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EL NOU VAPOR 

ERC Sants-Montjuïc 

 
Quins són els 
nostres 
objectius?  

 

 
• Barcelona, capital 

de la República 
Catalana. 

 
• L’Ajuntament: una 

administració amb 
parets de vidre. 

 
• Aturar els 

desnonaments.   
 
• Fer que el metro 

arribi als barris de 
La Marina. 

 
• Racionalitzar el 

turisme al Poble 
Sec. 

 
• Dignificar els 

entorns de 
l’Estació de 
Sants. 

 
• Augmentar el 

servei de Nit Bus 
als barris de La 
Marina. 

 
  • Escoles bressol 

a Badal i Poble 
Sec.  

 
 
 
 
 
 
  

Marta Alonso 

Aquest 24 de maig és una 
de les dates més 
importants de la nostra 
història; primera volta de 
les eleccions 
constituents del 27 de 
setembre. 
 

I és per aquest motiu que cal 
actuar amb conseqüència i 
valentia, per això presentem la 
candidatura que presentem, de 
gent pencaire i que coneix el 
terreny, proposant unes 
propostes valentes per a una 
nova Barcelona, la Barcelona 
del Sí Sí, la Barcelona capital 
de la República catalana. 
 
Barcelona ha d’ esdevenir 
capital de país, i com a tal, ha 
de ser una Barcelona amb 
valors republicans, socialment 
justa i nacionalment lliure. I 
aquest model s’ha de portar a 
tots els barris i districtes de la 
ciutat, com el nostre, un dels 
més desiguals 
econòmicament. Amb les 
propostes i idees que hem 
recollit al nostre programa, 
tractem de donar solucions a 
molts dels problemes que any 

Unes eleccions molt importants 

 
rere any han estat silenciats 
al nostre districte. 
 
 
Cal que arribi la Línia 9 als 
barris de la Marina, calen 
més espais per a joves, 
espais com Can Batlló i 
apostar sense complexes 
per la seva autogestió, tornar 
la muntanya de Montjuïc als 
barris propers, gestionar 
millors els pocs espais que 
tenim i finalitzar obres 
endegades massa anys 
enrere i que bloquegen el 
desenvolupament del nostre 
districte, entre moltes 
d’altres. 
 
El 24 de maig decidim com 
volem que es gestioni la 
capital del nostre país, així 
que el teu vot és més 
important que mai. 
 

 La Marta 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un dels grans 
avantatges del 
sistema de partits que 
hem construït a 
Catalunya és que, a 
la pràctica, abasta 
totes les sensibilitats, 
socials i nacionals. 
Sense gaires 
esforços hom pot triar 
una opció sobiranista 
que aposti per una 
política d'austeritat, o 
sobiranista amb una 
política econòmica 
expansiva... vaja, 
totes les 
combinacions 
esdevenen possibles. 
 
En el cas de la ciutat 
de Barcelona, jugar 
amb aquestes dues 
cartes és fonamental. 
Cal que totes, totes, 
les opcions que es 
presentin, fins les 
més noves, a més del 
seu posicionament a 
l'eix social, cal 
manifestin 
públicament quin 
dels dos punts de 
l'espectre 
nacionalista recullen 
i proposen als 
ciutadans.  
 
En aquest moment, 
totes les conteses 
electorals al nostre 
país tenen caràcter 
plebiscitari, però a 
diferència del 
plebiscit 
convencional, els 
nostres vots van 
construint 
esglaonadament el 

A què juguem, Guanyem – Barcelona en Comú? 

 
plebiscit global. I si en 
el cas de les 
eleccions municipals 
és especialment cert, 
en el cas concret de 
Barcelona, aquest 
"plebiscit a terminis" 
esdevé indefugible. 
 
Catalunya ha 
construït la seva 
realitat nacional en 
base a dues forces 
complementàries, la 
capital, fa segles ja 
una ciutat de primer 
ordre en el món 
mediterrani i europeu, 
i el territori. Mai el 
país no s'ha bastit 
contra la capital, ni la 
capital ha deixat de 
ser imatge 
concentrada del país, 
una mena de quadre 
amb l'aplec de tots 
els colors de la nostra 
terra. 
 
Qui, malaltissament o 
interessada, vulgui 
separar ambdues 
realitats, a la pràctica 
només una, estarà fer 
volar coloms, creant 
un miratge que el 
temps desvirtuarà. 
 
Per aquesta raó, les 
eleccions municipals 
a Barcelona s'han 
d'entendre, en bona 
mesura, com unes 
eleccions nacionals 
concentrades. Per 
això esdevé bàsic, i 
els ciutadans ho han 
d'exigir, que en 
aquests dos eixos, 

nacional i social, les 
postures siguin 
nítides. No s'hi val 
jugar a les 
indefinicions. Una 
Barcelona amb 
majoria sobiranista 
obriria de bat a bat 
les portes cap una 
independència de 
facto; per actuar, des 
de ja, com a Estat. 
Una Barcelona en 
mans espanyolistes 
retardaria el procés 
cap a la llibertat 
nacional un període 
de temps 
indeterminat. 
 
Una de les incerteses 
que semblen pesar 
sobre les municipals 
del 24 de maig al 
nostre país rau en la 
possible influència del 
conegut com a efecte 
Podemos o Guanyem 
Barcelona en Comú o 
d'altres apel·latius. 
Encara avui no hem 
sentit un 
pronunciament públic, 
si més no, sensat, 
sobre el lloc que 
ocupen a l'eix 
nacional.  
 
En qüestions socials, 
uns quants podem 
compartir part del seu 
ideari.  
 
Respecte a la llibertat 
del nostre país, els 
ciutadans que els 
votin tenen dret a 
saber què estan 
votant. 

 

 

Manel Pérez Nespereira 

 

 
 
 
Les eleccions 
municipals a 
Barcelona 
s'han 
d'entendre, 
en bona 
mesura,  
com unes 
eleccions 
nacionals 
concentrades 



 
 
 
 
  
Els barris del 
districte de Sants 
- Montjuïc es 
caracteritzen per 
oferir serveis a 
tota la ciutat i a 
tot el país. 

 

Ací tenim les dues 
estacions de tren més 
importants dels 
Països Catalans: 
Sants (passatgers) i el 
Morrot (Mercaderies). 

Aquí es troba el 
cementiri més gran de 
tot Catalunya, el de 
Montjuïc. 

També tenim un dels 
polígons industrials 
més importants, el de 
la Zona Franca.  

Al nostre districte s’hi 
troba el recinte firal 
més important de 
Catalunya, el de 
Montjuïc. 

I en aquesta mateixa 

Uns barris al servei de la ciutat I el país 

 
muntanya de Montjuïc 
podem gaudir d’alguns 
dels museus més 
visitats del nostre país: 
el MNAC i la Fundació 
Miró.  

Cada any es celebren a 
l’estadi de Montjuïc 
esdeveniments de gran 
abast, com la Festa 
dels Súpers o concerts 
multitudinaris de les 
grans estrelles de 
l’escena musical 
internacional.  

I què dir de la Festa 
Major de Sants? És la 
tercera festa major, de 
les que es fan a 
Barcelona, amb més  
assistència de públic 
després de les de La 
Mercè i Gràcia.  

Acollim una de les 
infraestructures 
administratives més 
importants del país, la 
Ciutat de la Justícia. I 
també una de les més 
vergonyants: el CIE de 
la Zona Franca.  

Si als nostres barris acollim institucions i 
serveis que beneficien a tot el país, per què 
no podem rebre en compensació les 
infraestructures i serveis que necessitem?  

No tenim dret al transport públic als 
barris de La Marina? És just que siguem el 
segon  districte en desnonaments? Cal que 
sempre que es vol instal·lar una cosa que 
no volen enlloc, es pensi en nosaltres? Per 
què hem de patir barreres urbanístiques 
com les vies de RENFE? Per què hem de 
patir algns dels carrers amb més 
contaminació acústica de la ciutat? Per què 
hem de patir la mancança d’escoles bressol 
al Badal i al Poble Sec? 

Si som dels que més aportem pel bé de la 
ciutat i del país, com a mínim que ens 
tractin una mica bé.  

 

    Josep Francesc Braut 



 

 
 


