitats i associacions del districte s'han
reunit amb en Joan Puigcercós i
representants d'Esquerra d'àmbit local,
municipal i sectorial. 
La trobada, promoguda per la Federació
de Barcelona i organitzada pel Casal Lluís
Companys, s'ha plantejat com un dinar de
treball per tal que es puguin exposar
opinions, adreçar preguntes i peticions des
de la proximitat.
Hem escoltat demandes sobre la matrícula
escolar, sobre el crèdit a les pimes,
preguntes sobre la dotació d'equipaments
a la Trinitat Vella i sobre l'ordenació del
petit comerç urbà, inquietud sobre l'aposta
olímpica de l'alcalde Hereu, reflexió al
voltant de les jubilacions i sobre el futur
govern de la ciutat. I també felicitacions
pel compromís d'Esquerra amb les entitats
andreuenques i per haver adaptat la llei
del comerç a les necessitats concretes del
país, de la nostra gent.
En Joan Puigcercós ha encetat amb una
dosi de realisme les seves intervencions:
no serà fàcil, però ens en sortirem, aquest
país té potencial per a tirar endavant per
bé que ens esperen anys d'esforç en que
cal extremar la solidaritat entre nosaltres.

President del Casal
Lluís Companys

ORIOL GÜELL
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Ara no és temps
de decepció

Joan Puigcercós visita Sant Andreu

laRepublicana
BUTLLETÍ D'ESQUERRA -

Montserrat Benedí i Joan Puigcercós debatent als carres de Sant Andreu.

SANT ANDREU

Apunts

Fa uns dies em va arribar l’enllaç
www.barcelona2159.org, on se’ns
convida a deixar missatges en una c
àpsula del temps que s’obrirà el 2159,
d’aquí a 150 anys. Són missatges d’avui
per al futur.
El projecte commemora l’inici, fa 150
anys, del projecte d’Eixample de
Barcelona. Es pot pensar, vist avui dia,
que el progrés és inevitable –aliè a
l’esforç de cadascú– que la ciutat havia
de ser tal com és ara. Però no és així.
La ciutat concebuda per Cerdà podia
reeixir o podia fracassar. A la Barcelona
on va viure la meitat dels infants moria
abans dels 10 anys; amb una població
delmada per les epidèmies, els
propietaris del sòl consideraven “poc
profitoses” les càrregues per a
sanejament, il·luminació, etc. Pel nostre
bé i el de les nostres famílies, d’altres
han reeixit a millorar les condicions de
vida a còpia d’esforç i dedicació.
A hores d’ara, quan l’atur afecta una de
cada cinc persones, quan el descrèdit
de la política assoleix nivells inèdits, la
desafecció és generalitzada. Doncs bé,
no és temps de decepció. No podem
excusar-nos i restar indiferents a la sort
de la gent. Quin missatge enviarem al
futur sense comprometre’ns a canviar el
present? Cal que ens hi posem tots,
també tu. Ara és temps de participació
activa.
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El Casal és a la vostra disposició per a les
activitats que hi vulgueu dur a terme i n'hi ha
prou amb acordar l'horari per a fer-ne ús.
Així ho han fet ja companys i companyes
que hi han celebrat aniversaris, han
organitzat projeccions de pel·lícules, hi han
assajat la presentació de tesis doctorals, etc.
Només cal que truqueu al 93 345 69 62 per
a sol·licitar-ne l'ús. I recordeu també que
entitats en què participeu en poden fer ús i hi
seran benvingudes. Ens agradarà que
comparteixin el Casal amb nosaltres.

Fent Casal

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya
hem apostat sempre per l’educació com un
dels eixos prioritaris per esdevenir una
societat preparada per assolir els reptes de
futur, cohesionada fruit de la integració
cultural i la inclusió social i amb igualtat
d’oportunitats per a tothom.
Conscients que una bona educació  post
obligatòria permet poder accedir a una vida
laboral amb unes mínimes garanties d’èxit i
recollint la demanda de la comunitat
educativa del SES Josep Comas i Solà ,
únic centre educatiu públic de secundària
del barri de Trinitat Vella, vàrem presentar
una proposició al Plenari del Districte instant
el Consorsi d’Educació de Barcelona que
l’esmentat SES esdevingui un Institut
d’Ensenyanent Secundari per tal que el
jovent de la Trinitat Vella tingui l’oportunitat
de cursar estudis secundaris post-obligatoris
a l'Institut del seu barri, ja sigui de
Batxillerat, com de Cicles Formatius.
Pel que fa a l’escola La Maquinista, ERC va
proposar a la Comissió d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona establir els
canvis de planejament urbanístics
necessaris per tal de construir la nova
escola en l’entorn immediat a la ubicació
actual de l’escola provisional.

 

Per la importància que té que el jovent
rebem una educació en valors, és
necessari el reconeixement d’aquestes
activitats així com del personal que ho
porta a terme. D’aquesta manera
podrem seguir educant per tal que no es
perdin els valors que, quan els nens i les
nenes siguin grans, hauran de regir la
nostra societat.

ROBERT FABREGAT

Plenari

MONTSERRA BENEDÍ, CONSELLERA DE DISTRICTE

Després d'un període fora de servei -i gr
àcies a la dedicació i la feina del
company Josep Cruz- el Casal ha
recuperat la cobertura WiFi i, per tant,
es torna a oferir el servei de connexió
gratuïta a internet a la militància
d'Esquerra a Sant Andreu. Per a
poder-la aprofitar, per a cadascun dels i
les militants o per a entitats o grups en
els que participeu, només cal contactar
amb l'Oficina Tècnica (
santandreu@esquerra.org) i us
informaran dels dies i els horaris.

Espai WiFi

El Casal és un espai obert.

La Canya

L’educació no formal és tota aquella
intervenció educativa en situació de temps
lliure i fora de l’ensenyament reglat i de l’
àmbit familiar. La seva funció és contribuir
a l’educació integral. Per tant, no es tracta
només de guarderies on deixar infants i
joves, sinó en l’aposta colateral per tal
que rebin una educació en valors, tot
reivindicant-ho des del joc i activitats
lucratives.

A Esquerra
apostem per l'educació

Educació en valors.

Educació en el lleure, educació
en valors

LAIA GRANGÉ, JERC SANT ANDREU
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Com a membre del Secretariat de la Xarxa
d’Entitats [www.laxarxa.cat] em va satisfer
molt portar al nostre casal aquesta exposició
del 25 de gener al 5 de febrer passats.
Com molts ja sabreu, el dictador Primo de
Rivera va fer enderrocar l’any 1928 les 4
columnes de Puig i Cadafalch que s’havien
alçat a Montjuïc el 1919 i que representaven
les 4 barres catalanes.

Oficina d'atenció
ciutada, vine,
t'escoltem!

La tardor d'enguany les tornaran a restituir
gràcies a l’esforç durant més de set anys de
la societat civil encapçalada per la Xarxa
d’Entitats i també gràcies a la proposta de
restitució del monument presentada pel grup
municipal d’ERC, que va propiciar
l‘aprovació del Ple de l’ajuntament de
Barcelona que va aprovar el 27 de juny del
2008, a proposta d'ERC i per unanimitat, la
restitució de les Quatre Columnes de Puig i
Cadafalch a Montjuïc en posició frontal i en
el lloc més proper a l'original.
L’exposició no parla només de les 4
columnes i de la campanya per la seva
restitució. També s’endinsa en el context
històric, en el coneixement de Puig i
Cadafalch  i la urbanització de la muntanya
de Montjuïc.
82 anys després que el dictador Primo de
Rivera les enderroqués pel fet de simbolitzar
les quatre barres catalanes, les Quatre
Columnes s'alçaran de nou a Barcelona.
És senzill descriure amb paraules la
seqüència d'accions que han dut a aquest
desenllaç. El que en cap cas no es pot
copsar és la magnitud dels esforços i la
tenacitat demostrada per l'entitat promotora
d'aquesta iniciativa, l'encadenament de
voluntats d'homes i dones decidits a restituir
democràticament el que la tirania va
enderrocar.

tota la militànica. Així doncs si
creieu que sobra alguna secció, si
voleu afegir-ne d'altres, si voleu
publicar algun escrit a la 
Republicana o voleu col·laborar en
altres tasques de comunicació
només caldrà que us poseu en
contacte amb nosaltres, o bé
visitant-nos al casal, o a través del
correu electrònic (
santandreu@esquerra.org o 
fonamental@gmail.com).

Comunicant
Al Casal Lluís Companys
posem els nostres mitjans
al servei de la militància

Amb aquest número de la Republicana
iniciem una nova etapa en la política
comunicativa del Casal. No només tornem
a fer un butlletí en paper, sinó que el
volem obrir als militants. Aquest butlletí es
publicarà trimestralment i contindrà
material ja publicat prèviament als nostres
mitjans digitals i materialment nou,
especialment a les columnes d'opinió.
Aquesta és la política que aplicarem en un
principi. Però volem millorar amb l'ajut de

L'Ajuntament de
Barcelona va aprovar el
juny del 2008 a proposta
d'Esquerra la restitució de
les Quatre Columnes.

Al carrer

RAFEL CASTELLANOS

Volem ser propers a tothom, ens proposem
escoltar i conèixer de primera mà les
propostes, les opinions i queixes, les teves
inquietuds, volem saber tot allò en què et
puguem ser útils. Per això obrim l'Oficina
d'Atenció a la Ciutadania (dimecres
alterns, us facilitarem l'horari trucant al 933
456 962). Hem començat a respondre les
consultes que han anat arribant. Totes les
iniciatives són benvingudes perquè aquest
districte el construïm entre totes i tots.

Les Quatre Columnes al seu emplaçament original.

L'exposició de Les Quatre Columnes
de Puig i Cadafalch al Casal

Vida de Casal

Secretari d'Imatge
i Comunicació

JAVIER
DEL CAMPO
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Esquerra-Sant Andreu
Rubén Dario, 55
08030 Barcelona
Telèfon 933 456 962
santandreu@esquerra.org
www.esquerra.cat/santandreu

és obsoleta per donar resposta a
l'actualització de coneixements dels
ciutadania del nostre país.
Cal, doncs, revisar i reestructurar el
model, ja que hi ha àmbits concrets on
persones amb voluntat de formar-se no hi
poden accedir, per manca de places.
Cal també revisar els paràmetres del
Consorci de Formació Continua de
Catalunya que agrupa sindicats i patronals
a fi d'aconseguir obrir-lo a noves
iniciatives formatives i nous agents
socials.

En diferit

és una publicació d'Esquerra-Sant Andreu.
Direcció i Coordinació Javier del Campo
Redacció Lídia R. Alberich Carlos Escuredo

Edita Casal Lluís Companys

Finalment, cal també invertir més diners
per a formació, i dit d'un altra manera, ser
conseqüents des de l'entorn polític i
augmentar els recursos alhora que se'n fa
una distribució millor (per exemple, el
Departament d'Educació té 300 inspectors
i 6 coordinadors FP-Empresa: és clar on
posa l'accent).
En resum, moltes coses han de canviar
perquè l'status quo actual ja no pot
continuar. Molta feina a fer, molt camí per
endavant...

laRepublicana

Com a resum de la conferència "Per sortir
de la crisi: formació" cal destacar certs
aspectes que s'hi van tractar amb
profunditat. Així, en el món actual, cal tenir
present que la formació no se circumscriu
només a les primeres etapes de la nostra
vida. Avui, tothom ha de tenir present que
el reciclatge de coneixements ha de ser
constant. D'aquest fet es deriven algunes
constatacions rellevants: l'estructura
actual amb divisions en Universitats,
Formació Professional, Formació
Ocupacional, Formació Continua

Per sortir de la crisi; formació
JOAN PONS

Postals
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