
Casal President Josep Irla  
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Horta-Guinardó 

  
Al casal president Josep Irla hem treballat enguany per unes eleccions espa-
nyoles, la campanya del referèndum, unes eleccions catalanes forçades, 16 
parades informatives,  6 autocars, 7 conferències, i hem canviat de local… 

No ploris per una terra que lluita,                    
lluita per una terra que plora!!                                                          

Memòria de l’any 
2017



!2



L’any que vam votar 
L’any 2017 sempre serà l’any de l’1 d’octubre, l’any en que Barcelona va 
ser la capital del país més que mai, l’any en que la ciutat va liderar una 
revolta democràtica. L’any en que finalment vam votar després de decidir 
fer una referèndum que l’Estat ens va negar cada vegada que havíem de-
manat la seva celebració.
L’any 2017 serà però també l’any en 
que Barcelona va ser colpejada pel 
terrorisme jihadista. La Rambla tindrà 
entra la seva història una nova data 
fatídica, el 17 d’agost del 2017, quan 
un grup de joves va decidir fer que 
la mort tenyís la nostra ciutat. I més 
enllà de la ràbia i el dolor que vam 
sentir, també va ser el moment en 
que es va demostrar com la ciutat 
era solidària, com la ciutat se sobre-
posava a la barbàrie i demostrava 
que Barcelona és una gran ciutat 
sobretot gràcies a la seva gent.
L’any 2017 ha estat l’any en que Barcelona ha demostrat una vegada més 
ser la capital del nostre país. Una ciutat que viu i vol viure. Però també 
s’ha demostrat que Barcelona necessita molt més.
Barcelona necessita molt més que un govern de la ciutat que sembla que 
no l’estima, més preocupat per les batalles partidistes que per estimar la 
ciutat. Barcelona ha de tornar a ser aquella ciutat que és atractiva, que rep 
el talent, no que l’expulsa. Una ciutat ben gestionada i on la seva gent no 
és expulsada.
L’any 2017 ha estat un any important per tots nosaltres i per la nostra 
ciutat, però hem d’aconseguir que les bones maneres de fer dels seus ciu-
tadans es traslladin al govern de la ciutat. Perquè moltes de les coses que 
han passat aquest 2017, i parlo sobretot del mes d’octubre, segur que 
haguessin anat diferent si haguéssim tingut un alcalde que defensés la Re-
pública.
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Per això, tot i que l’any que tanquem ha estat intens i segurament mai 
podrem oblidar-lo, hem de pensar en els anys que vindran, en el futur que 
volem per la ciutat i com gestionem una capital que necessita d’una gestió 
ben feta, d’un lideratge que no dubti segons el què diuen les enquestes i 
que es comprometi sense miraments.
La Barcelona del 2017 ha de ser la base per fer una ciutat millor, la ciutat 
republicana que deixarem als nostres fills, una ciutat pròspera, que no ex-
pulsi als veïns ni a les empreses, que doni oportunitats a tothom i que faci 
una capital millor per un país millor.
Cal recuperar Barcelona, fer la capital de les persones, la ciutat que esti-
mem, que hem defensat i que seguirem defensant ha de ser la millor ciu-
tat del món.

ALFRED BOSCH I PASCUAL 
PRESIDENT DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC  
BATLLIA DE BARCELONA 
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1 d’Octubre:                                                 
El dia en que tot va canviar, per sempre. 

L’any 2017 el recordaré com el més intens de la meva vida, almenys fins 
avui. Ha estat un any de lluites, d’alegries, de decepcions, de reinventar 
estratègies, però sobretot ha estat un any de teixir complicitats que seran 
per tota la vida. Complicitats amb persones que ni tan sols coneixia o sa-
ludava quan passejo pels carrers i a les quals em sentiré unit per sempre 
més.
Aquell 1 d’octubre de 2017 va sonar el 
despertador a les 4 del matí. Em vaig llevar 
molt cansat, havia dormit poc. Els dies ante-
riors a l’1O van ser molt intensos, amb ner-
vis, tensió, presses i un nivell d’estrès molt 
alt. Moltes persones, molts companys i 
companyes se sentien com jo. 
Hi ha moltes coses que encara no poden 
explicar-se dels dies previs a l’1O, però tots 
i totes les tenim molt presents. Segur que 
un dia no gaire llunyà podrem explicar què 
vam fer tots i cadascun de nosaltres.
El cansament va passar després d’una dutxa, un cafè i sobretot quan a les 
5 del matí vaig veure que el carrer de Feliu i Codina, davant del col·legi 
electoral del Matas i Ramis, era ple de persones defensant-lo de matinada. 
Els Lluïsos d’Horta i molta altra gent va habilitar un espai per donar xoco-
lata desfeta, cafè i pastes. Hi havia joves tocant la guitarra i tothom cantava 
les cançons al ritme de la seva música.
Cap a les 7,30 del matí, arriba un cotxe que passa entremig de la gent, 
s’atura i tot seguit obre el maleter d’on surten urnes, paperetes i tota la 
documentació. El representant de l’administració comença a organitzar les 
10 meses de votació i em poso a la seva disposició per ajudar. No va cos-
tar gens trobar persones voluntàries per ocupar les presidències i les vo-
calies de cada mesa, a la porta del centre i megàfon en ma. Aleshores el 
representant de l’administració explica que el cens serà universal i que el 
millor seria treballar amb ordinadors portàtils. Els membres de les entitats 
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juvenils d’Horta es van organitzar i, en menys de 15 minuts, hi havia por-
tàtils de sobres.
Puntualment a les 9 el col·legi electoral obre les seves portes i comencen 
les votacions. La gent al carrer s’or-
ganitza en les cues i facilita que les 
persones més grans o amb mobi-
litat reduïda puguin fer-ho primer. 
Pell de gallina. Al Matas i Ramis les 
votacions es van poder realitzar 
amb força normalitat durant tot el 
dia. Només hi havia problemes 
amb l’accés a l’aplicatiu del cens 
perquè la Guàrdia Civil anava tan-
cant accessos IP, mentre l’organit-
zació anava obrint de nous per a 
poder seguir amb les votacions.
Ara bé, tots i totes n’érem conscients del que estava passant. A les 8,45 
vaig rebre les primeres imatges de l’Escola Oficial d’Idiomes a Sant Genís. 
Les primeres notícies de càrregues policials ens van impactar molt. Un 
dels presidents no va poder contenir l’emoció i ens vam fondre en una 
abraçada. Com totes les persones que van fer una passa endavant, va de-
cidir seguir amb la feina que va assumir. Ningú es va fer enrere.
Al llarg del dia vaig intentar anar a visitar altres centres de votació. Això 
em va dur a presenciar una dura càrrega policial a FEDAC Horta on, mal-
grat la contundència policial, la gent va aconseguir defensar el col·legi i la 
policia va haver de marxar amb les porres tacades, però sense les urnes.

JORDI CORONAS I MARTORELL  
REGIDOR ADSCRIT AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 
PORTAVEU D’ERC A LA BATLLIA DE BARCELONA 
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Hem vist com dones i homes lliures        
defensàvem el nostre dret a decidir. 

Benvolgudes amigues, benvolguts amics,
Ha acabat un any que el recordarem sempre com un any complex, difícil, 
dolorós però, al mateix temps, il·lusionant, emocionant, esperançador. Els 
darrers mesos hem viscut alguns dels moments més intensos ¡, si no els 
més intensos, de la nostra militància a ERC. 

El nostre partit, al Parlament i al Govern 
de la Generalitat, va complir el mandat 
encomanat pel poble i va tirar endavant el 
referèndum, malgrat les amenaces i pro-
hibicions de l’Estat, i va  proclamar la Re-
pública, responent així a la voluntat ex-
pressada de forma majoritària a les urnes 
el passat 1 d’octubre. 
Malgrat això, al davant tenim un Estat he-
reu del franquisme que, per moltes capes 
de pintura i vernís que s’hagi posat al llarg 

dels darrers 40 anys, segueix actuant com l’Estat autoritari, dictatorial i 
caspós que no ha deixat de ser mai. 
Nosaltres ja ho advertíem però ara tothom, inclosa la comunitat interna-
cional, n’és conscient i ho ha vist amb els seus propis ulls. L’Estat espanyol 
no és un estat democràtic de ple dret i, per defensar la sacrosanta unitat 
de la nació “una, grande, y libre”, estan disposats a creuar qualsevol línia 
vermella, fins i tot les de la repressió, l’amenaça, la coacció i la violència. 
Aquest bany de realitat no ens ha de portar al defalliment, el cansament 
o la rendició, ans el contrari. Ara som més que mai, més compromesos 
que mai, i amb més necessitat que mai de guanyar. Perquè si no guanyem, 
ho perdrem tot. 
Els darrers mesos hem vist com la dignitat d’un poble s’alçava contra les 
injustícies. Aquests mesos hem vist com la voluntat de centenars de mi-
lers de persones no s’agenollava davant l’opressió. Hem vist com dones i homes 
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lliures defensàvem el nostre dret a decidir. Hem vist com milers de joves atura-
ven les universitats per començar a escriure i ser els protagonistes de la seva 
pròpia història. Hem vist com la classe treballadora aturava tot un país sencer 
per defensar els seus drets i llibertats. Avui, més que mai, mirem al nostre costat i 
ens sentim orgullosos del nostre poble. I avui, més que mai, sabem que malgrat 
les dificultats, aquest poble assolirà la seva plena llibertat.

I si aquests mesos ens hem sentit orgullosos com mai del nostre poble, 
permeteu-me expressar el meu orgull immens del partit en el que mili-
tem. ERC ha estat digne de la seva responsabilitat. Com portem fent des 
de fa 86 anys, les i els militants d’ERC hem estat al peu del canó, defen-
sant les nostres institucions i encapçalant el nostre govern. Però també 
hem estat al capdavant de la lluita al carrer. Obrint i protegint les escoles, 
les urnes i les paperetes. Sortint als carrers, omplint les places, aturant el 
país. Parlant amb la gent, cosint la societat, teixint xarxes. 
Les i els militants d’ERC hem sigut i som la força que ha empès el país. 
Amb nosaltres només, això no hauria estat possible. Però sense nosaltres, 
això hauria estat impossible. Com va dir l’Oriol Junqueras el dia que va 
ser escollit president d’ERC: “Som fruit de moltes derrotes, però estem 
convençuts que també som la llavor de totes les victòries!”. 

ROBERT FABREGAT I FUERTES 
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ DE BARCELONA D’ERC 
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Tenim company@s empresonats i exiliats 

Escric al vespre després d’un dia intens, i repasso els apunts per aquesta 
nota. Ho rellegeixo i penso que aquestes línies tenen poc sentit i són poc 
apropiades quant es tracta de fer balanç de l'any 2017, doncs és un any 
que no oblidarem mai per molts motius i no es pot qualificar amb parau-
les. 
Vam fer coses colossals, vam declarar la Re-
pública Catalana!!!! però quin balanç hem de 
fer finalment? Jo crec que encara avui no ho 
podem dir, perquè avui, al nostre país hi ha 
una situació d'excepcionalitat a la democràcia 
tant greu, que no es pot descriure amb pa-
raules. Tenim companys i companyes empre-
sonats i exiliats. I entre ells el president del 
nostre partit. Des d’aquí un record i un reco-
neixement. 
El dia 1 d‘octubre vam donar el millor de 
nosaltres mateixos, al casal d’ERC Horta-Guinardó vam fer la feina que 
somiàvem fer i que dona sentit a la nostra militància política, i de nou  la 
nova “campanya de la nostra vida” es va afrontar com el repte més il·lusi-
onant. Tot va ser un èxit, i al districte gràcies a tothom del casal, gràcies als 
veïns i les veïnes i uns companys i companyes de viatge excepcionals và-
rem estar al lloc esperat, més i tot. 
Així, parlem del 2018? que crec que hem de fer el 2018? Sabem que 
hem de materialitzar la República. Persistirem en els nostres objectius, 
treballarem per alliberar els empresonats i conformar els represaliats, 
ens obrirem a la gent i ens enfortirem. Al casal el repte d’aquest any 
és reorganitzar-nos per a créixer i així estar a punt per quant el país 
ens necessiti per a guanyar Barcelona l’any 2019, guanyar la capital de 
la República Catalana!Seguim!                             

FRANCESC FURNÉ I JARDÍ 
PRESIDENT DEL CASAL J. IRLA,  ERC HORTA-GUINARDÓ  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Us n’heu adonat que parlo en femení? 
Una mirada enrere per recórrer de nou aquest 2017 que acabem de 
deixar, fa que les nostres pupil·les , les nostres oïdes i el nostre sistema 
nerviós, es posi alerta. 

Un any en que han esdevingut tantíssimes 
experiències que serà difícil de fer-ne un re-
cull endreçat... ja em disculpareu, però des 
del punt de vista d’una dona, ha estat un any 
força dur respecte el retrocés en drets fo-
namentals que ja pensàvem aconseguits, el 
més fonamental i transgredit, la llibertat 
d’expressió. 
Per mi 2017 marca un abans i un després de 
les nostres relacions, tant amb l’Estat Es-
pañol, com amb part de la seva població, 
ens hem sentit menystingudes, colpejades, 

discriminades i fins hi tot prohibides, quan només volíem mostrar un llaç 
groc a les nostres jaquetes, exercir el dret a vot o fins hi tot sortir a les 
places a cantar en favor de la llibertat. Europa! 
Què et passa? Per què permets que la teva gent pugui patir la repressió 
d’aquesta manera, per què consents que un estat pugui mentir, manipular, 
desinformar, inventar i fins hi tot amenaçar amb morts a més de 
2.000.000 dels teves pròpies ciutadanes? 
Us n’heu adonat que parlo en femení? Segurament, en mi, ho heu trobat 
normal, però questa vegada, ha estat fet de forma premeditada, per què 
ara és el poble català qui pateix tot això, però en les nostres vides de do-
nes, moltes, masses, patim des de sempre i pel sol motiu de ser dones, la 
repressió i la violència dels homes. Senzillament aquí ho deixo... per fer-
vos pensar, en més petita o gran escala, com ens podem arribar a sentir 
les dones…

EBA FERRIS I GALLART 
SECRETÀRIA DE DONES, CASAL IRLA  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Per fí estem creuant el nostre Rubicó    
Són tantes les coses que han succeït enguany que es fa difícil condensar 
totes les experiències viscudes en un simple paper.  Caldrien molts pa-
pers i encara ens deixaríem algun fet rellevant.  
Mentre escric aquestes paraules,  és pos-
sible que un fiscal al servei de l’estat es-
panyol hagi dut a terme una detenció 
més, o hagin intentat una vegada més ata-
car un dels nostres fonaments nacionals… 
Com també és bastant probable que to-
tes les persones les quals treballem de 
valent al Casal haguem fet més mobilitza-
cions,  més actes,  més macroencartella-
des, més crides en defensa de les nostres 
llibertats legítimes. 
Per tant, en aquesta Memòria no esmen-
taré totes les accions que hem dut a ter-
me plegats. És pràcticament impossible. 
Guardarem tots els detalls dins els nostres cors,  per tal de que cadascú 
de nosaltres tingui un tresor de valor incalculable que quan l’obrim ens 
animi a seguir endavant,  plenament satisfets i encoratjats. 
Tot el que ha passat ha calat en alguns moments en l’estat d’ànim de 
molts de nosaltres. Seria faltar a la veritat amagar aquesta realitat. Però, 
personalment, crec que ha arribat el moment de, en sentir la ferida infrin-
gida a traïció, utilitzar el dolor com un revulsiu i un detonant que ens de-
mostra que la nostra Causa és la justa. 
Per fi estem creuant el nostre Rubicó; ara sí: Ara sabem la dificultat que 
comporta suportar avançar d'en peus sense que el fort corrent d’aigua 
ens arrossegui… Només de nosaltres depèn arribar a l’altra part del riu. 
Tot allò que ens espera a l’altra banda paga la pena i esforç de tota la sin-
gladura. 
Que totes les properes Memòries del Casal President Josep Irla parlin de 
la República establerta! 

DAVID FLUXÀ I VIDAL 
SECRETARI D’ACCIÓ POLÍTICA, CASAL IRLA 
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Vam planificar, i garantir la nostra               
presència al carrer 

El 2017 ha estat molt intens. Sobretot a partir de l'estiu, amb l'anunci de 
la data i la pregunta del referèndum de l'1 d'octubre, convocat oficial-
ment al setembre. 

Des del casal Josep Irla, d'ERC Horta-
Guinardó, ens hem organitzat amb 
determinació per afrontar els reptes 
que ens ha posat al davant: el refe-
rèndum, la proclamació de la Repúbli-
ca, l'empresonament del president del 
partit i vicepresident de la Generali-
tat, Oriol Junqueras, dels consellers i 
de les conselleres del govern de Ca-
talunya i dels líders de les entitats so-
biranistes de l'Òmnium i l'ANC, la 
querella en contra la presidenta i la 
mesa del Parlament i l'exili del presi-

dent Carles Puigdemont a Brussel·les amb la resta del govern legítim. 
Sense oblidar unes eleccions, al desembre, sobrevingudes i imposades 
pels poders repressius de l'estat espanyol, juntament amb l'ús aberrant de 
l'article 155. I malgrat tot, aquí estem. Amb el cap ben alt.
Vam planificar i garantir la nostra presència al carrer amb parades diàries 
durant tot el mes de setembre. Vam col·laborar estretament amb la resta 
de forces independentistes del districte, en accions de campanya i protes-
ta organitzades conjuntament. Vam afrontar, amb els nostres veïns i veïnes, 
les càrregues policials l'1 d'octubre a les escoles del districte, defensant el 
nostre dret de vot i d'expressió, sense por i amb convicció. I ens vam so-
breposar a l'encarcerament dels nostres companys i companyes, deixant-
nos la pell en una campanya electoral, que en cap cas haguéssim volgut 
però que no estàvem disposats a perdre. 
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En aquest viatge, hem aprés i crescut. L'adversitat d'aquests mesos, i la 
dels propers que vindran, on la ràbia de tenir presos polítics no ens aban-
dona, la hem sabut gestionar gràcies a la intel·ligència col·lectiva dels 
membres del casal i de tothom que ha respost a la nostra crida, no no-
més amb el vot, sinó també amb les mans. La presència d'ERC als col·le-
gis electorals, durant les eleccions del 21 de desembre, va ser desbordant 
en quantitat, però sobretot per la qualitat humana de totes les persones 
que van actuar desinteressadament, com apoderades, defensant un bé 
comú: la democràcia i la República. 

A totes elles, a la nostra militància i a tothom, que s'acosti al projecte 
d'ERC Horta-Guinardó, un agraïment infinit per col·laborar en fer créixer 
el republicanisme i per lluitar en contra l'autoritarisme de l'Estat des dels 
nostres barris.

MONTSERRAT CAÑAMERAS I SOLER 
SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ, CASAL IRLA  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Consellers de Districte 

L’aplicació de l’article 155, dins de la deriva repressiva de l’estat, també ha 
afectat a les entitats i associacions del nostre Districte
Aquest any 2017, ha estat marcat indubta-
blement pel referèndum de l’1 d’octubre, i 
especialment al darrer trimestre de l’any, 
tots i totes dedicàrem els nostres principals 
esforços, en aconseguir l’èxit del referèn-
dum, com finalment va ser. Des de les tas-
ques que se’ns van assignar, fent la campa-
nya del referèndum, i participant amb dife-
rents responsabilitats en l’organització del 
mateix, vam fer de l’1 d’octubre el dia més 
important de la Història recent del nostre 
país.
També ens va tocar, malauradament, patir la cara més repressiva de l’estat 
espanyol, que no va dubtar a exercir la violència d’estat per atacar els 
col·legis electorals, però també llavors, vam tornar a demostrar que som 
un poble que en les lluites democràtiques, ens creixem i resistim, i quin 
gran orgull, haver pogut compartir la jornada històrica del referèndum de 
l’1 d’octubre, defensant les urnes i els vots als col·legis electorals, al costat 
de moltes veïnes i veïns dels nostres barris d’Horta-Guinardó, gràcies als 
quals més de 42.000 persones vam poder exercir el dret a vot al nostre 
Districte, dels més de 2.200.000 votants a tot el país.
Després va arribar el moment de tornar a resistir els atacs de l’estat es-
panyol contra les nostres institucions i els nostres dirigents polítics i de la 
societat civil. Un record especial per al nostre president, l’Oriol Junqueras, 
i per als també empresonats Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 
Continuem també la nostra lluita per la seva llibertat, i perquè la resta del 
govern ara a Brussel·les pugui tornar a Catalunya.
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L’aplicació de l’article 155, dins de la deriva repressiva de l’estat, també ha 
afectat a les entitats i associacions del nostre Districte, ja que les subven-
cions que havien de rebre de la Generalitat van quedar aturades pel con-
trol de les finances de la Generalitat. En aquest sentit vam presentar un 
prec al darrer plenari del Districte del 2017, instant al govern a cercar la 
millor fórmula per poder ajudar a les entitats, principalment del Tercer 
Sector, esportives i culturals, a poder superar les situacions complicades 
amb que moltes d’elles s’han trobat.
En definitiva aquest any, a més de la intensa tasca institucional habitual 
que els Consellers del Districte d’Horta-Guinardó continuem tenint l’ho-
nor de realitzar, en representació d’aquest Casal Josep Irla, i de continuar 
teixint aquesta xarxa 
sempre tant important 
amb les entitats i associa-
cions dels 12 barris del 
nostre Districte, també 
estem a la vostra disposi-
ció, com de la resta dels 
veïns i veïnes, per resol-
dre i millorar tot el que 
sigui necessari i que sigui 
al nostre abast.
Restem com sempre al 
vostre servei, i aquest 
2018 estarem de nou al vostre costat en totes les lluites tant dels nostres 
barris com del país, fins a la Victòria!
Una abraçada,
XAVI REIG I ROBLEDO,  RAÜL BARAHONA I FERRÉ 
XREIG@ESQUERRABCN.CAT RBARAHONA@ESQUERRABCN.CAT 
CONSELLERS DE DISTRICTE 
ERC HORTA-GUINARDÓ 

!15



Els consellers de districte: Activitat  
institucional 

Els consellers hem assistit durant l’any 2017 a: 

✓ 5 Consells Plenaris, 
✓ 24 Consells de Barri
✓ 22 Comissions de Seguiment (El Consell de Barri de La Font del Gos no te 

Comissió de Seguiment al ser oficiós)
✓ 2 Audiències Públiques  
✓ 2 Consells Ciutadans
✓ 18 Consells d’Equipaments Esportius
✓ 8 Comissions Consultives 
✓ 2 Consells de Prevenció
✓ 3ª i 4ª Reunió del Grup Impulsor de la Superilla a Horta
✓ 2ª i 3ª reunió de la Taula de la Memòria Històrica i el Patrimoni
✓ Consells d’Educació 
✓ Consells de Dones
✓ Consells de Discapacitats
✓ Consells de Centres Cívics
✓ Consells d’Equipaments esportius
✓ 2 Comissions de Seguiment del Mas Guinardó

(a més de les reunions mensuals de Consellers a l’Ajuntament amb l’Alfred Bosch, etc.)
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RESUMS CONSELLS PLENARIS  

13 març 

Al consell plenari del districte, aprovada la nostra proposició per actualit-
zar el catàleg de comerços al Districte, i la creació d’una aplicació interac-
tiva per a mòbils i tauletes amb tota la informació dels comerços als nos-
tres barris. S’accepta el prec sobre l’accidentalitat al districte, però no la 
instal·lació de semàfors amb temps. Preguntem sobre el model de gestió 
del Casal d’Entitats Mas Guinardó.

4 maig 

Al consell plenari del districte, aprovada la nostra proposició per millorar 
el model ocupacional, acceptat el prec demanant la implantació del bicing 
elèctric als barris de muntanya, i acceptat també el prec per millorar es 
protocols i la supervisió de les actuacions de pavimentació.

6 juliol 

Al consell plenari del districte, aprovada la nostra proposició per continu-
ar amb el cobriment de la Ronda de Dalt, d’acord amb els avantprojectes 
consensuats amb les diferents AAVV i grups municipals, i calendaritzar la 
seva execució. Acceptat prec per iniciar els treballs per modificar la 
MPGM Tres Turons pel que fa a la ubicació de les edificacions previstes a 
Can Baró, acceptat prec també per implementar el projecte de Superilla a 
Horta amb el màxim consens, preveient àrea verda i construcció d’un 
aparcament soterrat al CEM d’Horta o alternativa.
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25 octubre 

Al consell plenari del districte, aprovada la nostra proposició de suport als 
alcaldes que van signar el decret de suport al referèndum, suport als càr-
recs de la Generalitat de Catalunya 
detinguts, i condemna de les càrregues policials de l’1 d’octubre. També es 
va fer un prec perquè el govern del Districte exigeixi la retirada del con-
tingent de la Guàrdia Civil i Policia Nacional destacats els darrers mesos a 
la ciutat de Barcelona.

5 desembre 

Al consell plenari del districte, presentem la nostra proposició perquè el 
govern del Districte intensifiqui les accions i negociacions per garantir que 
el bloc de Plaça Eivissa 17, segueixi sent seu del CJD7 i de la resta d’enti-
tats i associacions que actualment en fan ús. També presentem precs per 
compensar els perjudicis que l’article 155 ha ocasionat a entitats socials, 
esportives i culturals del Districte i un prec per tal que s’estudiï la millora 
en la senyalització de la ubicació del Centre Cívic del Guinardó.

12 de Març 

Una de les propostes més interessants d’aquest any, va ser la passejada 
que es va dur a terme als barris de Sant Genís dels Agudells i Montbau, 
per tal de conèixer els barris. Les persones del Fòrum Republicà d’Urba-
nisme amb persones coneixedores de la història dels barris i l’Alfred 
Bosch, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, vam poder gaudir de l’espai 
i el coneixement històric dels barris. (aquesta passejada, està descrita més 
endavant).

1 juliol 

conseller al pregó de la Festa Major del barri del Carmel. 
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Any 2016 
15 de desem 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Un grup d’irlaires, es desplacen a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, obeint 
la crida de les entitats i partits, per donar suport a la Molt Honorable 
Presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell dels embats del 
TOP, també conegut com TC espanyol. 
Carme Forcadell declararà aquest divendres al Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, acusada de desobediència i prevaricació per permetre 
que la cambra votés les conclusions de la comissió d’estudi del procés 
constituent. 
Poques hores abans de la declaració, la solidaritat amb la presidenta del 
Parlament i expresidenta de l'ANC s'ha multiplicat a les places d'arreu de 
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Catalunya. Centenars de persones han participat a les desenes de con-
centracions convocades davant dels ajuntaments per  part de les entitats 
sobiranistes de la mateixa Assemblea, Òmnium Cultural, l'AMI i l'ACM en 
un acte que ha servit per recuperar la unitat del sobiranisme després 
d'una setmana d’interferències. 
És inversemblant, la capacitat que té la Colau per camuflar la seva indefi-
nició, doncs no ha dubtat en ser  protagonisme d’aquest acte; en el de 
demà, davant el Palau de Justícia, no hi serà...
En la foto les dones d’ERC i del casal Irla, a la plaça Sant Jaume, fent costat 
a la MHPPC Carme Forcadell, contra la tradicional persecució  dels elec-
tes independentistes catalans, per part 
de la justícia espanyola. El poder judi-
cial  no va tenir cap reforma, el qual 
manté encara avui el mateix funcio-
nament que en el franquisme, el què 
fa que hi hagi més polítics imputats 
electes ara que el 1977,  quan encara 
estaven en vigor “los Principios Fun-
damentales del Movimiento”.
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Prop de 400 alcaldes, amb les seves vares, han donat suport aquest di-
vendres a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, citada a declarar 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver permès el 
debat i votació de les conclusions de la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent. Els alcaldes i altres electes, encapçalats pel president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, han acompanyat la segona màxima auto-
ritat del país, des del Parlament fins a la seu del TSJC en una iniciativa 
promoguda per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i Òmnium Cultural (OC). 
En el recorregut, una gran concentració de persones ha rebut amb aplau-
diments la comitiva, que ha reclamat que no es judicalitzi la política por-
tant unes grans lletres amb la paraula «Democràcia». La declaració de 
Forcadell, davant del tribunal, ha durat aproximadament mitja hora. A la 
sortida, els electes i el nombrós públic han aplaudit la presidenta del par-
lament, Carme Forcadell, que va declarar ahir davant del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. A les portes de la seu del tribunal, centenars de 
persones i nombrosos càrrecs electes l’acompanyaven per a mostrar-li el 
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seu suport i condemnar la persecució judicial que està patint. Amb el 
lema ‘Això va de democràcia’, la concentració d’ahir al matí va servir tam-
bé per a criticar la politització de la justícia espanyola i la judicalització del 
procés català.
En la compareixença posterior que va fer Forcadell, va agrair el suport 
internacional que ha rebut aquests darrers dies. Han estat diversos els 
parlaments i diputats que han fet costat darrerament a la presidenta del 
parlament. Des de Suïssa a Dinamarca, així com Gal·les i el Regne Unit, 
entre d’altres. El procés contra Forcadell inquieta Europa i, a poc a poc, 
aquesta incomoditat es va fent pública.

Interpel·lació de suport a Forcadell al parlament Federal de Suïssa. 

Catorze diputats del parlament suís van presentar ahir una interpel·lació 
al govern, que haurà de respondre a la següent pregunta: ‘El Consell fede-
ral està disposat a expressar la seva preocupació al govern espanyol arran 
de l’obertura d’un procés penal contra la presidenta del parlament català 
i de l’escalada judicial, que semblaria voler obstaculitzar un procés pura-
ment democràtic i pacífic?’.
Els diputats que signen la interpel·lació formen part dels sis partits amb 
representació parlamentària: el Partit Socialista Suís (tres), el Partit dels 
Verds (un), el Partit dels Verds Liberals (un), el Partit Liberal Radical 
(dos),el Partit Demòcrata Cristià (tres) i la Unió Democràtica de Centre 
(quatre). 
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S’acosta el Nadal, un cop més, seguint la tradició del casal Irla, encetada 
els anys 80, ens hem trobat un bon nombre de militants i amics, per cele-
brar el sopar de Nadal, a l’entranyable restaurant Can Bacardina.
Una bona estona abans, ens concentrem a la plaça. Arriba la nostra con-
vidada  Mònica Palacín, que és la secretaria d'organització d'ERC, presi-
denta de la federació comarcal del Maresme i Vicepresidenta del Consell 
Comarcal del Maresme. Seguidament, arriba la Joana Gay, que és la per-
sona homenatjada d’enguany.
Entrem, som trenta i escaig, anem seient al voltant de les taules ben para-
des. En un ambient de cordialitat i complicitat, comença l’àpat amb l’as-
sortit d’embotits amb pa amb tomàquet, que duren menys que l’operació 
diàleg. Se’ns afegeix en   Gerard Sesé del Directe.cat. L’escudella fumejant, 
es serveix, tot seguit. No cal dir que estava al punt, com ho demostrà el 
fet que ens la cruspim en un tres i no res, i més d’un/a repeteixen. Entre 
converses entrecreuades arriba l’hora del pollastre amb prunes, Nadal 
total. Brindem amb cava per la República Catalana.
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Seguidament els postres clouen l’àpat. Comencen els parlaments; el presi-
dent del casal, en Cesc Furné, fa un petit resum de l’any que s’acaba: ...  
S’ha treballat molt. Hem fet dues campanyes electorals espanyoles, des-
plegaments amb el grup municipal a Sant Genís dels  Agudells, a la plaça 
Sant Llehy, plaça Maragall, al Montbau, la implicació en el Correllengua del 
Guinardó, els actes de les Brigades Internacionals de Salvador Allende i l’1 
de setembre al districte, l’aparició de la patriòtica BASF, amb l’ allibera-
ment de més de 100 edificis, les 4 conferències i 6 autocars. 
Les manis de la dona, dels exiliats, contra el Constitucional. La reivindicati-
va anada a Amposta...,la instauració dels sopars-tertúlia mensuals, l’arran-
cada de la Secretaria de dones del casal, els actes d’estiu i sopar amb en 
Cristòfol Soler. També va constatar la representativitat institucional del 
casal, que mai l’havíem tingut com ara, havent fet una excel·lent coordina-
ció del treball  dels consellers de districte, la secretaria d’afers municipals i 
del nostre regidor. Va acabar, encoratjant-nos a continuar i encarar la feina 
el 2017, que serà l’any de la llibertat. Tot seguit, es lliurà el guardó en re-
coneixement a la feina feta per militants del casal al llarg dels darrers 39 
anys. 
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Enguany si li atorgà a la Joana Gay, de qui en Cesc, va llegir la seva trajec-
tòria:                                                        
Joana Gay i Costa va ingressar al 
Casal el 1995, a la seu del carrer 
de l’Art, 80, 3r 2a. El 1996 va viure 
l’escissió del PI, que va afectar pro-
fundament el casal, doncs bona 
part dels militants o  van marxar 
al nou partit o van deixar tota 
militància política, de manera  que 
ERC va quedar reduïda a la míni-
ma expressió al districte,  sense prou recursos com per tenir local. La Jo-
ana va treballar molt a fons en la reorganització del partit al Districte i els 
pocs militants (ella parla de només mitja dotzena) havien fet reunions a 
casa seva, a la Rambla Volart. El juny del 1997, va ser escollida presidenta i 
ho va ser fins l’octubre del 1999, en què va ser substituïda per Enric Rius i 
Sàez. El 2000-2001 va tornar a ser membre de l’executiva, com a delega-
da al Guinardó i el 2001 com a vicepresidenta. Durant els seus dos anys 
de mandant es va aconseguir mantenir el partit i créixer una mica, que en 

aquelles circumstàncies ja era 
una fita prou important. El 
1998 es va iniciar la publicació 
del butlletí Els Tres Turons (im-
pulsat sobretot per en Toni Mi-
llet. La Joana hi publicà nombro-
sos articles i va ser membre del 
seu consell de redacció com a 
mínim fins el  2004. Des de la 
secció local del partit es va do-
nar suport a Jordi Portabella 

perquè fos el cap de llista per Barcelona d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya a les  municipals de 1999.
Es va treballar a fons, tot i els pocs recursos, per les  campanyes electorals 
de les municipals i europees (juntes) del 13 de juny de 1999 i en les cata-
lanes del 17 d'octubre de 1999. Va participar en l’obertura de les noves 
seus, al carrer Acàcies, 51, a principis de 2000; i poc després, el mateix 
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2000, al carrer Amílcar 78. També va participar en la creació, el 
2000-2001, de l’entitat cultural  El Maneiró, amb la qual el Casal realitzà 
diversos actes culturals, i en fou la primera presidenta, el 2001.

S’interessà per la figura de Marga-
rida Fort i Mollar (1915-2000), 
fundadora i membre del Casal, que 
fou presidenta de la Federació de 
Barcelona, i féu diversos articles 
sobre ella. 
Un cop lliurat el guardó, la Joana, 
va dirigir unes paraules d’agraï-

ment, dient que va fer el que calia en aquells moments. 
Finalment va dir uns mots Mònica Palacín, que és la secretaria d'organitza-
ció d'ERC, qui va felicitar al casal per la feina feta, va dir que ERC havia 
augmentat molt la seva representativitat en tots els nivells, donant-se la 
paradoxa que, en proporció, tenim més electes i elements de govern, que 
militància. Això fa que haguem d’aprofitar totes les accions per convèncer 
a molta gent, engrescar-la i fer-la abraçar el nostre partit.
Després d’un animat llevant de taula, ens vam acomiadar, desitjant-nos 
unes bones festes, tot escurant les copes de cava.    
ECB  SC 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El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest 
matí al Consell Nacional, que el partit ha reservat una partida d’un milió 
d’euros del pressupost intern per finan-
çar la campanya del sí pel referèndum: 
“Reservem un milió d’euros per fer la 
campanya del referèndum que ens ha de 
portar a la llibertat, perquè estem per la 
feina, perquè som seriosos, perquè som 
rigorosos, perquè nosaltres sí que estem 
convençuts que farem aquest referèn-
dum”, ha afirmat Junqueras. 
A més de l’aposta indiscutible pel referèndum i la llibertat del país, Jun-
queras ha reivindicat la feina que s’està fent cada dia des de tots els àm-
bits on Esquerra Republicana té responsabilitat. “Cada dia som capaços 
d’assumir reptes que tothom considerava que eren molt difícils o que no 
es podien assumir”, ha afirmat Junqueras, que ha reivindicat la feina a Sani-
tat, Exteriors o al departament d’Economia.
“Aconseguim, per exemple, una cosa que es donava per impossible i és 
que la tresoreria quadrés, doncs quadra. I els ajuntaments estan cobrant, 
les entitats del Tercer Sector estan cobrant, les farmàcies estan cobrant, ha 
sentenciat. “Malgrat tots els malgrat, som capaços de donar senyals ine-
quívocs que tenim la capacitat de gestionar el dia a dia”, ha declarat da-
vant del Consell Nacional.

“La república de les dones” 
El Consell Nacional d’Esquerra Republicana ha aprovat el Pla per la igual-
tat 2016-2019 per aconseguir la paritat al partit, donar més visibilitat a les 
dirigents republicanes i potenciar que hi hagi més dones amb alts càrrecs. 
En aquest sentit, el president del partit també ha volgut reivindicar el pa-
per que han de tenir les dones a la futura República i ha anunciat l’apro-
vació d’un Pla d’Igualtat, perquè Esquerra Republicana vol començar apli-
cant ‘a casa’ el que defensa també per al país.
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 “Avui també aprovem un pla d’igualtat, perquè la nova República serà 
nova, entre d’altres coses perquè serà la república de les dones, perquè 
garantirà la igualtat efectiva entre homes i dones, cosa que el TC i el go-
vern espanyol ens impedeix en cada una de les seves decisions”, ha expli-
cat Junqueras.
Amb la reelecció d’Oriol Junqueras i Marta Rovira a la direcció del partit, 
es va establir el mandat de treballar per feminitzar el partit i fer-lo feminis-
ta. En aquest sentit, ara fa més d’un any, es va engegar un procés partici-
patiu, que tenia com a objectiu entendre la realitat de les dones de l’or-
ganització, així com les necessitats amb les què es trobaven. Després de 
21 grups de discussió per tot el territori català i gairebé 300 persones 
participants d’aquests es va elaborar una diagnosi complerta que es va 
transformar en mesures i actuacions concretes conformant així el Pla In-
tern per la Igualtat.
Dissabte es va donar el tret de sortida 
a la implementació d’aquest i fou un 
reconeixement a la feina feta, no no-
més per les persones encarregades 
d’elaborar el pla actual, sinó de la feina 
de totes les dones que les han prece-
dit i que han aconseguit que el partit, 
avui en dia, s’hagi compromès d’una manera tant clara com ho ha fet per 
la igualtat de dones i homes. La Vicesecretària General d’Entorns, Gestió 
del Coneixement i Dones, Mireia Mata, va ser l’encarregada de fer aquest 
reconeixement a les anteriors Secretàries de les Dones: Carme Porta, 
Maria Pilar Dellunde, Pilar Vallugera, Georgina Oliva, Ester Alberich, Maria 
Rosa Amorós juntament amb la primera i l’actual presidenta de l’Assem-
blea Nacional de Dones  Rosa Abelló i Nani Altimiras respectivament.
Queda molt camí per recórrer però no hi ha dubte que tota l'organitza-
ció no   escatimarà esforços en fer d’un objectiu tant just i legítim, quel-
com real i palpable. Seguim treballant per una República de dones i ho-
mes lliures.

MÒNICA MORROS SERRA,  
TÈCNICA RESPONSABLE DE L’IMPULS DEL PLA PER LA IGUALTAT.  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Una imatge del Ple celebrat el passat dia 1 de desembre, amb els nostres consellers 
Raül Barahona (centre), i Xavi Reig (Esquerra)

El districte encara té un 2017 farcit de reptes i assignatures pendents, es-
pecialment en l’àmbit de la mobilitat. Aquesta és la principal conclusió que 
es pot extreure del darrer Ple de l’any, que es va celebrar el passat 1 de 
desembre.
Durant el Ple, la regidora del Districte, Mercedes Vidal, va presentar un 
informe de balanç on la mobilitat va ser el tema més destacat. Vidal va 
assegurar que el projecte de la superilla d’Horta va endavant, al mateix 
temps que també es va mostrar optimista amb el cobriment de la Ronda 
de Dalt. Precisament, la Ronda de Dalt, ha estat una de les qüestions més 
polèmiques d’aquest any. El passat mes de maig els veïns que lideren 
aquesta reivindicació es van emportar una decepció quan la regidora Vi-
dal, juntament amb la tinent d’alcalde d’Urbanisme, Janet
Sanz, els van presentar una proposta que no contemplava la cobertura. 
Pel que fa a la mobilitat, durant el ple, Vidal també constatà que el desple-
gament de la xarxa de bus ortogonal tira endavant, juntament amb el pla 
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de mobilitat pel Guinardó. 
A banda de qüestions relacionades amb la mobilitat, Vidal també va expli-
car que les pròximes actuacions seran les obres a la plaça de les Sibil·les i 
la reforma del CEM d’Horta.
Per la seva banda, des de l’oposició van contrarestar el discurs optimista 
de Vida, i amb diferents intervencions que també van posar molt el focus 
en la mobilitat. El conseller de CiU, Gonzalo Pueyes, va recordar que a 
tots els consells de barri hi ha queixes sobre la mobilitat i va assegurar 
que el govern municipal no informa de les mesures que pren. 
Sobre la Ronda de Dalt, Júlia Calonge, de Ciutadans, va apuntar que s’ha 
de repensar el finançament d’aquesta obra a causa del seu elevat preu. 
Des del PP, Manuel Conde, li va retreure a Vidal que el govern no escolta 
els veïns ni té en compte el projecte consensuat i, va afegir, que el desple-
gament de la xarxa ortogonal perjudica a Sant Genís i Montbau, donat 
que, al seu parer, a Montbau fa falta un bus de barri. 

La consellera de la CUP, Ariadna 
Gàlvez, i el d’ERC, Xavier Reig, 
també van demanar un major 
consens en relació a la Ronda de 
Dalt. Pel que fa a la superilla, Reig 
va advertir, fent referència a l’ex-
periència del Poblenou, que “hi 
estarem a sobre per què no es 
faci d’esquena als veïns”. Durant 
la rèplica, Vidal va afirmar que “en 
dos anys acabarem la xarxa orto-

gonal i hi haurà bus de barri a Montbau el 2017”. Sigui com sigui, va que-
dar clar que el districte té diferents reptes pendents de cara l’any vinent, 
amb la mobilitat com a gran assignatura pendent.
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Com cada any, elements del casal, com la Carme i el Xavier S., entre d’al-
tres, no vam mancar a la cita anual al cementiri de Montjuïc, per al presi-
dent Francesc Macià en l’aniversari de la seva mort, el 25 de desembre 
de 1933. Avui fa un bon matí de Nadal, amb un sol esplèndid i una tem-
peratura fresca però agradable.

Les cròniques diuen: 

El vicepresident del Govern i president d’Esquerra Republicana, Oriol 
Junqueras, ha presidit aquest diumen-
ge la delegació del partit que ha ho-
menatjat el president Francesc Macià 
el dia del 83è aniversari de la seva 
mort. “Macià va ser capaç de sumar i 
sintetitzar en el seu discurs i en el 
partit que va liderar els objectius que 
s’havia plantejat: construir la República 
catalana, lliure i justa. Ens seguim inspi-
rant en ell per culminar amb èxit i de forma definitiva la Catalunya inde-
pendent que ell va somiar i va començar a construir”, ha declarat Junque-
ras.

En resposta al discurs de Nadal del rei 
espanyol Felip VI, Junqueras ha dit que 
“la nostra voluntat és tenir la millor 
relació possible amb el regne d'Espa-
nya, i la millor relació possible és entre 
iguals, entre igualment lliures”, tal i com 
tenen tants altres estats que s’han in-
dependitzat del regne d’Espanya i amb 

qui hi mantenen molt bones relacions, i ha afegit que “és evident que es-
tem a favor de la unitat de tots aquells que vulguin estar units”.
Preguntat sobre la crida a respectar la legalitat que va fer el monarca es-
panyol en el seu discurs, Junqueras ha conclòs: “Sempre respectarem la 

!32

25 de desembre, Nadal



legalitat que és fruit de la democràcia i del nostre Parlament”.
Mentre Junqueras i la delegació d’ERC feien l’ofrena floral, el violoncel 
entonava un emotiu Cant dels ocells. A més de Junqueras, a la delegació 
del partit hi havia, entre d'altres, els consellers Toni Comín i Carles Mun-
dó; el president del grup municipal d'ERC-Barcelona, Alfred Bosch; el Se-
cretari Nacional de Ciutadania i Immigració, Oriol Amorós; i el senador 
Bernat Picornell.
A continuació la MHPP de Catalunya 
Carme Forcadell, que presidia la dele-
gació del Parlament de Catalunya, des-
prés de l’ofrena davant la tomba del 
president Macià, la presidenta, ha rei-
vindicat aquest diumenge el dret dels 
catalans a abordar la independència i 
ho ha vinculat al discurs de Nadal del 
Rei Felip VI: 
"El Rei no va dir res nou. El que vull és que tots els catalans es puguin ex-
pressar amb la mateixa llibertat amb què ho va fer el Rei", ha dit Forcadell. 
En un homenatge a qui va ser president de la Generalitat, Francesc Macià, 
al cementiri de Montjuïc, Forcadell ha tornat a fer al·lusió indirecta a 
aquest procés judicial: "Treballaré perquè al Parlament es pugui parlar de 
tot, especialment del que interessa als catalans". 
Deixem el cementiri, fem cap a la plaça Catalunya, on Barcelona Vella i la 
Federació de Barcelona, fan un acte commemoratiu del 83è aniversari de 
la mort del president Macià. Fem un cafè amb llet a cremadent, al Núria. 
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Travessem la rambla i arribem al monument al president Macià. Ens hi 
trobem una bona colla de patriotes, entre ells, una bonica representació 
del casal, que no han dubtat a matinar un dia com avui.
En Marc Borràs, president del casal Ciutat Vella, que juntament amb el ca-
sal de l’Eixample, per primera vegada, han organitzat aquest acte, va fer 

d’amfitrió. Va dir que tots érem aquí per recor-
dar al president Macià, i que si hi som és perquè 
Macià va deixar empremta, i que avui ens és 
necessari com exemple a seguir. Els catalans, no 
tenim gaire mites, i Macià ho ha esdevingut, 
perquè tenia el país al cap i la gent al cor...Va 
acabar, recordant la vigència del programa social 
de l’any 1931, quan es fundà ERC, que es resu-
meix en el triangle del nostre emblema: Esquer-
ra (justícia social),
República; (ningú té més drets per raó de nissa-

ga), i Catalunya; combinant les dues anteriors, el dret a l’autodeterminació 
i a la independència que té el nostre País. 
Tot seguit, el tenor Salvador Molins, va cantar L’emigrant, en record dels 
80 anys de l’inici de la guerra civil, i el desastre que comportà. 
Seguidament pren la paraula la nostra regidora Trini Capdevila, que enceta 
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el parlament, desitjant-nos un bon any i que en sigui el darrer de la de-
pendència.
Va fer un ràpida llambregada de l’acció de Macià al front d’Esquerra pri-
mer i com a cap de Govern desprès. Va recalcar la importància del seu 
legat, que va marcar la història de Catalunya des d’aleshores fins els nos-
tres dies. Poques persones en vida, i després de mortes, han tingut el res-
pecte d’amics i adversaris. Ressaltà els molts paral·lelismes que hi havien 
entre l’època de Macià i l’actual, i que no dubtà mai en arriscar el seu 
nom, la seva carrera, el seu patrimoni i fins hi tot la vida, per fer realitat 
l’horitzó de justícia social, i d’alliberament nacional. Va comentar la feina a 
fer ens les lleis que el Parlament es dotarà, per fer el trànsit cap a la inde-
pendència, tot afirmant que els regidors d’ERC a Barcelona, capital de la 
República Catalana, estaran a l’alçada d’aquests canvis...amb un “Visca la 
República Catalana!” Va cloure el seu discurs, mentre un violoncel vibrà 
amb El cant dels ocells...
La igualadina Marina Llansana vicepresidenta d’Òmnium Cultural, engegà 
el discurs, remuntant-se a la fundació d’Òmnium els anys 60, entitat que 
no era independentista, fundada en ple franquisme, per defensar la llengua 
i la cultura catalana. Fa sis anys, amb la Muriel 
Casals al cap davant de l’entitat, ens adonàrem, 
que ja no es podia defensar la llengua sense les 
eines d’un estat propi. Des d’aleshores, hem tre-
ballat amb d’altres entitats cíviques, i partits polí-
tics, per tal assolir la República Catalana...Tot se-
guit, homenatjant al president Macià, va destacar 
que ell fou el fundador de la primera organitza-
ció independentista: Estat Català l’any 1922. Li 
devem la proclamació de la República Catalana, 
la recuperació de l’autogovern, i el fet que ell va 
fer que en l’Estatut de Núria  s’hi posés el dret de Catalunya a l’autode-
terminació, estatut que fou mutilat per les corts espanyoles.. us sona?  I 
finalment, pot ser la més important, va fer que s’incorporés nova gent al 
catalanisme. S’adonà que el catalanisme havia de ser un moviment ampli, 
de totes les comarques, de tots els àmbits socials i de totes les sensibili-
tats morals i religioses... i va assolir-ho. Ara tenim un repte similar, per 
aconseguir que el 2017 sigui l’any clau, perquè votarem. i haurem aconse-
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guit crear, com deia Macià, una Catalunya políticament lliure, socialment 
justa, econòmicament pròspera, i espiritualment gloriosa.

En Robert Fabregat, president de la fede-
ració, va recordar als nostres avantpassats 
i,  l’oportunitat que tindrem l’any que ve, 
de fer efectiu allò pel què tanta gent va 
sofrir i fins hi tot morir...
Aquest any 2017, tenim la gran responsa-
bilitat, el gran deure, l’obligació de no de-
fallir. Va afirmar que el proper any 2017 hi 

haurà referèndum i votarem!...Va cloure, encoratjant a tothom a treballar i 
treballar per aconseguir la victòria..
Va tancar els parlaments Alfred Bosch, president 
del grup municipal d’ERC a la batllia de Bar-
celona. Va dir que a Macià, li deien l’avi en senyal 
de respecte i veneració, doncs va començar a 
fer política relativament gran, en el complot de 
Prats de Molló, tenia 67anys! Va recórrer Amèri-
ca dos anys després, cercant ajuda pel projecte 
separatista. Va proclamar la República Catalana  
als 72 anys!. Tenia el carisma, la honestedat, el 
prestigi i l’admiració del poble. Sabien que mai 
actuava per interès propi...Va dir també, que avui 
dia de Nadal, fóra bo recordar als nostres avis i àvies, que ja no hi són, per 
la lluita que van fer i que s`hi van deixar la pell.  Com els hi agradaria ser 
avui aquí, amb nosaltres, a punt d’assolir la victòria, i d’una manera molt 
menys heroica que la que van tenir ells. També desitjar que féssim un ho-
menatge als majors de les nostres famílies, que són cabdals en la lluita per 
la independència, doncs són ells els que omplen les llistes de voluntaris de 
totes les entitats cíviques i independentistes. Només cal veure l’ANC, la 
pròpia ERC.., on hi ha gent gran que està disposada a revelar-se contra les 
injustícies, a passar davant de la gent jove. Tenim el millor país del món!! 
Gràcies doncs a la gent gran, i tota la resta, ens en sortirem...
Amb la veu potent d’en Salvador Molins, cantant Els Segadors, acompa-
nyat per la resta dels presents, vam cloure l’acte. 
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Les fotos del grup, davant el monument a Francesc Macià, acaben la mati-
nal patriòtica, entre companys dels diferents casals, sota la mirada atònita 
dels turistes que baden per la plaça Catalunya, aquest mati de Nadal. 
ECB  SC 
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En el barri més elevat del districte, 
Can Baró, la vigília de Reis, orga-
nitzat per l’Associació de Veïns, 
una sèrie de figurants del pesse-
bre vivent, baixen fins l’Avinguda 
de la Mare de Deu de Montserrat 
a rebre la cavalcada  dels reis que 
ve d’Horta. Tot seguit, pugen fins 
l’escola Pirineus, on es reincorpo-
ren al pessebre vivent per rebre 

les cartes que la mainada els hi dóna, on hi ha escrits  els somnis i les jo-
guines més desitjades. No cal dubtar que la màgia dels reis farà que 
s’acompleixin. Només cal veure la cara magnànima del rei blanc, i la de la 
noieta, ambdós d’un apreciable tarannà republicà... 

Tot això és resultat del ric teixit 
associatiu de Can Baró, que ge-
nera una gran activitat de les 
associacions cíviques que hi ha al 
barri, (el més alt i muntanyenc 
del districte, encimbellat pel Turó 
de la Rovira on, durant la guerra 
civil, uns esforçats i laboriosos 
artillers, van fer mans i mànigues 
per defensar Barcelona dels 
“pardalots” feixistes), començant 

per l’Associació de Veïns, l’agrupament escolta, la penya Blaugrana, les 
dues cooperatives ecològiques...sota la coordinadora d’Entitats de Can 
Baró, que disposen d’un magnífic espai que és l’Escola Pirineus.  A totes 
elles, hi ha actius irlaires que fan que tot rutlli, sota l’atenta mirada del 
nostre conseller de districte...                                   
ECB  SC
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1a PARADA INFORMATIVA DE L’ANY A LA 
PLAÇA MARAGALL 

 

Després d'un gran inici de Campanya setma-
nes abans, el 10 de desembre, i tal com vam 
avançar a la Memòria anterior, encetem el 14 
de gener la primera de les moltes parades 
informatives que hem dut a terme enguany. 
La ubicació escollida és la plaça Maragall.

Un total de 12 voluntaris/es muntem el tendal en un punt estratègic de la 
plaça, arrecerats del vent i escalfats pel 
tímid sol  de l’hivern, tot per tal de con-
vidar a apropar-se el màxim nombre de 
veïns i veïnes. En comprovar que som un 
bon grup de companys/nyes treballant, 
formem diferents equips amb tasques 
diverses:
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Desplegament de volants per la zona del 
mercat del Guinardó, visita als comerços, 
entrega als passa-voltants i, fins i tot, un 
equip per embustiar... Feina acurada i 
profunda, tot marcant una pauta que 
seguirem utilitzant al llarg de tota la 
campanya, demostrant un tret caracterís-
tic en la forma de fer les coses al nostre 

Casal i grup d' acció política. Sempre amb l'objectiu d'arribar al màxim 
nombre de gent en un temps limitat.
Aviat tota la zona sap de la nostra tasca i 
el nostre propòsit arribant a repartir la 
xifra aproximada de 650 díptics.
Satisfets i orgullosos de la feina feta, tor-
nem a casa per descansar pensant i prepa-
rant la propera jornada dedicada a oferir 
la República Catalana a la gent, sempre 
acompanyada d'un somriure.
DFV  SAP  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Aquest dilluns, en Joan Rogés, militant del casal, que és el coordinador  de 
la comissió d’Urbanisme de la federació, ens ha fet una xerrada exposant 
les principals directius de la política  urbanista per Barcelona. 
Com que el model d’ordenament urbanístic de la ciutat és un puntal bà-
sic de la Barcelona que volem, hem preferit no resumir, si no posar tot el 
document sencer, per tal de fer-ne la màxima difusió.
Aquest article pretén ser un compendi d’un seguit de reflexions i treballs 
que ve des del grup de treball de la Sectorial de Política Territorial fins 
l’actual grup de treball d’Urbanisme de la Federació de Barcelona (el Fò-
rum Republicà d’Urbanisme, FRU) d’Esquerra Republicana de Catalunya .
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La llavor conceptual del relat es perfila més definida durant el debat previ 
a l’elaboració del programa municipal del partit a Barcelona per les elec-
cions de 2.015 el qual és desenvolupat per un equip format per una qua-
rantena de professionals voluntaris de diversos àmbits relacionats amb 
l’urbanisme conjuntament amb l’equip de campanya del partit. Aleshores 
anomenat Pla Republicà d’Urbanisme Social. La Ronda de les Persones.
Uns quants d’aquestes i aquests professionals s’apleguen en el mencionat 
F.R.U. que, tal i com explica aquest bloc, s’articula per tal de continuar ela-
borant programa i argumentari i compartir coneixement i experiència en 
format obert i divers.
Darrerament els diferents debats interns del F.R.U, propiciats per les dife-
rents estratègies sectorials, demandes territorials i sobretot per les de-
mandes del propi grup municipal, han anat contribuint a una aproximació 
cada cop més afinada d’aquella primera idea.
El document que aquí presentem segueix obert al debat i l’aproximació i 
tothom és benvingut per contribuir-hi.

L’objectiu d’aquest Pla és el de definir les àrees prioritàries de desenvo-
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lupament o transformació en l’àrea metropolitana de Barcelona en un 
horitzó de 20 anys i en el marc irrenunciable de la construcció de la nova 
capital d’Estat.
Aquestes prioritats van enfocades a generar progrés i riquesa sota la 
premissa d’un creixement edificatori contingut (tendent a zero), sense 
consum gratuït de territori, amb l’objectiu de corregir desigualtats i crear 
ocupació amb valor afegit.

ANÀLISI 

Hi ha diferents territoris al voltant de la ciutat que en diversos graus resten 
amatents a la seva compleció. Es tracta de zones susceptibles de reconei-
xement o reconsideració, com àmbits de desenvolupament amb oportuni-
tats de millora, transformació o canvi.

Els factors determinants que els doten d’identitat, que alhora defineixen el 
pla de la ciutat de Barcelona i que volem aprofitar com a fil conductor prin-
cipal de cadascun d’aquests àmbits són els geogràfics: els rius, la façana litoral 
i Collserola.
Un territori ple d’oportunitats pel fet de ser llindar de diferents activitats, 
paisatges, natures, edificacions obertes de menor densitat, ric en patrimoni i 
en identitats diverses i a la vegada plagat de grans infraestructures, equipa-
ments i nodes d’intermodalitat. En definitiva àmbits amb moltes possibilitats 
de redefinició.
Les característiques d’aquestes vores de ciutat són comunes a gairebé tots 
els municipis i fruit de la centrifugació generada per la necessitat de donar 
compliment a la implantació de serveis i sistemes que el planejament mo-
dern ha obligat a implementar. Per raons d’espai i perla molèstia evident que 
generava encara no fa massa temps la indústria, els municipis han hagut de 
centrifugar cap a la perifèria aquestes activitats.
També (possiblement en conseqüència) es dóna la circumstància que en 
aquests àmbits s’hi donen les ratios més baixes pel que fa als indicadors de 
contingut social com són l’atur, el risc d’exclusió, el nivell d’estudis, l’escolarit-
zació, la seguretat en l’espai públic, droga,…
En definitiva, un conjunt de barris vulnerables amb molta capacitat de millora 
cap ells mateixos i també pel conjunt de les ciutats on es troben gràcies al 
potencial poder que tenen vers l’equilibri de les pressions exercides sobre el 
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centre de les mateixes (mobilitat, turisme, habitatge, ocupació).
Així doncs, la definició dels àmbits de prioritat d’aquest programa ve donada 
per la identificació de quatre condicions que, en major i menor grau, es do-
nen en cada cas:

Focalització de desigualtats. 

• Possibilitats en la redefinició de nous pols de productivitat o centrali-
tat associats a la indústria neta, el coneixement, la innovació o el lleure 
capaços de generar ocupació amb valor afegit. Ja sigui en forma de 
reserves de sòl susceptibles per al creixement d’aquestes activitats o 
bé amb capacitats de regeneració.

• Valors d’alt contingut paisatgístic, natural i/o patrimonial que dotin ca-
dascun dels projectes d’ un relat atractiu, singular i identitari a preser-
var.

• Dèficit històric d’inversions en espai públic i equipaments desigual 
respecte a la resta de ciutat.

Per últim, és importantíssim saber aprofitar la capacitat per a la creació de 
nous centres direccionals, headquarters, centres financers, ministerials, etc, 
que ens ofereix la conjuntura sociopolítica i econòmica actual del procés 
constituent d’un nou i modern estat català i els segurs avantatges que la 
seva capitalitat comportarà per tot el territori. Cal dibuixar la capitalitat 
policèntrica i metropolitana del nou estat.

Proposta 

Al voltant de la nostra ciutat identifiquem (d’entrada) 4 grans àrees que 
acompleixen els requisits anteriors i que es distingeixen les unes de les 
altres en les diferents intensitats atribuïdes a cadascuna de les quatre 
condicions anteriors.
En cadascun d’aquests àmbits caldrà actuar de diverses maneres: urbanit-
zant, equipant, rehabilitant, esponjant, compactant, substituint, regenerant, 
tot definint diferents àrees d’atenció especial, de renovació urbana, de 
dotació, de transformació d’usos i funcions o àrees de centralitat significa-
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tiva que els diferents plans i projectes urbanístics aniran definint.
Alhora, tal i com s’ha avançat en el capítol d’anàlisi, la recuperació de fac-
tors ambientals i de renaturalització així com la potenciació dels valors 
patrimonials de cadascun d’aquests llocs formaran part del fil conductor 
de cadascuna de les actuacions.
És fonamental començar fixant aquesta prioritat des de la redacció del 
nou Pla Director Urbanístic metropolità que ha de servir de document 
marc pel desenvolupament urbanístic de les properes dècades en l’àmbit 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona .
Per portar a terme aquest programa cal aprofitar el lideratge de la ciutat 
de Barcelona per tal de centrar la prioritat d’acció i consensuar els objec-
tius necessaris des de la multitud d’institucions, administracions, corpora-
cions, instituts, consorcis, entitats amb competències sobre aquests terri-
toris.
En bona part d’aquests barris serà imprescindible, a més, una transforma-
ció integral acompanyada de Plans d’Actuació Social que contemplin for-
mació sociolaboral, conciliació familiar, desenvolupament econòmic, parti-
cipació, millora de la convivència i civisme i suport social i educatiu.
Un aspecte fonamental per entendre aquesta proposta és la connectivi-
tat : la vertebració d’aquests territoris és una ocasió immillorable per 
apostar per un concepte de mobilitat d’acord amb el segle XXI. En 
aquest sentit es proposa un transport públic integrat en el traçat de les 
Rondes i segregat del trànsit privat que, a la vegada, contribueixi de ma-
nera definitiva a la integració amable d’aquesta infraestructura amb els 
seus marges .
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ÀMBITS:        EIX BESÒS — CIUTAT NORD. 

L’espai fluvial del Riu Besòs des de les seves dues lleres vertebra un terri-
tori destinat històricament a ser un dels motors de progrés de les ciutats 
del seu entorn. Aquesta situació s’hi suma l’existència de polígons resi-
dencials amb dèficits de dotacions socials rellevants. Al donar-li la capacitat 
de motor és lògicament  la primera de les prioritats del programa. 

SAGRERA — REC COMTAL — MERIDIANA. 

El traçat dibuixat per la infraestructura mil·lenària del rec comtal és el 
relat sobre el qual connectar la implantació de l’estació de la Sagrera i 
tota l’activitat que ha de generar i que ha de contribuir a resoldre les bar-
reres generades entre els barris inclosos en aquest sector, entre la Meri-
diana i els polígons industrials de l’àmbit Eix Besòs amb el qual ha de 
complementar-se. Cal aprofitar la proposta del nou Parc lineal d’El Camí 
Comtal per recuperar elements de paisatge original del pla de BCN, fins i 
tot amb el propi curs del Rec, per tal d’incidir en la recuperació de la 
memòria històrica a Sant Andreu i Sant Martí.
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EIX COLLSEROLA — BARRIS DE MUNTANYA. 

Una assignatura encara pendent de la ciutat és la de conciliar-se amb la 
muntanya. L’acumulació d’equipaments de ciutat i de barri, esportius, uni-
versitaris, mèdics, hospitalaris, culturals i d’ensenyament, el potencial lúdic 
d’un passeig desdibuixat per la Ronda de Dalt i l’oportunitat de la inte-
gració de petits nuclis rurals que encara es conserven, apunten cap una 
àrea de nova centralitat. També la possibilitat de corregir les negatives 
conseqüències mediambientals i d’aïllament entre barris provocades per 
la fractura del traçat a cel obert i a nivell de carrer de la Ronda i uns bai-
xos indicadors socioeconòmics i d’envelliment similars a la resta dels polí-
gons residencials dels anys 60 i 70 de l’Àrea Metropolitana· 

CIUTAT SUD — BARRIS DE LA MARINA — PORT 
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La vessant sud del Parc de Montjuïc i la seva impossible relació amb el 
mar a causa de la Ronda, el tren i el Port i la resolució d’un passeig que 
connecti per pas de vianants el centre de la ciutat pel litoral i fins el riu 
Llobregat, són l’escenari natural d’aquest lloc. Per un altre costat la coinci-
dència a escassa distància entre tres grans infraestructures essencials de 
caire nacional/europeu: Port/Aeroport/Xarxa Ferroviària de Mercaderies 
de cara a posicionar BCN com el gran intercanviador del sud d’Europa 
cap al continent asiàtic i les relacions productives del triangle generat per 
la Fira, els parcs empresarials, industrials i logístics de l’Hospitalet, la Zona 
Franca i el Port i el desenvolupament i transformació dels barris de la Ma-
rina del Port i del Prat Vermell són els motors que la fan efectiva.

PLA RONDES DE PROGRÉS BCN 2019–2039 

FRU-URBANISME REPUBLICÀ
Bloc d’opinió del Fòrum Republicà d’Urbanisme.
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Aquest divendres, com fem els darrers anys, organitzem una conferència 
sobre la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, que enguany fem 
la 48a edició, organitzada pel Centre Excursionista d’Olot.
Ens trobem a al biblioteca Rodoreda, al Guinardó. A part dels oradors, 
ens acompanyen el filòleg Jordi Mir i en Jordi Merino, president de la 
F.E.E.C.

Abans de començar la conferència, fem un recor-
datori de la defunció avui mateix d’en Marçal Ca-
sanovas, fill de l’escultor Enric Casanovas i Roy, 
enginyer tèxtil, que s’establí a Olot, i que fou dipu-
tat per ERC. Va ser un gran patriota, que era 
conegut per abandonar l’hemicicle del Parlament, 
cada cop que qualque diputat intervenia en caste-
llà...(en aquelles legislatures, eren comptats els que 
gosaven parlar en aquest idioma),  eren homes 
d’una altra fornada, amb principis i ideals de ferro 

colat...
L’Eba Ferris va presentar l’acte, fent un resum de l’origen i de la continuï-
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tat de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. I fent-nos cinc 
cèntims de les biografies dels oradors/res: la Meius Ferrer, filòloga olotina 
i presidenta de la secció local d’ERC d’Olot, l’historiador i secretari nacio-
nal de cultura d’ERC David Agustí,  i de Teresa Flequé, membre del centre 
Excursionista de Sant Feliu de Codines.
Meius Ferrer, que és la convidada  pel 
Centre Excursionista d’Olot a l’acte aca-
dèmic de cloenda de la 48a renovació 
de la Flama de la Llengua Catalana a 
Montserrat, el proper mes de febrer, va 
fer la primera intervenció repartint-la 
entre les seves quatre dèries: El país i 
Esquerra, el tema de la llengua, a la que 
s’hi ha dedicat la vida professional, el 
tema de les xarxes socials, i els darrers anys el tema de la reivindicació 
dels drets de la dona.
Va apuntar el fet del canvi d’era que representen les noves tecnologies, 
que coincideix amb la construcció d’un nou estat a Catalunya, i per tant la 
llibertat que donen aquestes eines, tot es pot fer en català, i que són a 
l’abast de tothom.
Pel que fa a al llengua, fins ara, depeníem dels grans mitjans escrits (Van-
guardia..). a que fessin una versió en català, no cal dir la televisió en català, 
que amb la TDT ja és minoritària. Ara amb la irrupció de les grans plata-
formes, con NEFLIX...la llengua ha quedat molt residual. Comptat i deba-
tut, fins ara decidien per nosaltres. Amb l’eina que és internet, nosaltres 

!52



podem fer més coses...Un exemple n’és la viquipèdia, on avui la llengua 
catalana és la primera en articles de qualitat i la tretzena en presència (hi 
ha més de 6000 llengües..), menys una persona, tota la resta de viquipe-
distes són voluntaris!!. Alguna cosa haurem fet bé. Depèn de nosaltres 
aprofitar la quarta revolució que són les noves tecnologies.
En el context d’un nou estat, la llengua passa de dret a deure. Va recordar 
el decret que tan va costar que s’entengués, sobre l’obligatorietat que els 
professors i catedràtics que aspiressin a treballar en les universitats catala-
nes, havien d’acreditar el nivell C de Català...en el nou estat, ningú ho po-
sarà en dubte, s’haurà de saber català i prou.
En el cas de les universitats, per passar 
d’oficiós a oficial s’està fent una feinada 
immensa a totes les universitats dels Paï-
sos Catalans (23), mitjançant la xarxa Vi-
cenç Vives, però quasi sempre demanant 
perdó. Això s’acabarà.
Va ressaltar la importància del twitter en 
l’expansió del català, fent que la gent l’escrigui millor.
Va recomanar el llibre Sobirania.cat d’en Saül Gordillo, actual director de 
Catalunya Radio, que ve a dir que el País i les xarxes han d’anar junts. I 
que el procés no es podria fer sense elles. Va apuntar una part negativa: 
en algunes ciutats grans, el jovent, va incorporant el castellà en les seves 
relacions socials...
Finalment va explicar que és “on són les dones”. Són un conjunt d’una 
setantena de dones compromeses amb el feminisme… la resta de mitjans 
la cosa està molt verda...cal que hi hagi una mirada femenina, que és dife-
rent, en la línia de la Marta Rovira, la nostra secretària general. És més 
preocupant el tema de l’internet , la robòtica, on tot és en anglès. Aquí 
necessitem les eines d’un estat.
En el tema de la globalització és on podem tenir una presència fora. Va 
posar d’exemple la residència Faber d’Olot, (que és Residència d’Arts, 
Ciències i Humanitats de Catalunya. És un espai on escriptors, traductors, 
artistes de diverses disciplines, estudiosos i científics conviuen i treballen 
en el seu projecte professional, durant un temps determinat en el marc 
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d’una estada temàtica), on hi fan estades 
professionals que s’interessen pel català. 
Cal ser responsables a l’hora de consumir, i 
que no ens passi com en el twiter, que es 
va aconseguir que el català hi figurés, i des-
prés la gent no l’empra. 
Cal ser més militants…
Finalment va dir que el multilingüisme, a les universitats, ha aconseguit 
que, amb l’entrada de l’anglès, el francès i l’alemany, les classes hagin 
d’anunciar-se en l’idioma que es faran, i per tant també les que es facin en 
català. Fins ara era voluntari. 
Pel que fa a les dones, aquestes campanyes que fem en els espais d’opinió, 
la seva presència és cada cop més alta. També hi ha molts espais d’orga-
nització en xarxa, el que fa que no calgui una reunió física per a decidir 
coses. Tot això fa que les dones, ocupin cada cop més espais de respon-
sabilitat. Hem de fer-nos nostra la idea que el coneixement ha de ser gra-
tuït. Fomentar l’economia de col·laboració, les dades obertes i la intel·li-
gència col·lectiva. Cal pensar que en un proper futur, no hi haurà cap feina 
que pugui fer una màquina, i es valorarà molt més les feines de pensa-
ment. En aquesta darrera revolució industrial, no caldran persones iguals,  
sinó diferents. Els pedagogs hauran d’evidenciar els talents de cada alum-
ne. Va concloure amb la frase: “cada cop més l’associacionisme o militància 
en un partit, funciona perquè quan som voluntàriament en un lloc, és 
perquè fem allò que podem fer, allò que sabem fer, i allò que volem fer. 
Per això crec que ens en sortirem”.
A continuació va parlar Teresa Flequé del Centre Excursionista de Sant 
Feliu de Codines, entitat que organitzarà la flama el 2018. Va començar la 
intervenció citant la frase de Pompeu Fabra: Tots els esports em plauen, 
però l’excursionisme sobre tot, per a mi ha estat el compliment de la 
meva vocació filològica, ni la pràctica de l’excursionisme, ni l’estudi de la 
llengua, no m’han donat mai cap disgust.  
Tot seguit va palesà el protagonisme que la dona ha anat adquirint darre-
rament en els esports de muntanya, recordant les pioneres com Maribel 
Vergés, Carme Comes, Marta Nos, Mònica Vergé i la Carme Romeu. Va 
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ressaltar l’esbarjo que representava, per una botiguera com ella, que tre-
ballava dissabtes i diumenges, aprofitar els dimarts, el seu dia lliure, per 
agafar la motxilla i el mapa de l’Alpina i trescar per la muntanya, activitat 
que et permet veure els amagats paisatges de Catalunya, i la història del 
país, amb l’abundor de masies, Monestirs, ermites, vaumes,..., activitat que 
va augmentar amb la jubilació.
Amb una centenar de pics assolits, en una 
sortida a la Mola, els companys la propo-
saren per formar part de la junta del Cen-
tre. Des d’aleshores, hem fet molta activi-
tat: audiovisuals muntanyencs, portant gent 
de gran prestigi dins l’ambient excursionis-
ta...Presentació de llibres amb la presencia 
dels corresponents autors. El centre té 500 socis, gran activitat, local de 
propietat, destacant les 8 seccions que funcionen actualment al Centre 
Excursionista de Sant Feliu de Codines, amb un agrupament escolta que 
compta amb una setantena de nois i noies i una bona colla de monitors. 
Va fer un cant a les riqueses de la pràctica de l’excursionisme, coneixent 
boscos, rierols, comes piques, fauna i vegetació, el que fa estimar més el 
país.
L’activitat de la Teresa, no s’acaba aquí, sinó que també és productora de 
la ràdio local “Ona Codinenca”, on hi fa un programa “Anem a la munta-
nya”, on hi ha intervingut les figures més capdavanteres d’aquests esports, 
com la Núria Picas, l’Òscar Cadiach,…

Cal dir que al convidar-la a venir a fer la 
xerrada ens va demanar que algú de nos-
altres participés en aquest programa, cosa 
que mesos més tard va fer en David, el 
nostre polifacètic secretari d’Acció Política. 
També hi ha participat membres de la 
FEEC, així com personalitats de TV3.
 Va destacar el programa en directe que la 

petita emissora va fer des de Montserrat, en ocasió del 40è aniversari del 
Centre. Emocionant el fet que uns escaladors posaren el nom d’Ona Co-
dinenca a una nova via d’escalada.  Va cloure amb el compromís de seguir 
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divulgant els valors de l’excursionisme: l’esforç, el compromís, la solidaritat, 
la companyonia, i contribuir des d’aquests valors a fer país i col·laborar en 
el procés cap a la independència de Catalunya...
Finalment va prendre la paraula en David 
Agustí.
Va començar la seva intervenció dient que 
l’excursionisme, històricament, ha estat el 
garant de la cultura, la llengua i les tradicions 
del país, reconeixent el valor d’iniciatives 
com la renovació de la Flama de Llengua, en 
la reivindicació de la llengua catalana.Va in-
troduir el concepte de diplomàcia cultural, com element de difusió i co-
neixement de les nostre tradicions a l’estranger.
Va remarcar el perill de la tercera revolució industrial, de ser vista per 
certes capes de la societat econòmicament més febles, perquè  implica 
una gran robotització...i veure-hi un perill de destrucció de molts llocs de 
treball...va recordar que la llengua està en una situació complicada; on està 
la llei del cinema? Va ser tombada per Europa per discriminar el castellà. 
Denunciar la dificultat de consumir cine en català a Barcelona, no cal dir a 
Cornellà o Sabadell...Amb l’excepció del cinema familiar, però que als 15 
anys es perd la continuïtat. Les plataformes Neflix, Moviestar...tot en espa-
nyol. El mercat editorial, la llengua està en franca minoria.  Molts llibres 
surten al mercat primer en castellà, i al cap d’un temps en català, el que fa 
perdre vendes i lectors en la nostra llengua. Indicar la pràctica inexistència 
del català en la Justícia. Va parlà del problema de l’atenció lingüística de 
l’administració. Tocà també el tema de l’etiquetatge en català. Va palesà la 
bona projecció internacional del català, però aquí encara minoritzada. 
Això es resoldrà quan tinguem un estat, i la llengua, serà una llengua d’es-
tat. Finalment va recordar que l’estat català, haurà de vetllar per la llengua 
a la resta dels Països Catalans, mitjançant convenis...per tal d’evitar que és 
perdi i ajudar a potenciar-la.
Vam tenir un animat col·loqui, que durà una bona estona. En acabat, vam 
anar al Nou Sant Llehi, a sopar i continuar la tertúlia, amb els amics del 
Centre Excursionista de Sant Feliu de Codines.    
ECB  SC 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De bon matí el cel amenaçava pluja. Els 
preparatius previstos havien estat in-
tensos i aquella jornada era una con-
vocatòria simultània a tots els districtes 
de Barcelona.
L'emplaçament escollit pel nostre Ca-
sal aquesta vegada era la neuràlgica 
plaça Alfons X. 
Davant la por d’haver d'avortar l'acció per inclemències meteorològiques, 
algú va dir al grup de whatsApp: “Els déus republicans estan amb nos-
altres”. Casualitat o causalitat, finalment el cel va deixar entreveure un tí-
mid sol hivernal i aviat ens trobàvem un bon grup de companys/yes mo-
vent la carpa amunt i avall i estenent la taula amb tot el material de cam-
panya que cal en aquests casos.  
Podem dir que una parada al carrer és una petita “ambaixada” nostra, on 
totes les persones que vulguin poden expressar les seves inquietuds i 
trobar l'escalf d'un grapat de voluntaris que deixen les activitats lúdiques 
en segon terme per tal de preparar i informar a la ciutadania dels avan-
tatges que portarà la República Catalana.
El Casal Irla, conscients com som  que cal arribar al màxim de persones, a 
l' inici de la Campanya “ La República que Farem” va proposar al congrés 
nacional, i per primera vegada, d’editar 
les publicacions de difusió (díptics, vo-
lants, cartells) també en llengua caste-
llana. 
Va ser una satisfacció per part nostra 
veure com la petició era aprovada i la 
Federació ens anunciava que les rotati-
ves estaven preparant el nou material 
bilingüe.
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28 de gener, Parada informativa a Alfons X



El nostre districte té sensibilitats molt diferents i cal arribar a tothom. 
Aquesta és la premissa bàsica.   
Mentrestant, el mateix dia que ens ocupa aquest article, i utilitzant el sis-
tema d'escamots de treball que ja comencen a imitar altres zones de Bar-
celona, vam esgotar tots els díptics que teníem a mà, havent de demanar 
remesa nova de cara a les properes accions.
La jornada va acabar amb diferents propostes escrites pels ciutadans/nes 
del barri, un nou amic i l'alegria de sumar un nou militant entre nosaltres.
Abans de plegar veles, vam improvisar un senzill aperitiu on s'hi van su-
mar alguns passavolants. Detall que ens fa madurar la proposta del com-
pany Albert Roqué de preparar algunes les pròximes parades amb xoco-
latada inclosa. Poc sabíem en aquell moment l’encert de la iniciativa...
DFV  SAP
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29 de gener, Prada de Conflent



Crònica de l’autocar “AURORA BERTRANA" a la 48a renovació 
de la Flama de la Llengua Catalana, a Prada de Conflent. 

Un viatge que porta com a 
nom de capçalera una dona 
que és tot un referent com a 
personalitat literària, i que ha 
estat pionera en molts àmbits 
en una època en que el gè-
nere femení era encara més 
menystingut que ara, no po-
dia ser un sortida cultural 
qualsevol.
Arribem a Prada en el millor 

moment: Els membres del Centre Excursionista d’Olot, i la resta d’orga-
nitzadors de la Renovació de la Flama d’enguany i demés assistents, des-
prés d’una breu explicació      de l’incombustible patriota Jordi Mir sobre 
l’exili del mestre Fabra,  enceten una cercavila dirigida pels "Almogàvers 
Garrotxins", vinguts de les terres d'Olot, on els boscos de fageda daurada 
cobren màgia peculiar quan penetres dins del seu ventre ombrívol, ara 
trenquen la monotonia de la vila 
amb els seus tabalers que fan re-
tronar els instruments de forta per-
cussió com si es tractés d'una crida 
a sometent.
Un gegant almogàver imponent, en 
Clam de la penya Almogàvers Gar-
rotxins, sembla desafiar l'altre colós: 
El cim del Canigó, que ens enlluerna 
amb la seva blancor glaçada.
Una comitiva de gairebé dos cen-
tenars de persones, segueix el repic 
dels tabals i els nostres ànims van 
creixent a mida que ens apropem a 
l'acte principal que ens ha fet sortir 
del llit aquest matí d'un diumenge 

!60



d' hivern: L'ofrena floral i 
l'encesa de la Flama de la 
Llengua davant la tomba de 
Pompeu Fabra, Pare del 
català modern, són motiu 
suficient per a que ens sen-
tim satisfets d' haver recor-
regut el trajecte des de 
Barcelona. 
Aviat ens trobem envoltant 

l'indret on reposa el Mestre 
Fabra. 
Membres del Centre Excursionista d'Olot, dirigits per Jordi Mir, ens fan 
una petita explicació de perquè ens trobem un any més en aquest acte.
Com no podia ser d'una altra manera, la representació del nostre Casal 
deixa una ofrena floral que, acompanyada per la dels companys d' Olot, 
representa l'agraïment i respecte del nostre poble cap al garant del nos-
tre tret identificador, la nostra estimada llengua. 
Després dels curts parlaments, la Coral Costrat, vinguda especialment per 
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a la ocasió, entona Els Segadors, 
que són acompanyats per la veu 
de tots els assistents.
Un cop acabat l'acte, ens dispo-
sem a seguir la cercavila fins el 
centre cívic de Prada però no 
sense poder evitar una petita 
temptació patriòtica: Ens aturem 
davant del masteler on hi ha el 
monument als herois de França, 
despullat de bandera, prop de la 
porta del cementiri i allí, davant 
de l'expectació dels observa-
dors, hissem una estelada, en 
honor als caiguts per Catalunya,  
que dóna un bon  final a la nos-
tra visita al cementiri.

Al centre cívic ens espera el cor 
de cambra que interpreta varies peces del ampli repertori coral català i 
provoca els aplaudiments de tots els assistents. Tot seguit, els companys i 
companyes de la Catalunya Nord ens preparen un bon aperitiu interca-
lant de forma curiosa els gustos dolços amb els salats d'aquest territori.
Poc després passem a una amplia sala on comença el dinar popular i on 
ens cruspim unes boles del picolat i alguns per primer cop, tastem el fa-
mós vi "Muscat", licor dolç que entra molt bé pel paladar dels comensals i 
fa que ens plantegem demanar alguna ampolla per a la resta de companys 
que no han pogut venir avui amb nosaltres, dit i fet, el nostre company 
Jordi Turinyà fa realitat el nostre 
desig, obsequiant-nos-en amb un 
parell d’ampolles.
Satisfets i contents, tanquem la jor-
nada amb una visita exclusiva, feta 
a mida i guiada per un company d' 
ERCN Enric Balaguer del casal ca-
talà del Conflent que ens regala 
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una passejada per tots els racons culturals de la vila que va acollir a per-
sonatges de la talla de Pau Casals i Pompeu Fabra.
Tornem cap a casa sense oblidar una de les frases que el Mestre Fabra 
ens ha deixat per entendre la importància del seu treball: 

"Redreçar el català és una tasca que va lligada 
directament amb el redreçament nacional."                                                        

DFV  SAP 
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Un punt estratègic al districte; una 
confluència de pas de vianants molt 
important... Allà on el carrer Tajo li fa 
un petó al passeig Maragall, formant 
la parella de vies urbanes perfecta, és 
on el grup d'Acció Política del Casal 
Irla té una cita important. 
La jornada de l'11 de febrer va servir, 
entre d’altres coses, per prendre nota que calia repetir aquesta ubicació: A 
prop del cor d' Horta, trepitjant zona comercial i a tocar del Mercat que 
dona nom a aquest barri emblemàtic. 
Arribar i moldre: Només desplegar 
la carpa, comencem a rebre perso-
nes que volen signar el manifest a 
favor de la Plataforma pel Referèn-
dum i això fa que, de passada, s' 
apuntin al nostre Projecte republicà 
fent-se amics/gues d'ERC. 
Cal destacar que aquest dia vam gaudir de la presència del cap de llista a 
Barcelona, Alfred Bosch el qual va ser un bon “ ganxo” per departir i re-
collir inquietuds amb la ciutadania.   
DFV  SAP
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11de febrer LRQF Tajo – passeig Maragall       



Més de 160.000 persones, segons la 
Guàrdia Urbana, s'han manifestat 
aquesta tarda a Barcelona en la marxa 
pels refugiats con-vocada per la campa-
nya ' Casa nostra, casa vostra'. Un cop 
més el casal hi ha desplaçat un bon 
nombre de participants (foto) on no 
s’hi veuen tots...
Els organitzadors eleven la xifra a més de 300.000 manifestants. La comi-
tiva ha arrencat a les 16.00 h de la plaça d'Urquinaona.
Prop de 70.000 persones han signat el manifest i fins a 1.200 entitats 
s'han adherit a la manifestació, que ha comptat amb una nodrida repre-
sentació institucional, política, cultural i de la societat civil catalana. 
Els participants han demanat la lliure circulació de persones, amb una pe-
tició dirigida a tres bandes: en primer lloc, als estats europeus, a qui consi-
deren responsables directes de les morts al Mediterrani; en segon lloc, 
a  l'Estat, perquè compleixi els compromisos que va adquirir en matèria 
d'acollida – ha acollit només un 6% dels refugiats a què es va comprome-
tre–; i, en tercer lloc, a  la Generalitat, perquè "deixi de dir que això és un 
tema de Madrid", segons va dir la portaveu Adriana Cabeceran, perquè hi 
ha marge per fer coses.
La gran afluència de persones ha fet 
que l a capçalera s'hagi desbordat, i a 
l'hora de començar la manifestació la 
gent ja s'estenia pels carrers del vol-
tant de la plaça d’ Urquinaona, on co-
mençava la concentració, com la ronda 
de Sant Pere, el carrer de Jonqueres o 
de Pau Claris. La marxa ha anat des de 
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18 de febrer Manifestació “Casa nostra és 
casa vostra”       

http://www.ara.cat/societat/Europa-incompleix-compromis-dacollir-refugiats_0_1744625652.html
http://www.ara.cat/societat/Europa-incompleix-compromis-dacollir-refugiats_0_1744625652.html


la Via Laietana fins al Port Vell i ha enfilat el 
carrer del Doctor Aiguader, fins al Parc de 
la Barceloneta. La capçalera ha arribat davant 
del mar Mediterrani, on l'any passat van mo-
rir 5.000 persones.
La immensa onada blava pels carrers de Bar-
celona estava formada per gent de totes les 
edats, famílies amb nens i avis. Tots els partits 
catalans menys el PP han donat suport a la 
manifestació i han enviat representants. Tam-
bé hi han sigut presents molts sindicats i 
ONG.  

La pancarta de capçalera, amb el lema " Prou excuses. Acollim ara!", ha 
aplegat refugiats i immigrants de diferents orígens i voluntaris que han 
participat en la campanya. A continuació  s'han 
situat diversos blocs amb les entitats que treballen 
en temes d'immigració i refugi (amb una segona 
capçalera on es llegia "No més morts. Obrim 
fronteres!"). 
Després han avançat la resta d'organitzacions 
(amb el lema "Prou hipocresia. No a la llei d'es-
trangeria!"). Al final hi eren els representants polí-
tics i institucionals. Hi han anat  els consellers de la 
Generalitat  Neus Munté, Dolors Bassa, Raül Ro-
meva, Antoni Comín, Meritxell Borràs, Meritxell 
Serret, i el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciuta-
dania, Oriol Amorós. 
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Dilluns passat, 13 de febrer, vam fer al Casal Pre-
sident  Irla, la presentació del nou Grup de Tre-
ball Animalista d'ERC Barcelona, a càrrec de Raúl 
Barahona, conseller del districte  i impulsor de la 
constitució d’aquest nou grup. Aquest acte de 
presentació es va fer en el marc d'una gira infor-
mativa pels diferents casals de la ciutat per donar 
a conèixer a la militància, i als veïns en general, les 
activitats i els debats de la sectorial animalista i 
fomentar-ne la participació.
 
La recent constitució del Grup de Treball Anima-
lista, s’han estrenat aquest mateix any, ha estat una iniciativa llargament 
gestada. Barcelona sempre ha estat ciutat pionera en la defensa dels 
Drets dels Animals, els valors cívics i la convivència a l’espai públic, així 
com ha estat capdavantera en la lluita anti-taurina, la supressió d’exposició 
de mascotes als aparadors o en l’accés d’animals al transport públic. ERC 
ha estat  present, i sovint protagonista, amb moltes d’aquestes lluites en 
defensa del benestar animal, com així ho demostra el seu programa elec-
toral de les darreres eleccions municipals al maig del 2015.

Calia, doncs, consolidar aquest trajectòria activista en favor del benestar 
animal amb la creació d’un Grup de Treball Animalista permanent, per 
garantir i  continuar amb la lluita política contra qualsevol forma de mal-
tractament animal i afrontar els nous reptes de futur animalista a Bar-
celona: un nou model de zoo, l’Aquàrium, el foment d’adopcions d’animals 
de companyia abandonats, la lluita contra l’abandonament o la població 
de senglars a Collserola entre d’altres punts ineludibles del debat munici-
pal.
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20 de febrer Grup de treball animalista
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25 de febrer Xocolatada a la vall d’Hebrón



AQUELLES DOLCES JORNADES 
Sabíem que la Campanya “La 
República que Farem” seria molt 
especial. El grup d’Acció Política 
del Casal n’era ben conscient, i 
per això barrinàvem donar un 
toc social a les parades per tal 
d’atraure el major nombre de 
gent sense oblidar l’objectiu final: 
Informar al veïnat dels avantat-
ges d’una futura República Cata-

lana.  La solució va venir de la mà d’una proposta del company Albert 
Roqué, de la colla gegantera del Guinardó ”I si féssim una xocolatada ben 
calentona a la propera parada? “ 
La idea era atractiva, només calia 
arriscar-se a fer per primer cop 
una degustació per a unes 200 
persones i que tot anés bé… 
Dit i fet: després de comprar 
tots els estris, a més de la xoco-
lata, l’Albert va aparèixer amb 
una olla de proporcions geganti-
nes i el fogó per escalfar-la.
El lloc on vam fer l'experiment va ser la plaça Vall d’Hebron, a tocar de la 
Ronda de Dalt. 

El matí va coincidir amb una 
festa popular de disfresses de 
Carnestoltes a prop, així que 
aviat la nostra parada va estar 
plena de famílies fent cua per 
tastar el nostre dolç regal. Els 
veïns i veïnes del barri van estar 
realment agraïts en comprovar 
que aquell matí fred hi havia 
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gent que oferia xocolata calenta i, de passada, també quedaven informats 
del nostre projecte. 
El resultat va ser un èxit, acompanyats 
per una gran representació del Casal 
Irla, president, consellers i regidor in-
closos, a més de molts companys i 
companyes, vam superar totes les ex-
pectatives. 

Aquella xocolatada va ser la prime-
ra… però no pas l’última. Han vin-
gut més al darrere i més que en 
vindran, tot prenent nota altres dis-
trictes per copiar la nostra iniciativa. 
DFV  SAP 
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"Visca la lluita feminista": milers de dones es manifesten a Barcelona per 
reivindicar els seus drets. Vestien amb samarretes liles per simbolitzar la 
lluita feminista

La manifestació feminista, aquest dimecres a Barcelona.  
Més de 7.000 persones s'han manifestat aquest dimecres a la tarda pels 
carrers de Barcelona per reivindicar el Dia Internacional de les Dones 
treballadores.
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8 de Març, dia de la dona treballadora



La mobilització ha començat a les 19.00 h a la plaça de la Universitt i ha 
acabat a la plaça Sant Jaume. 
Les participants, entre les quals també hi havia força homes, han vestit 
amb samarretes liles, el color de la lluita feminista, i han cantat proclames 
com "visca, visca, visca la lluita feminista", "sense les dones no hi ha revolu-
ció" o "el patriarcado me da patriarcadas". Al capdavant de la manifestació 
s'hi ha pogut veure la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa; la número 
2 d'ERC, Marta Rovira, i els diputats de la CUP Albert Botran, Anna Ga-
briel i Eulàlia Reguant.

Dolors Bassa i Marta Rovira, a la manifestació  
Milers de dones, que no volen ser princeses sinó Valquíries, empunyaven 
les pancartes on amb retolador anaven escrits els lemes del dia: "La revo-
lució imparable de les dones". Les manifestants  obrien la comitiva amb 
una coreografia a ritme de clams i aplaudiments. I ho feien somrient, 
d'orella a orella, contagiant l'eufòria que provocava veure que els carrers 
estaven tallats per a elles. Joves, ancianes, mares, filles, àvies, amb vel i sen-
se vel, de totes les alçades, colors i nacionalitats, caminaven subjectant car-
tells que reclamaven, entre d'altres, "anant a casa vull ser lliure, no valenta".
La manifestació és un dels actes claus del 8 de març, en què també hi ha 
hagut aturades simbòliques de mitja hora, com al Parlament, per reivindi-
car la contribució de les dones a la societat, criticar la discriminació que 
pateixen i fer visible la seva aportació a les tasques domèstiques. 
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Feia temps que volíem recordar i homenatjar en Joan Barceló, de qui van 
tenir referències als anys 70, en diferents nuclis de resistència, i que vam 
conèixer bastant bé al publicar-se la novel·la Cap de Brot d’en Ramon 
Pellicer, que juntament amb el Cercamón, es poden considerar les prime-
res novel·les històriques catalanes.
Aquest homenatge, com és tradicional al casal, es va plantejar en dues 
parts: una xerrada per especialistes, i el posterior viatge a Capçanes, lloc 
de naixement d’en Carrasclet.
Per la xerrada vam tenir la xamba de comptar amb l’historiador Antoni 
Muñoz, que està a punt de treure precisament una biografia sobre el per-
sonatge. De retruc, ens va portar a contactar amb n’Albert Sánchez Piñol, 
a qui Antoni Muñoz va assessorar sobre en Carrasclet, doncs el fa aparèi-
xer a la segona part de Victus. Cal agrair les gestions del nostre company 
Jordi Balcells en convèncer l’Albert Sánchez per assistir en aquest acte.

La sala de la biblioteca Can Mariner d’Horta, 
oferia un aspecte magnífic, plena de gom a 
gom. Va encetar l’acte, en Jordi Balcells 
membre del casal i de l’executiva de la fede-
ració de Barcelona d’ERC, esbossant la bio-
grafia dels ponents, i donant la paraula pri-
mer a n’Antoni Muñoz, aquest val·lisoletà 
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llicenciat en ciències físiques, que 
es va fer catalanista, investigant i 
llegint els arxius històrics.
Va fer un ampli resum de la vida 
de Joan Barceló, un home que 
des dels catorze anys, va lluitar a 
totes les batalles a Catalunya, des 
del seu origen de llenyataire de 
carrasca, com va anar contactant 
amb la realitat del moment en els viatges que feia a Reus a vendre llenya i 
carbó. Ràpidament va prendre partit en la guerra de successió pel bàndol 
austriacista, acabant com oficial. 
Perduda la guerra, s’acull a l’indult i torna a Capçanes, fent de pagès. Els 
impostos exagerats i abusius del borbònics envers els vençuts catalans, 
van fer que es rebel·lés. Va ressaltar la primera batalla en que hi va parti-
cipar ; al coll de la Teixeta, on amb un parany, va arrabassar les armes de la 
guarnició de Tivissa.
El pacte de les Quàdruple Aliança, va fer que els borbons francesos, s’en-
frontaren als espanyols. Els francesos, van contactar amb Carrasquet, com 
antic combatent antifelipista, per tenir-lo de la seva part, i el van reclamar 
a Perpinyà. 
En el viatge, que trigà dotze dies, tot i tenir un aspecte agitanat, per allà on 
passava la seva oratòria convencia a tothom per la seva causa, i tothom 
volia seguir-lo.
En arribar a Montlluís, els francesos li prometeren  retornar els drets ar-
rabassats el  1714, finalment, quan va adonar-se que   l’havien enganyat, 
girà cua i tornà cap a casa. Aleshores, ja comandava tot un exèrcit...En se-
gon lloc, Antonio Muñoz, va explicar que l’objectiu de Carrasquet, era 
amb aquest exèrcit, de moment, alliberar el camp de Tarragona. La ciutat 
clau era Reus.
Va descartar la creença que fos tal batalla, doncs segons llurs investigaci-
ons, sembla que la companyia  que venia de la guarnició de Tarragona 
demanada pels botiflers, que està a tocar de Reus, a tot estirà a una hora 
de Tarragona, es va perdre i va trigar un dia, el que s’interpreta com una 
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excusa per no enfrontar-se amb el temible Carrasquet. Així doncs, l’en-
trada a Reus, es va limitar a quatre escopetejades amb el portal de mura-
lla, donat que tota la vila, simpatitzava amb en Carrasquet.
Ràpidament controlà tota la regió, esdevenint Falset la capital de la Cata-
lunya alliberada on tornaren a regir les constitucions… Carrasquet, ja 
contava amb més de 3000 homes.
Davant la impotència dels filipistes, 
per vèncer en Carrasquet, van fer 
córrer el rumor que era un assassí. 
Quan en Berwick el torna a cridar 
per oferir-li la incorporació definiti-
va a l’exèrcit francès, presenta do-
cuments d’abats i d’altres autoritats, 
on el reconeixien com un soldat 
per la causa catalana, i no com un 
assassí. Berwick no accepta la proposta de Carrasquet d’ajudar-lo a resta-
blir les institucions, i vist que està perseguit, al Principat, després de diver-
ses aventures, es va retirà a Àustria, al servei de l’emperador. 
La fidelitat a la corona dels Hausburg, va fer que s’enrolés en la guerra 
contra els bavaresos, morint en combat el 1743 en una illa fluvial del Rin, 
a prop de Breisach el 
Vell, actualment a Ale-
manya. Va cloure dient: la 
lluita de Carrasquet, va 
il·luminar tot el segle 
XVIII, lluita que encara 
continua, volen prohibir 
la lluita del poble català, 
però no ho aconsegui-
ran… 
Com deia el cronista, la 
senyera catalana no sols és la dels comtes, si no un camp daurat, amb 
quatre solcs de sang...i això no s’oblida.
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A continuació, va prendre la paraula 
n’Albert Sánchez Pinyol. En una inter-
venció molt distesa, va fer referència a la 
llarga tasca de documentació que cal per 
escriure una novel·la, i més una basada 
en l’època del 1714. El molt que l’ajudà, 
en Muñoz en el coneixement dels esde-
veniments de la guerra de successió no 
sols en la capital, si no en tot el Principat, 

i molt enriquit pels petits detalls quotidians que aportava, en les seves 
investigacions. Després del que va contar en Muñoz, sobre Carrasquet, 
l’Albert, va dir que no podia dir res més sobre el personatge, i va dedicar 
la resta de la seva xerrada, a comentar anècdotes sobre la presentació del 
seu llibre Victus.
Va fer especial menció a que en el mon, hi ha nacions sense estat i estats 
sense nació, per exemple tots els estats sud-americans, són estats que van 
haver d’inventar-se la nació,  i en aquesta creació intervé la literatura, cre-
ant mites i fabulant orígens. Ho va connectar amb l’impacte que Victus va 
fer els primers moments,  donat que va ser escrita en castellà, i feia un 
tractament crític d’alguns dels personatges, A Madrid van creure que teni-
en un aliat, després van adonar-se de l’error i van veure-la com una mani-
pulació històrica. 
El súmmum  dels despropòsits unionistes, va ser la conferència  que s’ha-
via de fer a Amsterdam, amb motiu de la presentació de la novel·la, en la 
seva versió holandesa, que va ser boicotejada per l’ambaixada espanyola! I 
la part més esperpèntica i hilarant va ser la carta que, mesos després, li va 
enviar el ministre d’exteriors espanyol Margallo. Després d’un interessant 
col·loqui vam cloure l’acte.                                                      
ECB  SC 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Finalment anem a conèixer les terres del nostre heroi Joan Barceló. Eixim 
de Barcelona a 2/4 de 8 del matí de la plaça Universitat. Esmorzem en 

ruta. Aviat deixem el Baix Camp, i el coll de la 
Teixeta, ens obra les grans panoràmiques del 
Priorat. Arribem a Capçanes. A la mateixa en-
trada del poble, hi ha el magnífic monument a 
Joan Barceló “Carrasquet”, obra de l’escultor 
Francesc Carulla.
En un tres i no res, el presi Cesc s’enfila al 
monument, i hi penja una estelada a la basfera 
manera. Tal com havíem convingut, amb la fe-
deració de Tarragona, ens trobem amb el se-
nador Josep Rufà, la diputada Teresa Vallverdú i 
en David Agustí secretari nacional de cultura. 
En Rufà, ens donà la benvinguda a les terres 
tarragonines, va fer una descripció de llurs 

comarques, ressaltant la potència del Camp de Tarragona, com a segona 
àrea metropolitana de Catalunya (Reus i Tarragona),  les característiques 
del Priorat, a rel del redescobriment de la tradició vinícola, recomanant-
nos la visita més especialment en la època de la verema,   però també 
d’altres atractius culturals i turístics de la zona, animant especialment als 
barcelonins a viatjar i conèixer aquestes terres. Va destacar el llarg treball 
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dut a terme per ERC en aquesta comarca i a tota la demarcació, particu-
larment en el seu poble, la Selva del Camp.                                                                  

Cal recordar que en les darreres 
eleccions espanyoles, la demarca-
ció de Tarragona ha obtingut 1 
diputat i 3 senadors, cosa que no 
havia passat mai.
Seguidament, va prendre la pa-
raula la diputada de l’Arbós Tere-
sa Vallverdú, que va encetar el seu 
parlament  agraint la feina feta 

pel casal en matèria de coneixement i divulgació de la història del nostre 
país. Va fer un elogi d’en Carrasclet, dient que si es va convertir en una 
figura clau en la lluita contra els borbònics, va ser perquè tenia una enor-
me ànsia de llibertat. Lluny de conformar-se amb la situació post decret 
Nova Planta, és va rebel·lar i lluità fins al final, per això som aquí per rei-
vindicar aquest home del Priorat que va lluitar tota la vida per tornar les 
llibertats a Catalunya. 
La determinació d’en Carrasclet, 
com a bon home del Priorat, és 
una  característica de la seva 
gent que actualment està treba-
llant per revertir una situació 
molt complicada i adversa, ba-
sant-se en l’amor i el respecte 
pel seu territori. Som aquí avui 
per afirmar que som en un 
moment clau pel futur del nos-
tre país. País que ha esta sotmès des de fa molts segles, a tota mena d’in-
justícies i imposicions i, malgrat això, els catalans hem mantingut intacte la 
nostra voluntat de ser. Sempre hi ha hagut gent compromesa en aquesta 
lluita, però fins ara hem estat pocs, i els efectes d’aquesta lluita no han 
tingut els resultats que esperàvem. Les coses en el temps han anat empit-
jorant, de tal manera que catalans que mai s’havien plantejat cap canvi, 
han vist que no podem quedar-nos com estem i ara aquest petit grup de 
resistents, ha anat creixent, i ara som molts, cada cop més, i en diferència 
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al que ha passat al llarg de la història, la nostra lluita no té armes, sinó que 
es basa en la democràcia, el procés és una manifestació pacífica que re-
clama  el que vulguem ser, parlar amb els altres de igual a igual, tenir les 
eines que aquest país necessita, i hem engegat un camí sense retorn, que 

ens portarà a la llibertat. 
Com a eina, volem un refe-
rèndum i el tindrem, malgrat 
els intents de l’estat espanyol 
per evitar-lo, emprant tota 
mena d’amenaces, judicis, 
suspensions de lleis del par-
lament. Utilitzen l’estratègia 
de la por i la repressió. Nos-

altres tenim la força de la voluntat, de la raó i de la democràcia. No ens 
aturarem, tenim clar el que volem i el que necessitem, hem arribat massa 
lluny, som massa gent i tenim massa raó perquè ara ens puguin guanyar. El 
present és nostre, i amb la nostra voluntat guanyarem el futur, votarem i 
guanyarem.
Gràcies  a gent com en Carrasclet, que han defensat sempre aquest país, 
avui som aquí, però el futur és a les nostres mans, tenim la llibertat a les 
urnes. Ens van prendre la llibertat amb la força, ens governen amb lleis 
injustes, ens porten als jutjats per les nostres idees, però guanyarem la 
llibertat amb la força del nostre vot.

VISCA TOTS ELS LLUITADORS QUE ENS HAN 
PRECEDIT, I VISCA CATALUNYA LLIURE!!! 

 
En acabar els parlaments, vam fer 
l’ofrena floral al nostre heroi, seguit del 
Cant dels segadors. Seguidament vam 
fer una breu passejada per Capçanes, i 
ens encotxem per anar a Marçà, on ens 
hi espera en Quico Piqué, exbatlle de 
Marçà, i el nostre enllaç en aquesta visi-
ta.
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Anem per feina, i el primer que fem és anar a la cooperativa a comprar 
vi!!, aprofitant que han obert per a nosaltres. Havent firat, i seguint les in-

dicacions d’en Quico, visitem la 
joia del poble: el museu Lula Pé-
rez-Marçà-Giné. Dedicada a l’es-
cultor Marcel·lí Giné, i a la seva 
esposa Lula. Cal dir que és una 
joia desconeguda. Un artista sor-
prenent , d’un art escultòric molt 
original, amb una bona col·lecció 
de pintures i qualque vitrina amb  

troballes arqueològiques al voltant de jaciments de sílex, que cridaren 
l’atenció de la Dolors, la nostra arqueòloga de capçalera. 
Després d’una hora llarga, enllestida la 
visita cultural, anem cap el poliesportiu 
a dinar, travessant el poble. Passem per 
davant de la batllia. En Quico, ens indica 
un garatge, on encara s’hi pot veure el 
rètol que indica que fou un magatzem 
d’abastiment de les Brigades Internaci-
onals. 
Tot seguit, ens trobem amb els esplèndids safareigs, que estan en perfecte 
estat de conservació. Finalment, arribem al poliesportiu, on ens espera un 
bon vermut, que ens ofereixen els marçalencs. 

Conversem amb una munió de regidors  i 
responsables d’ERC de la comarca. A ban-
da, hi ha una gran taula, ben parada, que 
ocupa mig pavelló, on dinarem. Més enllà 
en la consergeria, s’està cuinant la gran pa-
ella que aviat ens cruspim, ben regada, com 
no podria ser d’altre manera, amb un bon i 
abundant Priorat. Acabat l’àpat, hi ha uns 

petits parlaments de agraïment tan per part nostre com dels marçalencs. 
Havent dinat, fem una passejada cap a la part alta del poble, a la Miloque-
ra, al mas de l’escultor, petita torre-palauet, que es va construir en Mar-
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cel·lí Ginés com a residència particular, que ara estava abandonada. A rel 
del descobriment d’una colònia de tortuga mediterrània, aquest mas s’ha 
rehabilitat en part com a centre de recuperació i després una possible 
alliberació d’exemplars en el medi.
Des d’aquí  es veu una gran panoràmica de la serra de la Llaveria i dels 
seus contraforts, territori per on en Carrasclet podia campar 
amplament...Es fa tard, el cap-
vespre s’insinua en l’horitzó, 
hem de girar cua. Davallem, 
arribem on tenim aparcat l’au-
tocar. Ens acomiadem d’en 
Quico. Hem calcigat les terres 
de Joan Barceló, un gran patri-
ota, fidel a Catalunya fins el 
final, i hem conegut els nostres 
amics al territori, uns nous pobles, que formen part de la nostra Nació. El 
nostre enardiment i orgull de ser catalans, ha pujat uns graus més.                               
ECB  SC
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Descobrim els barris nord d'Horta-Guinardó 
El diumenge passat, 12 de Març, 75 amics i militants d’ERC-Barcelona ens 
vam trobar puntualment a l’accés del metro de la Vall d’Hebró acompa-
nyats de l'Alfred Bosch, president del Grup Municipal d'ERC a l'Ajunta-
ment de Barcelona; del Jordi Coronas, regidor portaveu d'ERC; i dels con-
sellers de districte d’Horta-Guinardó, Raül Barahona i Xavi Reig.
L’activitat, organitzada pel Fòrum Republicà d’Urbanisme, del que en for-
ma part el nostre company de casal Joan Rogés, s'inclou en el cicle de 
caminades al voltant del Pla Re-Equilibrar Barcelona i té els precedents de 
la caminada pel Rec Comtal del desembre passat i la caminada Barcelona 
des del Cel de l’any passat pel Passeig de les Aigües.
En aquesta ocasió, vam visitar els Barris de muntanya d’Horta Guinardó. 
Una àrea amb potencialitats com són els grans equipaments de ciutat re-
lacionats amb diferents activitats que van des dels àmbits: mèdic, universi-
tari o de la investigació i recerca, fins l’esport, l’hostaleria, o els àmbits lú-
dic i cultural. A aquestes realitats cal sumar la morfologia de baixa densitat 
on l’espai públic és present de manera molt generosa i l’encertat encaix 
dels barris en el paisatge propi als peus de Collserola.
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 El recorregut estava pensat per mostrar el passat, visitant història antiga i 
recent construïda sobre el paisatge natural; el present, donant veu a la 
visió veïnal d’aquests barris; i el futur, amb la intenció de transmetre les 
possibilitats d’aquesta zona que a banda de beneficiar directament als ve-
ïns i veïnes d’aquests barris anirien encaminades a equilibrar així part de 
les càrregues i els beneficis que es generen al centre de la ciutat deriva-
des d’aquestes activitats.
Partint del Passeig vam enfilar el barri de Sant Genís on ens vam aturar 
davant de Can Figuerola com a mostra de la presència de la multitud de 
masies que varen proliferar a la zona a l’ombra del monestir de Sant Je-
rònim de la Vall d’Hebró i del Coll de Cerola que més endavant seria ar-
rasat per les tropes franceses i desamortitzat al segle XIX.
Seguint per Sant Genís vam visitar l’última cabina telefònica de la ciutat al 
carrer Lledoner i l’AVV de Sant Genís on en Xavier Civit va exposar les 
característiques i les reivindicacions històriques del barri fonamentalment 
associades a l’aïllament respecte de la resta de la ciutat i a l’accessibilitat. 
La visita a Sant Genís va acabar a la seva església i cementiri datats del 
931.
A continuació, ens vam adreçar a la Pedrera de Montbau on vam esmor-
zar i ens vam trobar amb Fidel Vázquez, arquitecte i veí que ens va expli-
car l’origen i objectius d’aquest barri creat durant els anys 50 sota els 
principis racionalistes del moviment modern i que és considerat com un 
dels seus exponents més representatius a la ciutat.
La visita a Montbau va ser tan intensa que vam replantejar el tros de ruta 
pels barris olímpics de la Vall d’Hebron i la Clota per tal de no arribar tard 
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a la cita al Palau del Laberint i poder aprofitar així l’ocasió de visitar 
aquests jardins que, normal-ment, no són oberts al públic en general.

Des dels jardins més antics con-
servats de la ciutat vam cloure la 
jornada fent un aperitiu, tot reivin-
dicant la proposta del partit per a 
la restauració d’aquest Palau que 
s’està caient i que proposem que 
sigui seu d’actes culturals i també 
del proposat Institut Municipal de 
Patrimoni.
 
Pels comentaris mantinguts amb els 

i les assistents vam constatar que havíem pogut comprovar les possibili-
tats d’aquesta àrea i que aquestes passen per completar les reformes ur-
banístiques necessàries encaminades a potenciar i atreure activitats lúdi-
ques, esportives, culturals i de coneixement a aquest node de centralitat, 
enfocant l’actuació al voltant de la recuperació del Passeig de la Vall d’He-
bron, el paper estructurant que li va ser arrabassat a causa de la cons-
trucció d’una Ronda mal dissenyada ara fa ja 25 anys. 
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Tots els mesos d’aquest any tan intens, podem dir que el mes de març va 
arribar molt carregat d'actes al carrer. No hi va haver més de cinc dies 
seguits en que no tinguéssim una enganxada de cartells, una conferència, 
o una parada informativa.
Podem destacar la realitzada el dissabte 18 pel fet que vam formar part 
una vegada més d'una jornada de multi-parades per tots els districtes de 
la nostra ciutat. També va ser un acte rellevant donada la ubicació escolli-
da: En ple cor del barri del Carmel, al Carrer Llobregós, just davant del 
Mercat del Carmel. Tots i totes sabíem la dificultat d’oferir informació en 

aquesta zona, per això vam posar 
tots els esforços en arribar al mà-
xim de veïns i veïnes.
Per aquest motiu vam tenir la com-
panyia del nostre cap de llista a 
Barcelona, Alfred Bosch, i del Com-
pany Carles García, vicepresident 
de la campanya. Sense oblidar una 
vegada més el bon nombre de 
membres del Casal que vam parti-
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cipar en aquest gran desplegament 
per la capital del nostre País.
Degut a la gran proporció de ciuta-
dania castellanoparlant, vam optar 
per prioritzar usar els nous díptics 
que la Federació ens havia propor-
cionat després de proposar-ho en-
certadament l’executiva del nostre 
Casal a l'inici de la campanya, im-
presos íntegrament en castellà .

Com hem fet a mida que el nostre grup d'acció ha anat creixent en ex-
periència a força de passar forces hores al carrer, no només restàvem al 
costat de la carpa, sinó que vam formar equips de dos o tres companys/
nyes per repartir díptics pels comerços i embustiar volants per les escales 
de veïns.
Malgrat la zona especialment complicada, el nostre propòsit és arribar al 
màxim de gent, i aquest factor no va impedir fer alguns amics/gues que 
ara formen part del nostre gran projecte.
DFV   SAP
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200 EDIFICIS SENSE EL JOU FEIXISTA 
Després de gairebé un any en que es va cre-
ar la B.A.S.F (Brigada Anti Símbols Feixistes) , 
amb moltes nits a les nostres esquenes i in-
comptables experiències viscudes, arribava el 
moment d’assolir i superar la màgica xifra de 
les 200 plaques extretes. El dia 24 de març, 
aprofitant que havíem d’enganxar cartells a 
Horta per un dels molts actes de la campa-
nya “La República que Farem”, vam convocar 
“basferada “ en la zona on encara quedaven 
alguns d’aquests símbols de la repressió fran-
quista.
Era una de les accions afegides al ritme frenè-
tic de treball de Casal que hem tingut enguany. Sabíem que cada cop 
s’anava apropant més la data històrica de l’1-O i aviat hauríem de deixar 
aparcada aquesta activitat necessària, però que podia esperar, per entre-
gar-nos al màxim de cara al Referèndum.
De tota manera, no vàrem poder evitar, una vegada més, l’instint irrefre-
nable d’alliberar més habitatges del jou i les fletxes. La razzia va acabar en 
11 plaques més a les 199 de les jornades anteriors. Un total de 210.
Ara, en els moments que estem vivint, la BASF resta a l’espera que la nos-
tra pionera iniciativa endegui una crida institucional a fer desaparèixer del 
tot aquests símbols de la vergonya que mai haurien d’haver estat col·lo-
cats.

B. E. C. 
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La Secretaria de la Dona d'Horta Guinardó continua amb força i el di-
vendres 24 de març organitza l'acte "Dones i República" a la biblioteca   
'Mercè Rodoreda' del Guinardó.

Sota una intensa pluja i amb l'auditori ple a vessar l’Eba Ferris enceta 
l'acte presentant a la Mati Duque i a la Meritxell Benedí que formen part 
de la sectorial de Memòria i Reparació. S'excusa l'assistència de la diputa-
da Teresa Jordà per problemes d'agenda i pren la paraula la Mati Duque 
(secretària d'organització de la sectorial) què amb les seves explicacions 
il·lustra el paper invisible de les dones que queden desplaçades a l’esfera 
privada en front de la posició protagonista de l'home en l'àmbit públic.
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Aquests greuges ja els patien les dones republicanes en temps de Repú-
blica i es té el propòsit de reparar la memòria de diverses dones relle-
vants que van ser oblidades. Amb aquesta intenció la Meritxell Benedí 
(secretària de la sectorial de Memòria i Reparació) ens parla de tres do-
nes que s'han fet creditores d'aquest reconeixement:

• Natividad Yarza (primera alcaldessa a Catalunya) 
• Enriqueta Gallinat (fundadora del grup de dones del 36) 
• Maria Dolors Bargalló (fundadora d'ERC) 

Abans de posar fi a l'acte es posa èmfasi a la importància del concepte 
'sonoritat'. Els valors republicans són la llibertat, la igualtat i la fraternitat. 
La fraternitat fa referència als germans i en canvi la sonoritat a les aliances 
de dones per treballar en favor de les dones.
S'obre un torn de preguntes a on participen moltes de les assistents i 
posteriorment es fa homenatge a dones militants que van néixer en 
temps de la República.
Xavi Solé 
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Segona Xocolatada 
Després del bon resultat de la primera xocolatada a la Vall d'Hebron, vam 
escollir la parada informativa del dia 25 de març, ubicada a la Rambla del 
Carmel, per tornar a oferir un 
somriure acompanyat de dolçor 
a tot el veïnat de la zona.
En aquesta ocasió ens va acom-
panyar una bona estona el nos-
tre diputat al Parlament, el com-
pany Eduardo Reyes, que amb el 
seu afable tarannà aviat va com-
partir la xocolatada entre totes 
les persones que s’apropaven i 
feien una rondalla al voltant de 
l’olla ben calenta, tot recollint opinions i inquietuds de la ciutadania.
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Un cop més, la resposta de l’equip de treball del Casal Irla va ser molt 
bona, repartint les diferents tasques: Uns oferint gots de xocolata, altres     
vigilant que el foc estigués a punt i d’altres donant informació de la pre-
campanya.
Com hem dit en un article anterior, vist el bon resultat de la combinació 
parada/xocolatada, aquesta tampoc havia de ser la darrera jornada plena 
de dolçor republicana.
D.F.V   S.A.P.
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La potència d’una entitat, en aquest cas d’un casal, es pot mesurar per la 
capacitat de fer accions. Avui demostrem que el casal Irla és capaç de fer 
dues accions simultànies (com va passar el 12 de març elements del casal 
a Marçà i d’altres a la passejada pels barris de muntanya), Uns a la parada 
Rambla del Carmel, com hem ressenyat en l’article anterior, i uns altres, a 
fer el trasllat del vell al nou casal al carrer de l’Art. 
L’equip de voluntaris/es de  
la comissió nou local, va 
buidar l’antic, portant-hi tot 
el parament aprofi-table. El 
nou local, és un palau, en  
comparació amb l’estretor 
del vell.
Un cop condicionat, s’hi va 
muntar el nou mobiliari, i 
organitzar el magatzem, on hi va tot l’arxiu i estris basfaires. Cal destacar 
les còmodes butaques, d’un vermell esquerà , i l’adquisició d’un bon nom-
bre de cadires, i una bonica cafetera i serveis, que ens ajudaran a fer més 
confortables les feixugues reunions de treball que ens esperen en la or-
ganització de la campanya del referèndum i demés accions polítiques i 
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socials, sobre tot al barri.
Cal destacar el disseny del 
rètol exterior, sobri però 
efectiu, i molt visible.
Tots els casals tenen el ma-
teix model, el que fa que els 
ciutadans identifiquin el lloc 
amb una seu republicana. 

Pràcticament tot resta enllestit, ERC Horta-Guinardó disposa d’una nova 
eina per difondre els idearis d’Esquerra i acollir totes les entitats i iniciati-
ves que hi coincideixin posant el nou casal Irla al servei del districte. 
La primera prova de foc, serà el diumenge 30 d’abril, dia en que hem fixat 
la inauguració oficial.
ECB  SC
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Com cada any, el casal, acudim a la festa del partit, que coincideix amb 
l’aniversari de la proclamació de la República Catalana el 14 d’abril de 
1931.
La festa comença amb la interven-
ció d’Alfred Bosh. Les cròniques 
diuen:
Tots els pesos pesants d'ERC tenien 
una cita aquest matí al Parc de la 
Ciutadella. Allà s'hi han reunit els 
principals representants dels repu-
blicans al Govern de la Generalitat, 
al Parlament, a l'Ajuntament de Barcelona i al Congrés dels Diputats per 
commemorar el dia de la República.

Sota el títol "Festa de la República", la cú-
pula del partit al complet ha reivindicat el 
paper d'ERC al llarg de la història de Ca-
talunya i en la lluita per la independència. 
El vicepresident del Govern i líder d'ERC, 
Oriol Junqueras, ha recordat que "des de 
fa 85 anys el partit treballa per la repúbli-
ca, per la democràcia i per la indepen-
dència" sense defallir mai. 
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A pocs dies del 14 d'abril, quan es complirà el 85è aniversari de la pro-
clamació de la Segona República espanyola, Junqueras ha assegurat que la 
independència de Catalunya es guanyarà 
perquè es basa en un projecte de "majo-
ria" que està al servei dels catalans.
Junqueras ha defensat la capacitat dels 
partits sobiranistes per "sumar, unir-se i 
tractar els companys i camarades". "Sabem 
valorar les tradicions diverses a les quals 
pertanyen de forma orgullosa i saben que 
casa seva és ERC", ha dit .També ha assegurat que Catalunya "és un poble 
de pobles" i, en la mateixa línia, Esquerra Republicana "és un partit de par-
tits", tot recordant la varietat d'orígens 
dels seus components actuals.

Les dones republicanes 
L'acte també ha comptat amb els discur-
sos de Carme Forcadell i Marta Rovira, 
entre altres, que han reivindicat la impor -
tància i el reconeixement de les dones en 
una futura República catalana. 
"Les dones republicanes sovint han estat oblidades. Recordem-les. Elles 
han estat al capdavant", ha demanat Marta Rovira, i ha afegit que "la Re-

pública no serà lliure si no és de dones 
lliures".
Forcadell ha recordat "els valors republi-
cans: igualtat, llibertat i fraternitat" i ha 
animat a treballar junts "pensant en els 
propers 300 anys per fer un país d'homes 
i dones lliures".  
Joan Tardà, Gabriel Rufian, Alfred Bosch i 

Dolors Bassa eren algunes de les altres personalitats destacades de la 
"Festa de la República".
En acabat els parlaments, anem a dinar. Les taules, ofereixen un aspecte 
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magnífic. Els irlaires, una dotzena llarga, ocu-
pem uns quants metres de taula, fent passar 
el porró entre nosaltres i d’altres companys 
de taula.

EL MEMORIAL JAUME AI-
GUADER  
La Fundació Josep Irla ha atorgat el Memo-
rial Jaume Aiguader a Pere Prat i Boix, exalcalde de Manlleu, per la seva 
trajectòria municipalista. El jurat, format per persones vinculades al muni-
cipalisme d’Esquerra Republicana, ha reconegut el compromís polític de 
Prat amb el país, militant del partit des de fa 30 anys i membre de la seva 
Executiva Nacional en diversos períodes.
La seva trajectòria a l’Ajuntament de Manlleu, al Consell Comarcal 

d’Osona i a la Diputació de Barcelona, 
el va portar a esdevenir regidor durant 
24 anys (1991-2015), alcalde 12 anys 
(2003-2015), conseller comarcal 8 anys 
(1995-2003) i diputat provincial 4 anys 
(2011-2015).
El premi porta el nom de Jaume Aigua-
der, militant d’Estat Català i de la Unió 
Socialista de Catalunya, fundador d’Es-
querra Republicana de Catalunya i alcal-
de de la ciutat de Barcelona. Aiguader 

va ser un símbol de la generació republicana que a principis del segle 
XX donà testimoni d’una nova manera de fer política, en contacte amb la 
gent i arrelada al territori.
La Fundació Josep Irla va instituir, el 2012, el premi Memorial Jaume Ai-
guader, per tal de distingir una persona que hagi destacat per la innova-
ció i les bones pràctiques en la seva trajectòria municipalista. 
Des d’aleshores s’ha reconegut Pere Muñoz, exalcalde de Flix; Ricard Pé-
rez Casado, exalcalde de València; Ignasi Perramon, exregidor de Manresa; 
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Pere Vigo, exalcalde de Ribes de Freser ; i 
Filo Tió, exalcaldessa de Santa Eugènia de 
Berga.
Després de l’atorgament del Memorial 
Jaume Aiguader, es lliuren les medalles al 
militants que acompleixen 25 anys de mi-
litància. És colpidor veure l’ emoció de la 

gent davant la veterania d’aquests militants, que porten tants anys perse-
verant en la lluita pel la justícia social i l’alliberament nacional. 
Després del cafetó, passejant per entre el personal, anem saludant amics, 
alcaldes, diputats, professors, 
que hem anat coneixent al 
llarg dels viatges de memòria 
històrica que hem fet per 
tota la  Nació des del casal 
Irla, i conferències que hem 
fet al districte d’Horta Gui-
nardó, especialment com-
panys del País Valencià, així 
com el conseller Romeva. 
Aprofitem la presència de l’Anna Simó, per tal de travar la propera xer-
rada al casal Jove Boca Nord, al Carmel el proper 21 d’abril
Marxem com sempre enardits per l’escalf dels centenars de republicans. 
Quasi se’ns escapa el 39...                 
ECB  SC
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S’acosta el 25 d’abril, dia de commemoració de la batalla d’Almansa, inici 
del segon esquarterament de Catalunya. Com és tradició al casal, fem dos 
actes, el primer avui amb una xerrada per situar-nos en l’actualitat política 
del País Valencià, i el segon el farem el dissabte 29, anant Sueca i València, 
amb l’autocar “Empar Navarro”.
Va presentar l’acte l’amiga del casal 
Carme Bertran, amb arrels familiars 
la País Valencià. Va presentar els po-
nents: Anna Simó filòloga i diputada 
d’ERC; en Paco Galiano mestre 
d’institut i president de València ciu-
tat d’ERPV i d’en Josep Barberà his-
toriador i president d’ERPV.
Començà la xerrada l’Anna, comentant  que coneixia en Paco de la sec-
torial  d’educació d’ERC. I ambdós lògicament dels consells nacionals. 
Va senyalar la hipersensibilitat que hi ha, fins i tot, en ambients valencianis-
tes, d’opinar sobre els País Valencià, per part del catalans. Fent referència 
al títol de la xerrada: cap a la república del País Valencià, va suposar tenia 
referències del que està passant ara al Principat, i a la futura redacció de la 
constitució catalana, on els electes, diran o no, des del Principat, quin en-
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caix  ha de tenir el P.V., d’acord amb 
els companys del País Valencià, a 
una futura confederació dels Països 
Catalans, voluntària i sotmesa al 
mandat democràtic dels ciutadans i 
ciutadanes del País Valencià. 
Per altre banda quina és la relació 
que cal  establir d’ara endavant 
amb al País valencià. Sempre hi ha 

la idea del colonialisme principatí, que la idea dels Països Catalans esguer-
ra qualsevol intent de normalització política de la situació al P.V. per tal de 
tornar la identitat que tants anys se us va prendre, intentant separar els 
PP CC. Al·lusió directe a la gent de Compromís, va  dir que quan es vegi 
el resultat d’una República Catalana en funcionament, els valencians sa-
bran treure’n conclusions. És curiós que el mapa de les autopistes de pa-
gament i de l’espoli fiscal, coincideix amb el dels PP CC. 
Potser,  amb el temps, el valencians es preguntin perquè no poden tenir 
una república com els del nord, per tant resta en mans dels valencians en 
general i dels companys del P.V. si cal o no deixar oberta a la futura cons-
titució catalana o no per la incorporació del P.V.,  el tema de la doble na-
cionalitat, sempre respectant el ritme, els tempos i la sensibilitat de la gent 
del P.V. i especialment de la d’ERPV., hem de mantenir la flama  de la de-
claració ideològica d’ERC que dibuixa la Nació completa  com a marc 
d’actuació política del partit. 
Va acabar dient que sense oblidar el passat des de 1707 cap aquí, cal ser 
pragmàtics i mirar endavant, i  el vincle més fort que es pot establir és el 
d’una nació pròspera que tracta a la gent amablement i que dóna drets a 
una nació avançada; aquesta potser sigui la manera, que a mi em sembla, 
per reunificar els Països Catalans.
Tot seguit, pren la paraula en Paco Galiano, que fa un repàs de la ciutat de 
València des de les darreres eleccions. Segons el baròmetre  municipal, és 
un pèl més alt el percentatge de gent que se sent més valenciana que 
espanyola, tot i que el 53% se sent tan valenciana com espanyola. Dóna la 
data; la coalició ERPV-EU, treu a la ciutat el 4.71% dels vots, per primera 
vegada des del 79, EU no te regidors. El 74% usa el castellà habitualment, 
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l’11% el valencià i 15% amb-
dues llengües, dades preocu-
pants!
Pel que fa al projecte polític, 
en el canvi del nou ajunta-
ment, es nota a faltar un lide-
ratge compartit,  cal fer una 
política de ciutat engrescado-
ra, més enllà de l’ombra del 

PP; el pla d’ordenació urbana és de 1986, els barris de Marina, tenen un 
deute de 440 milions d’euros, sense accessos al port de València, el port 
de Sagunt, el projecte del Parc Central, el pla de l’Albufera. No s’han creat 
noves figures impositives municipals. Va ressaltar també les grans deficièn-
cies dels equipaments dels barris, carril bici, les deficiències del transport 
públic i els curts horaris del metro, l’abandó dels barris com el Cabanyal, 
Natzaret, el solar dels jesuïtes; manca de xarxes d’escoles municipals, i va 
reclamar la carta de capitalitat com tenen altres capitals. 
Sabent que el govern municipal és una coalició de tres partits, i que costa 
posar-se d’acord, ha passat un temps, i encara no veiem un projecte de 
ciutat com es mereix la segona ciutat dels PP.CC. 
Trobem a faltar un model de 
ciutat emblemàtic, diferència 
del que tenia el primer ajun-
tament democràtic amb el 
Batlle Pérez Casado (premi 
Jaume Aiguader), que Galiano 
comparà amb Maragall a Bar-
celona, salvant les distàncies. 
Va denunciar la minva d’in-
gressos que els pressupostos 
de l’estat han atorgat a Valèn-
cia, més de 20 milions d’euros menys, fent un greuge entre els ingressos 
per partides similars a d’altres capitals. En paraules de l’alcalde Ribó, ens 
baixen 20 milions de la porqueria d’inversions que tenim. 
Tot apunta a un canvi de rumb que de moment només és anti-PP i Anti-
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Ciudadanos. El relleu ha estat autonomista, tanmateix, es comença a sortir 
del conformisme, i es detecta un canvi generacional, que vol solucions. La 
idea de l’espoli ja és hegemònica en molts àmbits. Han aparegut nous fac-
tors que plantegen un nou escenari. Aquesta transformació no sols depèn 
del poble, sinó que necessita lideratge des de les institucions, que nos-
altres no veiem.
Finalment parlà de la estructura d’ERPV-València, modesta, que treballa 
conjuntament amb el màxim d’entitats socials, i que usa el grup parlamen-
tari al Congrés i al Senat, per fer veure les nostres peticions.
Finalment va tenir un record per Vicent Marco Miranda, el primer alcalde 
republicà de València (a qui el casal Irla, ja va dedicar un autocar i una guia 
de viatge). Va acabar amb la lletra d’una albada: 

“quan el foc refresque l’aigua
i el gel la faça bollir,

per curar el mal d’Almansa,
ens vindrà res de Madrid”                        

                                                                Al Tall
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Finalment, va parlar en Josep Barbe-
rà, president d’ERPV. Va començar 
agraint la convidada, doncs no estan 
acostumats a interessar al Principat.
D’entrada va fer referència al valor 
de la formació política, d’ERPV, te-
nim clar el que la gent era fusteria-
na, pancatalanista.
Estem, esteu en un gran moment, d’eclosió del independentisme, i heu fet 
un que sigui totalment transversal a totes les xapes socials, però va cons-
tatar que el independentisme no és fusterià. Esteu molt a un pam de la 
república catalana, quan això passi, esperem que quan es redacti la consti-
tució esteu ben a prop del partit, perquè si en algun lloc hi ha de sortir el 
País Valencià, serà gràcies a Esquerra. Va contestar a l’Anna, dient que si els 
catalans no podem opinar del País valencià, són els mateixos que no te-
nen cap problema per que ho facin des de Madrid.
És cert que hi ha hagut un canvi, i que veníem de 20 anys de PP que ha 
passat el rodet per tot. És sabut que per cohesionar internament un país, 
cal un enemic exterior, els poders fàctics del País Valencià, el trobaren en 
Catalunya. Nosaltres en les eleccions anàvem en coalició amb EU en les 
autonòmiques, vam treure 110.000 vots, un 4,5% dels vots i gràcies al sos-
tre del 5%, els independentistes no vam treure representació. Aquesta 
injustícia, que ve del principi de l’autonomia, és una barrera per el valenci-
anisme. La nostra militància, li cal una alegria, i pel fet de voler treure al PP, 
vam ser víctimes del vot útil; EU i ERPV resten fora de les Corts.
Es va formar un govern amb el PSOE i Compromís, amb el suport extern 
de Podemos. Nosaltres no estem bé, però estem millor. No estem al Ra-
mon Llull, es fa un decret de plurilingüisme, però no es fa la immersió lin-
güística. Es denuncia l’espoli,  però li diuen infra-finançament, és   la políti-
ca del sí però no. Hi ha una certa covardia, i s’està fent una política en 
contra que torni el PP. Els carrers estan buits, quan es convoca una mani-
festació contra les retallades. La gent que es mobilitzava contra el PP  no 
ix al carrer. El govern no dóna peu a que ixquen al carrer, no fora cas que 
torni el PP. Va constatar la manca d’una esquerra com la nostra, és un er-
ror deixar en mans de la oposició al PP i Ciudadanos. Hi hauria d’haver 
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una oposició d’esquerres amb una punt de vista del país, que vagi més 
enllà, però tenim en discriminació mediàtica.

Allà on podem influir més 
és en els municipis, en les 
darreres eleccions, vam pas-
sar de tenir deu regidors a 
vint, són pocs, però són el 
màxim de  regidors inde-
pendentistes que hi ha ha-
gut mai al P.V. com el cas de 
Barberà, regidor de Benicar-
ló, amb responsabilitats de 

govern. Aquí si que s’ha trencat la discriminació dels medis, doncs no hi ha 
força premsa comarcal, en la que una mica si que podem influir. Això obra 
una bretxa d’esperança, i que no estem perduts, i que per tant podem 
reviscolar, perquè una part de la gent, se’n va adonar  que aquell que els 
maltracta és l’estat. Nosaltres ERPV, vam ser els primers que vam parlar 
de l’espoli al P.V., que és més greu que el del Principat i les Illes. Estem per 
sota la mitjana, i a sobre paguem, quan hauríem de rebre diners!!
Certes actuacions del PP (sortirem al mapa) van fomentar un amor propi 
fals (Formula I, Palau de les Arts...) Van aconseguir els valencians davant de 
la pregunta qui defensa millor el PV, respongués el PP.
El futur com aspirants, a una República del País Valencià, ha de ser oblidar 
el sectarisme i fer veure a l’agent que sigui o no independentista, quan vas 
a pagar el peatge, no et pregunten si ho ets o no. Cal aconseguir la trans-
versalitat, com heu fet al Principat. Cal que la gent vegi que és més que 
una  qüestió lingüística  i cultural, sinó d’esquerres. Per això volem una 
república del PV, perquè l’estat pugui garantir una igualtat d’oportunitats. 
Finalment va comparar l’evolució de l’independentisme del Principat amb 
la del PV, on la Generalitat Valenciana, encara vol regenerar Espanya, i Es-
panya no va canviar per Cuba ni canviarà per Catalunya ni el PV. Nosaltres 
anirem cremant etapes més ràpidament, perquè ja sabem que dirà Espa-
nya del federalisme del PSOE de Ximo Puig. Avui gràcies a ERPV, tothom 
ja parla d’espoli.
Pel que fa al tema del Països Catalans, està clar que no serà una república  
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a la francesa. El PV. com a subjecte polític decidirà el seu avenir, trencant la 
falsa dicotomia de valencianisme contra catalanisme; és valencianisme 
contra espanyolisme. La propera declaració de la República catalana obli-
garà als partits polítics que juguen a la indeterminació, hauran  de posici-
onar-se.
A continuació s’obrí un llarg col·loqui que tocà tv valenciana. Després 
d’una hora d’intervencions, vam acabar l’acte, dirigint-nos a La Tasca, on 
tot sopant, vam seguir conversant amb els companys del sud. Hem con-
tribuït des del casal a fer conèixer per primera vegada a Barcelona de l’ac-
tualitat del País Valencià en general, i d’ERPV en particular.
Feina feta.    
ECB SC
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Eixim de la plaça Universitat a 2/4 de 7 del matí, una vintena 
de patriotes, enfilem l’autopista cap a València. Esmorzem a 
Benicarló. Arribem a Sueca,  al cementiri, cap a les 11. 

Allí ens hi esperen en Ferran Pla, el company d’ERPV de Sueca (el nostre 
enllaç) i el doctor Jaume Lloret i Solves, met-
ge personal de Jaume Fuster. 
Anem plegats a la tomba de Joan Fuster, on 
li retem un petit homenatge, un breu parla-
ment introductori, i fem l’ofrena del pomell 
de flors que el casal portava de Barcelona. A 
continuació el doctor Jaume Lloret, va llegir 
un escrit, que com amic i divulgador del pen-
sament de Fuster, ens va fer l’honor de llegir 
i li donà solemnitat a l’acte, agraint que des 
de Barcelona, vinguéssim fins ací per home-
natjar Fuster ; text que reproduïm a continu-
ació: 
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FUSTER PÒSTUM: REÏVINDICACIÓ DE JOAN FUSTER.  

Ara fa 25 anys, en un dinar en el restaurant «El Catapí», a vora mar, per commemo-
rar la primera edició de Nosaltres els valencians , s'inicià entre els assistents—gent 
del Cap i Casal: esquerrans, progres, i nacionalistes-- un debat «polític» sobre la 
transcendència de l'obra fusteriana, la repercussió sobre el País i la reacció del blave-
risme. Hi havia l'Enric, de 14 anys, assegut al costat de Fuster. L'havien convidat al 
dinar en premi per haver aguantat pacientment durant prop de dues hores les xar-
rades dels conferenciats triats per commemorar l'acte. 

En un moment determinat en que els comensals discutien el xicot amollà: estic ve-
ient que serieu els primers en abandonar la lluita cas de ser necessari defensar el 
País més enllà del bla, bla, bla. Llavors Fuster els pregunta: ¿heu escoltat el que diu la 
criatura? Ale, Cristo, a vore què li contesteu!! No hi hagué resposta. 

Conte l'anècdota en tant que ens mostra la por de les forces progressistes a respon-
dre als virulents i permanents atacs del franco-blaverisme per al que Fuster era 
l'enemic principal a batre com ho demostraren en dues ocasions fent esclatar bom-
bes a la porta de sa casa. 

La mal anomenada «batalla de València», iniciada pel feixisme valencià en la dèca-
da dels vuitanta, ja havia posat en evidència que els partits progressistes, i l'esquerra, 
inclús els mateixos “nacionalistes”, callaven per temor a ser demonitzats com a ca-
talanistes i per tant com a “anti-valencians” perquè pensaven que els anava a retirar 
crèdit electoral. Deixaren en mans de la dretota l'iniciativa que ja no recuperarien 
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inclús governant per haver guanyat les Eleccions (PSOE-Lerma). Es produïren renún-
cies inesperades, sorprenents i alguns inclús arribaren a culpabilitzar Fuster i la seua 
visió del País d'haver dividit la societat civil valenciana i dificultat l'aparició i cohesió 
d'una consciència nacional pròpia. Feren responsable no al feixisme violent i irracio-
nal del blaverisme sinó als que sempre s'havien comportat com a demòcrates i dia-
logants: els catalanistes. 

Fuster, a la Introducció al “Nosaltres els valencians”, havia deixat escrit la seua pas-
sió per conscienciar la societat valenciana i despertar-la de la permanent “somno-
lència digestiva” que patia pel convenciment que “..una consciència desperta sempre 
revertirà en acció o, si més no, en remordiment”. 

El “sempre” no ho encertà: ni en acció ni en remordiment. Molts d'aquells que havia 
contribuït a espavilar, a “despertar consciència” renunciaren a l'acció i al remordi-
ment. No és d'estranyar, doncs, que decidirà “morir-se”, en el sentit del seu aforisme: 
“Morir serà com deixar d'escriure”. Des de que començaren les renúncies el País no 
ha deixat de ressentir-se, perquè sense “acció”, sense articulació social, sense movi-
ments de pressió i de reclam per un País que deixe de ser “subaltern”, sense lluita 
constant contra l'hegemonia de la dreta, resulta molt dificultós, per no dir impossible, 
construir el País que volem i necessitem. 

El que sí encertà Fuster és en “la meua posteritat serà de paper”. La vida, obra i 
«miracles» de JF. són matèria d'assatjos i tesis doctorals. Cap racó per espigolar : mú-
sica, pintura, història, política, moral, filosofia, marxisme, escepticisme, i... més. I no està 
gens malament la constant publicació de papers. Però sols amb escrits, assatjos, te-
sis, sobre l'il·lustre suecà no és suficient. S'escriu molt però tant o més que s'escriu 
s'abandona el carrer. ¿On estan els mitjans de comunicació propis per contrarestar 
l'hegemonia de la dreta i anar crear consciència de País? Ens calen papers, evident-
ment, perquè són motor d'acció, elements previs als actes materials d'afirmació, però 
sense plataformes ideològiques complementàries, sense activitats cíviques constants, 
sense “acció i cohesió civil” resulta impossible arribar a “fer País”. O tornem “al car-
rer” o continuarem en la “subalternitat”: no hi ha més opcions. 

Hui, davant de la tomba de Fuster, vosaltres, i altres com vosaltres que no estan ací, 
representeu la resistència, l'aposta per l'acció, pel moviment cívic, la voluntat ferma i 
activa d'anar “fent País” a peu de carrer, comarca a comarca, i convivint amb la gent 
per intercanviar opinions. El vostre exemple ens manté l'esperança que res no està 
perdut i que, per molts entrebancs que ens posen per impedir la construcció d'un 
País Valencià políticament lliure i socialment just en el marc dels Països Catalans, tard 
o d'hora, serà una realitat, perquè com diu Toni Mollà al seu llibre «Escrit contra el 
silenci (a propòsit de l'obra cívica de Joan Fuster): «...Vull ser ben explícit en aquest 
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aspecte: no trobe cap altra proposta d'intervenció cívica al País Valencià que la que 
atorga l'obra de Joan Fuster i l'anomenat, amb major o menor encert, fusterianisme». 

Fuster n'estaria ben satisfet de la vostra presència i del vostre compromís. 

Cementiri de Sueca, 29 d'Abril, 2017. 

Molt honorats per dedicar-nos aquest valuós document d’un profund pa-
triotisme. Per acabar l’acte, en Jimi, va engegar una Moixeranga telefònica.
Ens acomiadem i fem cap al carrer sant Josep a can Fuster. El magnífic edi-
fici modernista, està ja definitivament restaurat, comunicada amb la de 
Pasqual Fos, veí i amic al costat.
S’ha fet un bon desplegament museístic, amb una part visitable, i l’altre 
reservada per a estudiosos i investigadors. Impressionants les sales, els 
més de 40.000 volums de la seva biblioteca particular. En Salvador Ortells, 
(foto) responsable del museu, ens va fer un ampli recorregut i explicació 
de tots els racons , espais íntims de Fuster, el racó del sofà, on rebia les 
visites, on feia les tertúlies, la biblioteca, les sales amb l’exposició de la seva 
col·lecció d’obres d’art, l’ampli atri on fer trobades i exposicions tempo-
rals. Cal reconèixer que Joan Fuster és un autèntic gegant intel·lectual i 
pare de la Pàtria. 

En Salvador va atendre totes les nostres 
preguntes, prenem alguns díptics divulga-
tius, comprem algun llibre guia del museu, 
i ens acomiadem d’en Pascual, tot agraint-
li l’atenció que ens ha tingut. El museu 
Fuster, hauria de ser visitat per tots els 
catalans, centrals o perifèrics.

Seguidament fem una passejada 
per Sueca, és gratificant, veure el 
90% de retolació dels comerços i 
carrers en català. Passem pels mu-
rals populars d’Estellés, Fuster i 
Valor.
 Travessem l’esplèndid mercat 
central. Ens aturem davant del 
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monument a Joan Fuster (foto) per tal de fer les fotos obligades. Anem 
cap l’autocar. En minuts arribem al Nano, el restaurant, del polígon indus-
trial, presidit per un gran escut del club de futbol València. Finalment un 
ambient de gran germanor i complicitat, ens cruspim la famosa paella 
d’ànec. 
En acabat, prenem l’autocar cap a València, a la plaça sant Agustí on es van 
concentrant els elements de les diverses organitzacions que convoquen la 
mani, Ens trobem amb companys de Crevillent, Benimaclet, Alboraia, Sa-
gunt. 
Encapçala ACPV que és qui 
convoca, amb una pancarta que 
deia “JA N’HI HA PROU, PER 
UN FINANÇAMENT JUST”,  
amb una presència destacada 
d’ERPV, amb tota la seva cúpula, 
i reforçada amb la presència del 
nostre senador Josep Rufà. 
Les cròniques diuen:
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Barberà: "Els valencians hem de tenir la clau de la caixa i exercir 
el nostre dret a decidir" 

Esquerra Republicana del País 
Valencià i les JERPV han partici-
pat avui a la tradicional manifes-
tació del 25 d’abril als carrers de 
València. La manifestació, convo-
cada per ACPV i centrada en-
guany en la demanda d’un finan-
çament just per al País Valencià, 
ha aplegat a milers d’assistents 
alsarrers de la ciutat. El president 
d'ERPV, Josep Barberà, ha defensat que els valencians i valencianes han de 
poder decidir sobre els seus propis recursos: “Els valencians hem de tenir 
la clau de la caixa i exercir el nostre dret a decidir”.
Esquerra Republicana del País Valencià i les JERPV han participat a la con-
vocatòria amb el lema “Contra l’espoli del País Valencià: Independència”.
 Barberà ha explicat que enguany els Pressupostos Generals de l’Estat, 
"que perpetuen l’espoli que patim els valencians", han centrat la diada del 
25 d’abril. "Tal i com hem denunciat des d’Esquerra Republicana els dar-
rers anys, els valencians constatem un any més, amb la davallada del 33% 
en les inversions previstes per al País Valencià, com el nostre paper a l’Es-
tat Espanyol és el de pagar i callar", ha afirmat Barberà. "Ja no és cosa 
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d’exigir un tracte just per part de l’Estat, sinó de reclamar tenir les claus 
de la caixa i dret a decidir sobre tot allò que ens afecta. 
Si no deixem de ser objecte per a passar a ser subjecte polític i exercim 
el nostre dret a decidir no ens sortirem”, ha afegit.
Barberà ha destacat, a més, que “ens trobem en l’equador de la legislatura 
i molts dels compromisos del govern resten per complir. Seguim esperant 
la recuperació dels mitjans de 
comunicació públics valenci-
ans i de les emissions de TV3 
al País Valencià, una llei 
d’igualtat lingüística que per-
metrà deixar de ser ciutadans 
i ciutadanes de segona, així 
com la reforma de la llei elec-
toral que no torne a perme-
tre que desenes de milers de 
ciutadans queden sense veu a les Corts Valencianes. Cal que el Consell 
materialitzi els seus compromisos amb la ciutadania”.
A la convocatòria també hi 
han participat dirigents d’Es-
querra Republicana com el 
diputat al Congrés Jordi Salva-
dor; el Senador Josep Rufà; el 
diputat al Parlament de Cata-
lunya, Gerard Gómez del Mo-
ral, així com Eduard López, Vi-
cesecretari general d'Acció 
Política d’Esquerr a Republicana. 
Acabem com és tradició a l’orxateria santa Catarina, on després de pren-
dre l’orxateta i el fartó, anem cap a l’autocar, tornem cap el nord, consci-
ents d’haver  contribuït en la regeneració del País Valencià, i en la cons-
trucció política de la nació sencera.
ECB  SC
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Finalment arriba el dia de la inauguració del nou casal. De bon matí ens 
retrobem al casal, fem dos equips, el primer s’encarrega de muntar la 
guingueta al mas Guinardó, amb les taules i les cadires i l’equip de so, amb 
tot el material de propaganda de la República que farem, i pel vermut.
L’altre, al casal tallant els embotits, i preparant les safates. Begudes al cubell 
amb el gel. La militància i amics i amigues, van arribant al casal. El dia és 
rúfol, està mig tapat i cau 
algun ruixat. Això per des-
comptat que no ens atura.
El so contundent dels ta-
balers de can Baró, que 
s’acosten, ens diu que la 
festa ja ha començat. Ens 
encomanen el ritme sin-
copat, el so cada cop, més 
potent.
Comença la cercavila, diri-
gida pel nostre B. en C., 
que s’ha endiumenjat per 
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donar solemnitat a l’acte.
Fem un volt pels carrers que envolten el casal, anunciant al veïnatge, la 
nova seu republicana. Passem per l’avinguda de la Mare de Déu de Mont-
serrat, trencant per Bisbal, i enfilem cap el Mas Guinardó.

Allà ens hi esperen els nostres elec-
tes: La diputada Ester Capella, que 
malgrat altres compromisos, no ha 
dubtat en donar-nos preferència, El 
diputat Gerard Gòmez del Moral, 
l’alcaldable Alfred Bosch, el nostre 
regidor Jordi Coronas, Robert Fabre-
gat, president de la federació de Bar-
celona., consellers...El cercavila es dis-
persa i el tabalers fan la peça final.
Comencen les intervencions, amb 

Eba Ferris, que fa un petit resum de la història del casal, recordant a Mar-
garida Fort, a qui devem que el casal s’anomeni Josep Irla. Tot seguit dóna 
la paraula al nostre regidor Jordi Coronas, qui va recordar el seus orígens 
de militant fa 13 anys, al petit local  del carrer Amílcar, que anàrem a un 
més gran quan les coses van anar millor, vam anar a un més petit el 2010, 
i ara que les coses van a millor ens hem canviat de nou. Això no vol dir 
que la feina sigui proporcional als metres quadrats.
Va afegir que estava molt content d’haver crescut amb nosaltres, i que de 
segur, al nou local, hi haurà molts debats, de moltes idees. Tenim molt per 
fer i la gent per fer-ho. Va tenir un reconeixement pels presidents que ha 
tingut el casal:
Òscar Pasqual, Enric Rius, Jordi Eduardo, en Marc Llobet i ara en Cesc 
Furné. Gràcies per llur col·laboració i suport. Finalment va recordar els 
absents en Jaume Iglèsias i en Jordi Domènech. Treballarem per la gent, 
farem una capital millor, perquè ens estimem aquesta ciutat, per la gent, 
per la capital de la República...visca Barcelona, visca Horta-Guinardó i vis-
ca Catalunya!!
A continuació pren la paraula la diputada Ester Capella, que d’entrada va 
fer un sentit record del president Irla, de qui el casal porta el nom, lloant 
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les seves fermes conviccions com a president de la Generalitat en els 
moments més crítics de l’exili. Va enllaçar amb el present, amb la generosi-
tat tan d’ell com dels actuals dirigents. Aquesta generositat és la que ha 
caracteritzat sempre ERC,  ens els pitjors moments en que no teníem 
representació en moltes institucions,  
com en els millors moments, com ara, 
Esquerra sempre treballarà perquè els 
catalans/nes, podem decidir el nostre 
futur. 
Això és el que fem a Madrid, som els 
vehiculadors del mandat democràtic 
del 27S. Va fer referència als pressupos-
tos generals de l’estat, que segueixen 
maltractant Catalunya. Va esmentar 
també el dèficit en les estructures i va acabar dient que estarem sempre 
al servei del país i que no defallirem...Visca Catalunya lliure i visca la capital 
del País!
Finalment va parlar n’Alfred Bosch, president del Grup Municipal d’ERC a 
la batllia de Barcelona.
Va dir que més enllà de projectes i d’idees som persones, i que volem 
treballar per les persones. En el nou local del casal Irla,  espaiós i més cò-
mode, hi ha persones, i les persones són les que fan ciutat...
Si tenim clar que el que necessitem no són quatre parets, i que quan 
obrim les portes a tothom, no les estem obrint a unes sigles, a una estra-
tègia política per guanyar eleccions, sinó a les persones, perquè estimem 
les persones i volem acollir a totes les persones, vinguin d’on vinguin, i si 
ho tenim clar anirem bé. Fem l’acte al mas Guinardó, lloc emblemàtic i 
cèntric del barri, perquè quedi ben clara l’obertura a tot el barri, a tot el 
districte i a tota la ciutat. Gràcies a tots per ser aquí avui, als del Guinardó, 
als d’Horta, Vall d’Hebron, Teixonera, La Clota...
Finalment, va recordar com des del Mas Guinardó, es dirigí l’atac de Bar-
celona el 1714, degut al seu domini estratègic, sobre el pla de Barcelona. 
També aquí començaren les consultes de Barcelona decideix, s’hi van 
muntar centres de votació. Aquí comencen moltes coses importants per 
la ciutat. Va cloure amb un velada al·lusió al govern municipal dient que 
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pots tenir idees, però no les 
persones, nosaltres tenim per-
sones i idees. A treballar, sacri-
ficant hores de lleure i família 
pel País,   nosaltres ho farem i, 
ho farem i guanyarem, Visca 
Barcelona! I Visca Catalunya! 
En acabat, vam oferir un ver-
mut a tos els assistents, convi-
dant-los a visitar i disposar de 
casal.
ECB  SC
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Poc temps després de la inauguració del nostre nou local, buscàvem el 
moment propici per fer una jornada de portes obertes al Casal i, mirant 
el calendari d’esdeveniments al barri, vam decidir escollir el vespre del 

diumenge del correfoc en motiu de les 
festes del Guinardó.
Era una jornada que arreplegaria molta 
gent al carrer, així que, un cop més, và-
rem preparar els estris per fer xocolata i 
fins i tot teníem impresa una invitació 
especial que es van repartir hores abans 
per la zona. A les 20 hores ja estava tot 

a punt: roll-ups a fora convidant als vianants a entrar i una flaire agradable 
a xocolata desfeta. Els nervis davant la incògnita de si entrarien prou con-
vidats i convidades es va dissipar abans i tot d’escalfar l’olla… 
De seguida pares, mares, avis amb nets, famílies al complet van entrar a 
preguntar si estava a punt la dolça consumició.
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Els veïns i veïnes que anaven passant i 
fent cua amb paciència, observaven el 
local i alguns d’ells es van apuntar com 
amics/gues D’ERC i ara formen part del 
nostre projecte de forma activa.
Tot l’equip de treball vàrem prendre nota 
de que, quan hi han festes populars al 
barri i en altres jornades semblants, és 

bon moment per obrir les portes del nostre nou local i així posar en 
pràctica una de les promeses que vam 
pronunciar en els discursos d’inauguració: 
fer del Casal President Josep Irla un punt 
de trobada del barri obert a escoltar les 
inquietuds dels seus habitants.
D. F.  S.A.P.
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L’Ateneu D’Acció Cultura (ADAC) de Girona, va decidir atorgar a la nos-
tra companya i amiga Teresa Clota, el reconeixement a la seva trajectòria, 
dins dels Premis a la Normalització Lingüística que l’ADAC, lliura anual-
ment. Fem un apunt biogràfic per tal de saber-ne més de la persona:

Assabentats de l’esdeveniment, uns companys de na Teresa, vam decidir 
muntar un autocar des del casal Irla,  per anar a Girona, a acompanyar-la . 
En un tres i no res, es va omplir. Vam arribar a Girona, a l’edifici Josep Irla, 
de la delegació de la Generalitat. Allí hi havia la sala plena, amb gent de 
l’ADAC i amb el seu president Joan Sibill, que actuà de mestre de ceri-
mònies.
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3 de juny, ADAC Girona. Teresa Clota

Teresa Clota i Pallàs, nasqué a Cantonigròs, a la comarca d’Osona, el 
1937. Ha estat una professora de llengua i literatura catalanes. 

Ha donat classes de català a diverses escoles i al Centre Comarcal 
Lleidatà. Ha col·laborat en l'elaboració de manuals per al Servei 
d'Ensenyament del Català de la Generalitat de Catalunya. També ha 
estat membre de l'IPECC des del 1999 i una activa membre del 
CAOC, per a qui ha publicitat la Calandreta d'Orlhac (Cantal). El 
2002 va rebre el Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Caru-
lla per la seva lluita per la docència en català en temps difícils, per 
la tasca de manteniment de la memòria popular de Jacint Verdaguer 
i la contribució al manteniment de Vil·la Joana, casa-museu del poe-
ta. 

Ha publicat llibres didàctics i ha traduït llibres de divulgació per a 
infants i joves. Tots la coneixem per la seva presència en tots els ac-
tes patriòtics, manifestacions, conferències, homenatges..., , tant pre-
sencialment com a organitzadora, sobre tot muntant autocars de 
memòria històrica, per fer-nos conèixer la nostra història i llurs pro-
tagonistes... de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer



El Punt-Avui, en feia aquest article:  

L’ADAC CRITICA EL “FESTIVAL D’ANGLICISMES” A GIRONA

L’entitat lliura els seus premis a la normalització lingüística a Jordi Taurinyà i la Fal·le-
ra Gironina, X. Xirgu, Teresa Clota, i Joan Sibill  posa com a exemple “l’abnegació de 
Ferrer i Gironès

L’auditori Josep Irla estava ahir al vespre pràcticament ple, amb motiu de 
l’acte de lliurament del XXXI Premi de l’ADAC a la Normalització Lin-
güística i Cultural a Jordi Taurinyà i a la Fal·lera Gironina. Hi van assistir un 
bon grapat de membres i amics de la Fal·lera Gironina –identificables per 
les samarretes grogues– i representants del Casal Josep Irla de Barcelona, 
que van venir a Girona per acompanyar l’homenatjada Teresa Clota en un 
autocar batejat per a l’ocasió amb el nom de Francesc Ferrer i Gironès. 
L’ADAC va oferir a Clota un ram de flors perquè diumenge el portés al 
fossar de les Moreres.
El president de l’ADAC, Joan Sibill, va obrir l’acte recordant Carles Cap-
devila (“una gran pèrdua per a Catalunya”) i el seu missatge per a la Fla-
ma del Canigó del 2014: “Som història, som present i som voluntat de 
continuar sent amb alegria.” Sibill va demanar també als polítics catalans 
que tinguin “l’abnegació de Ferrer i Gironès”, davant de situacions com 
ara el “festival d’anglicismes” que Girona mostra en els noms d’alguns dels 
seus festivals i en moltes iniciatives i campanyes comercials. “Els turistes 
haurien de saber que tenim una llengua pròpia i la fem servir per a tot.” 
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Durant l’acte, Pol Cruz va oferir una 
xerrada sobre el català en el sector 
audiovisual, i també es van lliurar els 
premis al millor article i la millor carta 
sobre llengua publicats a El Punt Avui, 
a Xevi Xirgo i Edgar d’Andrea, res-
pectivament. 
Vam lliurar entre d’altres, la guia de 
viatge a na Montserrat Pumarola, ví-
dua de Francesc Ferrer i Gironés, qui ens va mostrar el seu agraïment.
Pel que fa la Teresa, en Jaume Piquer, en va fer una glosa tant del seu ves-
sant literari com patriòtic. Na Teresa, amb el seu estil senzill i clar, va fer 
una intervenció de profund patriotisme, “ dient que va fer el que tenia 
que fer”. 

Cal destacar que el present més bonic 
i agraït, que li van fer és l’auca de la Te-
resa Clota, amb els rodolins escrits per 
en Joan Vilamalla, membre dels Esqui-
rols, dibuixos d’en Aloi Casadevall, i 
que li van cantar vers a vers el mateix 
Vilamalla, el grup Mata de Jonc i la 
Gemma Pla, del grup De Calaix. Pell de 
gallina. Un petit refrigeri va acabar amb 
l’acte “oficial”.
Travessant l’Onyar per la plaça Catalu-
nya, enfilem la rambla, fem cap a la seu 
de l’ADAC, un ample pis al bell cor de 
la Girona medieval. Allà ens hi esperava 
un magnífic sopar, que ens oferia l’Ate-
neu, amb unes esplèndides taules pa-

rades amb una abundant quantitat d’embotits, formatges i uns quants 
porrons de vi negre.
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Gran esclat d’aplaudiments quan va 
arribar la Teresa. Mentre menjàvem 
i bevíem, van fer acte de presència 
els  membres de Mata de Jonc. Tot 
seguit, vam gaudir de l’autèntica 
gresca catalana, es muntà un bon 
sarau, amb cançons de l’ampli re-
pertori popular català: Havaneres, 
sardanes, corrandes, cançons de 
taverna. Això no hauria acabat si no 
fos que havíem de tornar cap a Barcelona. Així i tot, la colla que cal dir 
que la mitjana d’edat era alta, molt alta, va costar de fer-la  plegar, tant és 
així que a la porta de l’ADAC, a l’escala del carrer de la Partida de sant 
Domènec, ja ben tocades les 12 de la nit, es va cantar a cor que vols, El 
Cant de la Pàtria i els Segadors davant l’estupefacció  dels noctàmbuls 
autòctons i al·lòctons. Donem les gràcies l’Anna Cumí i en Joan Sibill per 
tota la feina i atenció que han tingut amb nosaltres. El GUIN BUS ens es-
pera per tornar cap a casa.
És bo i d’agrair, que és reconegui  la feina que fan moltes patriotes pel 
país  per  l’alliberament nacional...                                     
ECB  SC 
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8 de juny,  xerrada sobre J.Irla



Formant part dels actes d’inauguració del nou casal president Josep Irla, i 
degut al desconeixement que hom te d’aquesta figura cabdal de la histò-
ria de Catalunya, vam programar aquesta xerrada amb les dues persones 
que més en saben del president Irla: En Josep Maria Roig i Rosich profes-
sor d’Història Contemporània i na Mercè Morales i Montoya, doctora en 
història.
Va presentar l’acte Marta Riera i Aguilar, 
que va detallar el currículum del po-
nents.
Va intervenir primer en Josep M. Roig, 
qui va parlar sobre la vida d’en Irla, fins 
la final de la guerra civil i el principi de 
l’exili. Son pare ja va ser polític, alcalde 
de sant Feliu de Guíxols i diputat pro-
vincial. 
En Josep també començà de regidor, tenint un paper cabdal en les inun-
dacions de principis de segle XX. El seu esperit de justícia social, al va fer 
intervenir prop de les empreses que abastien el poble dels elements de 
primera necessitat, per tal de que els hi posseint un preu just. Posterior-
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ment fou escollit batlle de Sant Feliu i diputat provincial per Girona de la 
Mancomunitat de Catalunya, col·laborador d’Enric Prat de la Riba. desta-
cant sempre per la seva senzillesa, austeritat i catalanitat.
Fou l’únic diputat elegit el 1931, que tenia coneixement i experiència ins-
titucional. Pel que Macià, l’anomenà comissari delegat fe la Generalitat a la 
província de Girona. Per guanyar-se la vida, va muntar una petita empresa 
tapera, familiar que li va permetre viure, amb una cera comoditat i inde-
pendència, cosa que li donà  llibertat d’acció. Degut a al marxa a França 
de Joan Casanovas, fou elegit president del Parlament, amb Catalunya ja 
mig ocupada, acceptant el risc que això comportava.
A continuació, va prendre la paraula Mer-
cè Morales. Irla, es troba exiliat a Montpe-
ller, quan és assassinat Lluís Companys, el 
que el converteix automàticament en pre-
sident de la Generalitat, càrrec que no 
dubtà en acceptar amb una demostració 
de gran valentia, doncs en la França ocu-
pada,  hi havia el risc d’acabar pres com en 
Companys. Malgrat l’edat avançada i una 
salut dèbil, mantingué la institució amb dignitat i fermesa, lluitant per tal 
que és mantingués lliure de les entrigues dels patits a l’exili. Per això va 
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decidir que no formaria govern i només va preservar la Presidència. Can-
sat i malalt, va dimitir, el maig del 1954. 
L’agost del mateix any, fou escollit Josep Tarradellas president. Irla anà a 
viure a sant Rafeu a Provença, on morí. Josep Irla és l’únic president que 
no ha viscut al palau de la Generalitat. Afirmem doncs, que Josep Irla és la 
baula de la cadena que donà continuïtat a la Generalitat de Catalunya, i 
sense ella, avui no seriem on som.....
En acabat, van anar al racó d’Horta, al sopar-tertúlia mensual, on a més de 
la Mercè Morales, s’afegí a l’àpat en Jaume Sobrequés, el que va permetre 
fer una bona tertúlia. 
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La revetlla de sant Joan és una magnífica ocasió per fer servir el casal de 
lloc de trobada de militants i amics. Vam acordar fer un sopar de taper, 
obrir el casal de bat a bat, on tothom va aportar el seu sopar i una mica 
més. Vam trobar-nos, una vintena d’irlaires. Mentre es guarnia el casal, i es 
preparava el sopar la coca i el cava. 

Al Mas Guinardó, s’havia  rebut la 
Flama del Canigó, i es va llegir el 
manifest, tot seguit, es va encendre 
la foguera, i llençar els petards. Un 
escamot hi va fer cap amb una 
bona quantitat d’invitacions, per 
assabentar  al veïnatge que la re-
vetlla continuava al casal Irla. 
Els Roll-up i els cartells, en asse-
nyalaven clarament la ubicació. La 
nostra agradable sorpresa, va ser 
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23 de juny, Sant Joan, portes obertes



que a poc a poc van anar venint famílies senceres, amb força mainatge,  a 
cruspir-se la coca republicana que els hi vam oferir, abastits els majors de 

les copes plenes i els menuts dels 
refrescs, animats pel companys, vam 
brindar moltes vegades per la Re-
pública Catalana. Van passar més de 
quinze famílies, agraint-nos la con-
vidada, i al mateix temps, desco-
brint el casal, felicitant-nos per ha-
ver-nos ubicat en aquest lloc. Pre-
nem nota. Caldrà pensar en obrir el 

casal, sempre que calgui per anar integrant-nos amb la gent, amb el barri, i 
fer-nos portaveus de les seves inquietuds. 
La festa va durar una bona estona, 
pensant que la festa del foc que as-
senyala el solstici d’estiu, és comuna a 
tota la Nació, i per això la van senya-
lar en el calendari com FESTA NA-
CIONAL DELS PAÏSOS CATALANS.   
(ECB  SC)

FLAMA DEL CANIGÓ 
MISSATGE DE SANT JOAN 2017 

Estimats connacionals, Del Canigó ens arriba com 
cada any la Flama per encendre les fogueres de Salses 
a Guardamar, de Fraga a Maó, d'Andorra, de l'Alguer. 
Aquesta Flama ens uneix amb tots els pobles euro-
peus: des de fa mil·lennis festegem com ells la nit de 
sant Joan amb tradicions i costums pagans i cristianit-
zats. Però als anys seixanta del segle passat, catalans 
del Nord van donar un sentit nou a l'antiga festa: per 
sempre més l'han catalanitzada. Arrelada al Canigó, la 
Flama hi posa la seva força espiritual i patriòtica. 

A l'empara de les Constitucions de Pau i Treva del se-
gle XI testimonia la voluntat pacificant del nostre po-
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ble. El 1966 patriotes nord-catalans van franquejar amb la Flama la frontera franco-
espanyola imposada: van esborrar simbòlicament tres-cents anys d'ocupació, de mu-
tilació del país, de suplantació de la nostra identitat mil·lenària. 

El nord-català Gilbert Grau deixà ben clar el 1987 –fa just trenta anys enguany– els 
reptes: és la «Flama de la nostra 
Catalunya sempre més encesa 
per a portar el missatge de pau 
i germanor necessitat pels po-
bles que l'envolten. Missatge 
d’afirmació independentista, 
missatge de determinació per 
fer entendre que Catalunya vol 
ser present a Europa, sobirana i 
mestressa del seu destí». 

Des de llavors amb la Flama 
afirmem el que volem: l'alliberament nacional i social de la nació sencera. Amb la 
Flama exigim el respecte dels drets fonamentals internacionalment reconeguts com 
el dret de votar i decidir el nostre futur en cadascun dels territoris catalans. Amb la 
Flama fem pinya i exigim per una part de la nació, el Principat de Catalunya, la Re-
pública catalana, el nostre estat independent.

Amb la Flama sabem el que volem: la Confederació dels Països Catalans. Mantin-
guem-la encesa per preservar el nostre poble. El futur és nostre. Construïm-lo! 

Visca Sant Joan, la Festa Nacional dels Països Catalans!  
Visca la Flama del Canigó, símbol de la nostra unitat i unió! 

Confederació d'Entitats Sobiranistes dels Països Catalans, Assemblea Nacional Cata-
lana, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Plataforma pel Dret a Decidir del País Va-
lencià, Decidim
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Si avui és dissabte, toca parada informati-
va. En la tasca d’escampar la bona nova 
republicana per tot el districte, avui toca 
Horta. Aquests carrers: Tajo, passeig Ma-
ragall, Fulton... els dissabtes, hi ha una 
gran, i s’hi mou força gent, el que aprofi-
tem per, activitat comercial un cop parat 
el tendal i les tauletes, repartir volants a 

tort i a dret, tant a dins el mercat, com a fora, o en el mateix tendal. 
Cal esmentar la feina feta pels elements que es col·locaren en els xam-
frans perimetrals de la parada. Segons el convingut, ens va venir a donar 
suport el nostre diputat Fabián Moheda-
no. Horta és una vila amb força votant 
republicà, això es fa palès en la bona ac-
ceptació de la nostra propaganda. Diver-
sos veïns/nes s’atansen al la taula, on van 
rebre informació, i uns quants van omplir 
la butlleta d’amics. Un d’ells el xicot de la 
cabina dels cecs! A dia d’avui, som el casal 
de Barcelona que més n’ha fet!
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1 de juliol, desplegament a Tajo-Maragall



UN ENARDIDOR PRINCIPI DE JORNADA 

En trobem a les 10 del matí, a l’hora convinguda al carrer de l’Art. Amb  
prou feines, acabem d’aixecar portes, un veí del casal, ens diu que és vol 
fer amic, i s’ofereix per a treballar a la campanya del que sigui. Un cop 
emplenada  la butlleta corresponent, carreguem tot el material, i cap a 
Horta i manca gent!. La xafogor asfixiant, i un cel tapat, ens augura un 
matí de xàfecs estiuencs.. 

Dit i fet, tot és arribar a la boca del metro de la Baixada de la Plana, i les 
primeres gotes es deixen caure. Amb la resta de l’abundós grup d’Irlaires, 
muntem ràpidament el tendal republicà. El primer xàfec s’hi estavella, al 
sostre, que aguanta perfectament l’aiguat. Un curiós fenomen s’esdevé; els 
passa-volants s’hi aixopluguen per no mullar-se, en contrapartida els hi 
demanem que emplenin unes boniques butlletes d’ERC. La intermitència 
de la pluja, fa que la cosa acabi amb nou persones amigues, de les que 
dues s’ofereixen per treballar amb el casal! 
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8 de juliol, desplegament al Mercat d’Horta



Aprofitant el bon ambient, felicitem 
al nostre company Enric, fent-li un 
dolç obsequi, donat que avui fa anys; 
Per molts anys company!!.
Tal com era convingut, arriba el nos-
tre regidor, martell de comuns, Jordi 
Coronas, que ens ajuda en la tasca 
republicana: parlar i escoltar als ve-

ïns i veïnes, amb les seves aportacions, enriquim el nostre programa, base 
de la propera República Catalana. 
Res no ens atura, ni pluja, ni vent, ni fred, ni calor!! Ens etziba lo nostre 
Secretari d’acció Política.
En acabat, desmuntem i tornem al cau. Feina feta.
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Novament seguin la tradició del casal, fem una aturada en el camí, per tal 
de recuperar l’alè, com feien els nostres majors, després de segar les mes-
ses. Enguany, no hem pogut fer la conferència prèvia.
Ens trobem a 2/4 de 9 a la porta del restaurant. Som 33 comensals! Tot 

un èxit. Seguim mancats d’element 
femení...,l’Oriol Amorós que era 
l’invitat, a darrera hora no va poder 
venir. Vam comptar però, amb l’as-
sistència d’en Robert Fabregat, pre-
sident de la federació de Barcelona, 
i el nostre regidor Jordi Coronas.
En un ambient distès, ens serveix en 
Vicente, el nostre restaurador repu-

blicà. El xató de primer plat, ens el cruspim en un tres i no res. De segon, 
els calamarsons i la sèpia, amb l’escalivada. Amb el gelat, tanquen l’àpat. 
Finalment, el cava entra en escena, fent un brindis per la República Cata-
lana.
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12 de juliol, Sopar d’estiu al casal



En Cesc va prendre la paraula, va lloar el treball en equip que està fent el 
casal, tenim un fi molt clar i n’estem compromesos fons el final. El reco-
neixement molts cops l’obviem, i és una de les parts més   importants del 
treball en equip. Va acabar fent un brindis per nosaltres i la República Ca-
talana. 
A continuació va prendre la paraula en Robert Fabregat president de la 
federació de Barcelona d’ERC. Va començar reconeixent la feina del casal, 

en la consecució dels nostres fins, des-
tacant tres punts a tenir en compte, el 
primer (la realitat) la proximitat de de 
l’1 d’octubre, el que fa que les coses es 
compliquin, per l’oposició del “gobierno 
espanyol”. Estem apunt d’aconseguir-ho, 
però les forces unionistes, faran l’im-
possible per que fracassem. Va fer es-
men de les persones que quan les co-

ses es compliquen , puguin tenir dubtes, pleguin (en referència als conse-
llers o d’altres càrrecs que han dimitit). Arriba el moment de caixa o faixa,  
si fins ara ens ho han posat difícil, ens hi posaran més traves. El dia 2 de 
d’octubre serà quan començarà la feina...el segon punt és del de la il•lusió, 
confirmant si el referèndum es farà, és perquè que la gent d’ERC estem 
estirant del carro. Pot ser algun partit fallarà, però nosaltres no, i la gent 
del carrer tampoc...
finalment va demanar un sobre esforç, 
sabem que estem cansats, però encara 
no toca descansar...va recomanar que 
ens prenguéssim uns dies de vacances, 
però va declarar la segona quinzena 
d’agost feiner a efectes de treball de la 
militància..., i ens hem de multiplicar 
anant a tot arreu on puguem, actes el 
partit, de l’ANC, Súmate... ara ens ho juguem tot i hem de sortir.
Seguidament va parlar en David Agustí, militant del casal, i Secretari Naci-
onal de Cultura i Esports, que va agrair la feina feta per la secretaria de 

!134



Cultura del casal i la tasca d’en Toti Mombrú 
en l’àmbit de l’esport. Va apel•lar a la mobi-
lització contínua, anant a manifestacions, pa-
radetes, si hem d’anar al Parlament..., donant 
la cara, donant suport als nostres electes i 
governants que ho fan a primera línia; mobi-
lització i mobilització. Va dir sentir-se orgu-
llós del casal Irla, i de ser-ne militant, de les 
ganes de treballar, del treball continuo dels escamots d’acció, estant en els 
carrers i places del districte, treballant per la gent, que al cap d’avall és la 
nostra feina, ens va demanar no descansar fins la victòria...
En Jordi Coronas, com a regidor de Barcelona, va assegurar que a Bar-
celona es votarà en condicions i amb garanties, i que si per  obtenir-ne 
ERC calia fer un sacrifici, el faria. Va dir com a militant, que estava orgullós 
pertànyer  al casal Irla, on hi ha aquesta barreja de gent veterana, gent 
jove, per primer cop força dones, de ganes, en el moment més espectacu-
lar de la història de dels anys 30. Va dir que en el casal ell havia fet la seva 
progressió política, i per ell som el casal més collonut de Barcelona...enda-
vant i força!

Tot seguit, van prendre la paraula qual-
ques secretaries del casal de rellevant 
acció el la feina del casal. Eba Ferris de la 
secretari de dones, va etzibar que és difí-
cil ser feminista i militant d’Esquerra, però 
al casal hi ha trobat força suport. Va de-
manar que sempre que es facin actes que 
hi hagi paritat; casa que darrerament és 

habitual en els actes que organitzem des del casal.
També va parlar en David Fluxà, secretari 
d’acció política que va dir sentir-se aclaparat 
quan va acceptar ser responsable de cam-
panya, Però al veure que tothom responia i 
venia a donar suport a les primeres para-
des, veig que això ho podem tirar endavant 
com sigui. El pessimisme s’encomana; la 
passió serà una pandèmia, va sentenciar. 
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També va dir uns mots en Xavi Reig conse-
ller de districte, dient que manquen dos anys 
de mandat, hi ha molta feina encara al distric-
te, per aconseguir la batllia de Barcelona, casa 
que espera fer amb l’ajut de tothom.
Es va afegir als 

comentaris en Jordi Balcells, irlaire i de la 
executiva de la federació de Barcelona, qui 
agraí la feina feta d’acció política, especial-
ment l’enardiment que encomana el nostre 
cap d’escamots David, i mostrà orgull de ca-
sal.

En Ricard Farin, 
Secretari de Política Municipal i membre de 
la JERC del casal, s’afegí a les intervencions, 
tot dient ara fa quatre anys que va ingressar 
a ERC, que malgrat la diferència d’edat, mai 
ha tingut cap problema dins el casal, ans al 
contrari, recolzat per tothom, i que espera 

rellançar les JERC  del districte, per atreure la joventut del districte, per tal 
de col•laborar en la lluita comuna. Gràcies a tots i a totes!
Finalment la Carme Beltran, amiga del Ca-
sal, va adreçar uns mots al presents en el 
sentit que la dona viu més anys que 
l’home, però em menys qualitat de vida. 
Estem en un moment molt il•lusionat, llui-
tant per aconseguir un estat millor pels 
nostre fills i nets. 
També va destacar la feina feta per les infermeres, en la sanitat catalana, 
(al casal en tenim 3), cuidadores...va recordar l’època en que anaves a una 
reunió al Foment i tot eren homes...ara és un goig veure que les coses 
van canviant... en aquest moment tenim feina, i ens estem jugant el futur 
de les properes generacions...el llevant de taula s’allargà més...fins a mitja 
nit, quan vam plegar.

!136



L’anada a l’Aplec del Pi de les Tres Branques, no l’organitza el casal, però si 
que hi col•laborem en la selecció dels oradors que hi intervenen, donat 
que és l’únic aplec independentista dels Països Catalans. Volem assegurar-
nos a qui portem, i que hi hagi representació de tots els Països Catalans. 

Filant més prim, mirem de portar ele-
ments de la nostra corda, que en els dife-
rents territoris de la Nació, treballen en 
primera línia, defensant i ensenyant la 
llengua i la catalanitat, que tenen una lluita 
soterrada, molt aferrissada i sovint molt 
solitària, donada la situació minoritària de 
la llengua en alguns territoris i la forta 
oposició dels estaments oficials, i també 
de privats. 
En certa manera, podem dir que invitant 
aquestes persones a explicar-nos el seus 
neguits, els hi fem un reconeixement de la 
seva tasca, el que els hi puja l’autoestima, i 
nosaltres ens assabentem dels seus pro-
blemes; en definitiva saber que passa a tot 
el territori nacional. Cal remarcar que els 
darrers anys, tots els oradors qui hi han 
intervingut, ho han fet de forma desinte-
ressada i no han reclamat mai cap dobler.
Així doncs enguany vam convidar a n’An-
tònia Font de Mallorca, que va fer una 
enardida intervenció, recitant entre d’al-

tres l’himne del soldat català, i celebrant la propera República Catalana.
També vam portar en Aleix Renyé de Perpinyà, que denuncià la repres-
sió de l’estat francès, i el desconeixement que hi ha d’aquelles comarques, 
que són part del Principat de Catalunya. Va afirmat també que la propera 
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República Catalana, ajudarà Catalunya del Nord. 
Pel País Valencià vam convidar Antoni Infante, coordinador de la Platafor-
ma del Dret i a Decidir del País Valencià, que va fer un discurs més social, 
incidint en les desigualtats que hi ha al País 
Valencià, que si aconseguim rebaixar-les, 
podem ampliar la base per anar cap a la 
sobirania del País Valencià. Venia a dir que 
territori te el seu ritme de cara a la in-
dependència.
Per la Franja de Ponent vingué Maria Ca-
nales i Portolés, fragatina i activista cultu-
ral, membre del casal Jaume I de Fraga, i 
portant-veu del Moviment Franjolí per la 
Llengua. Va incidir en la precarietat de 
l’ensenyament del català a la Franja, la 
derogació del nyap del lapao...i remarcà 
que el voluntarisme i una hora setmanal, 
és avui l’única manera d’aprendre el cata-
là per aquelles terres.
Finalment van intervenir en Jordi Cuixart 
i en Jordi Sànchez, presidents d’Òmnium 
i l’ANC, que van animar al personal a no 
defallir, que hi hauria referèndum malgrat 
tot, que votarem i guanyarem.
Despès de les sardanes i la plantada de 
castellers, vam anar a dunar al centre cí-
vic, on ens esperava la paella de germa-
nor, prop de 200 persones, durant l’àpat, ens va acompanyar Poble Que 
Canta, amb una espectacular Balanguera,  en honor de n’Antònia Font. Als 
postres,s’afegí a la festa el trio LLEVANT DE TAULA, que interpretà te-
mes del ric repertori popular català. En acabat, van anar a fer una visita 
llampec a Bagà, on hi havia la cloenda de la Fira Medieval.
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Un any més, ERC Horta-Guinardó se suma a la Sectorial de Ciutadania i 
Migracions d'Esquerra Republicana de Catalunya que participa fent arri-
bar el missatge republicà a catalanes i catalans d'origen divers. Entre d'al-
tres hem participat a la festa de celebració de la independència de Co-
lòmbia, Equador, Perú, Bolívia o Mèxic. Aquest any s'hi han sumat també 
els casals de Poblenou i Sants-Montjuïc als quals volem agrair el seu su-
port i ajut en contactar amb la ciutadania.
Participem d'aquestes festes, ja que considerem que son una bona mane-
ra de recordar que els països evolucionen i s'independitzen quan així ho 
considera la seva ciutadania.                         
                                                                   Raül Barahona   C. de D.
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Les DUI americanes

Recordem Simón Bolivar Militar i polític veneçolà, va ser una de les figures més 
destacades, amb l'argentí José de San Martín, del moviment d'emancipació 
americana de l'Imperi Espanyol. Va contribuir decisivament a la independència 
de les actuals Bolívia, Colòmbia, Equador, Panamà, el Perú i Veneçuela. Li van 
donar el títol honorífic de "Libertador por el Cabildo de Mèrida" a Veneçuela 
que, després de ser-li ratificat a Caracas, va quedar associat al seu nom. Els 
problemes per fer realitat els seus plans van ser tan freqüents que va arribar a 
dir d'ell mateix que era "l'home de les dificultats" en una carta enviada al 
general Francisco de Paula Santander, el 1825.

Va participar en la fundació de la Gran Colòmbia, estat que va intentar conso-
lidar com una gran confederació política i militar a Amèrica, de la qual va ser 
president. Bolívar és considerat per les seves accions i idees una destacada 
figura de la història universal, perquè va deixar un llegat polític a molts països 
llatinoamericans, alguns dels quals l'han convertit en objecte de veneració na-
cionalista, com queda palès pels nombrosos reconeixements que li han fet: 
porten el seu nom Bolívia, la República Bolivariana de Veneçuela el departa-
ment de Bolívar a Colòmbia, la província de Bolívar a l'Equador, i moltes altres 
localitats, institucions, parcs, muntanyes, entre d'altres, arreu del món. La mo-
neda veneçolana es diu bolívar



PARADA INFORMATIVA D’ERC A LA FESTA NACIONAL DE 
COLÒMBIA  

Si tenim en compte que els darrers mesos 
d’estiu han estat farcits d’actes de pre-
campanya pel Referèndum, no podíem 
deixar de banda el més d’agost. Tot i que 
molts de nosaltres estàvem de vacances, o 
potser precisament per aquest motiu vam 
utilitzar alguns d’aquells dies per seguir fent 
accions. 
És el cas de les jornades de festa nacional dels països llatinoamericans que 
se celebren cada any al recinte del Fòrum dins la zona de Sant Adrià. 
El nostre Casal es va implicar molt en do-
nar suport logístic i humà en aquests dies 
importants per a bona part de la població 
barcelonina. 
Una representació dels nostres 
companys /nyes ens vam organitzar en 
torns de matí i tarda (la jornada comença 
muntant la carpa de bon matí i plegant tot 
ja entrada la nit) mantenint en tot moment la parada llesta per atendre la 
gent. La nostra ubicació era en un punt estratègic : A prop de la entrada i 
per on passen tots els visitants. 
El matí es va desenvolupar amb tranquil•li-
tat ; la gent anava entrant en petits grups 
espaiats donat que el plat gros de la festa 
era al vespre amb el concert que estava 
programat. 
Aviat vam comprovar la bona disposició 
dels nouvinguts en rebre informació nostra. Per a la ocasió havíem con-
feccionat un volant temàtic i especial en castellà, tot fent un símil entre les 
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dues repúbliques : la d’origen del visitant i la 
nostra. 
Això va fer que un bon nombre de persones 
s’apropessin a la parada preguntant detalls i 
assabentant-se de coses que potser haguessin 
trigat molt a saber si nosaltres no fossin allà. 
La experiència va ser molt interessant pels 
que estàvem encara acostumats a tractar un 
tipus determinat de ciutadania. 
A la tarda vam gaudir de la companyia de la 
companya al Congreso Anna Surra i d’altres 

càrrecs del partit i d’altres organitzacions...
DFV   SAP
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Després de dies de no saber res del nostre company Enric, amb gran ne-
guit del casal, la recerca del seu domicili, ens porta a la trista notícia de 
que fa 15 dies que és mort.

Colpits per aquesta inesperada notícia, i sabedors de la seva circumstància 
personal, acordem que quan sapiguem on seran les seves despulles, li re-
trem un sentit homenatge, i record, al company Enric, fidel a ERC, que els 
darrers anys no ens ha fallat en cap parada ni en cap acció del casal...

I si un trist atzar 
m'atura i caic a terra 

porteu tots els meus cants 
i un ram de flors vermelles 

a qui tant he estimat, 
si guanyem el combat. 
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Aquest dissabte dins del programa d’ac-
ció política d’ERC envers els països Sud-
americans, de ser-hi presents, en la cele-
bració de llurs diades nacionals, (que 
acostumen a coincidir amb les DUI de les 
seves   independències, respecte de l’im-
peri espanyol), per tal de repartir-hi in-
formació sobre el referèndum del u d’oc-
tubre, i que abracin la nostra lluita per la 
independència, tenint en compte que n’hi ha un bon tou, que podran votar.

Els peruans, fan la festa al poble espanyol. A tres quarts de quatre ens trobem al 
casal Irla, doncs, és on hi ha tot el material per aquest campanya.

En Manel i l’Eduard, arrepleguem un feix de 800 volants. Amb el metro ens plan-
tem al peu de les torre venecianes , on hem de prendre el 150 que ens menarà 
al poble espanyol. L’autobús es fa esperar mitja hora ben llarga.

La parada s’omple de famílies peruanes. Quan arriba el bus que era amb remolc, 
s’omple, resten persones que han d’esperar el proper servei.

Quan arribem a lloc, ja ens hi espera el badaloní Ignasi Costa. Ens repartim els 
volants, entre els tres, i ens col•loquem en els tres llocs estratègics, de  manera 
que cobrim tot l’accés al recinte - al pas que hi ha entre la porta principal i cua 
d’accés - al mig del pas entre la parada del bus i l’entrada – i a la cua d’entrada 
dels peruans, supercontrolada per la seguretat. Durant pràcticament tres hores, 
van ser pocs el peruans que no van rebre un magnífic volant informatiu d’ERC, 
on els apel•lem a ajudar-nos a recuperar la república perduda. Cal remarcar que 
totes les persones que prenien l’octaveta, la guardaven. Els peruans són gent 
molt educada i son respectuosos i no llençaven un paper en que hi surt el mapa 
del seu país. També vam comprovar les papereres del voltant, i pràcticament no 
hi havia cap volant...Poc després, va arribar n’Oriol Amorós, Secretari de Migra-
cions de La Generalitat, a qui vam saludar, poc abans d’entrar al recinte acompa-
nyat de l’organització, per donar el missatge als peruans.

El resultat final de la jornada: vuit-cents volants distribuïts, amb cero rebuig. Feina 
feta. Acabem la jornada al paral•lel prenent una Moritz reconfortant, amb la 
agradable sensació d’haver contribuït a fer nostres uns quants catalans-peruans...  
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Seguint la directiu del partit de 
participar en les celebracions de 
les independències dels països  sud 
americans, l’escamot de Festes Na-
cionals, hem anat avui a repartir 
volants republicans al recinte del 
Fòrum, on es celebra la festa Na-
cional d’Equador.
En l’acte oficial, per part catalana hi 

intervingué el conseller de Presidència Jordi Turull i el delegat de migraci-
ons del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya Oriol 
Amorós.
Fem un petit extracte dels episodis 
de la Independència d’aquest país 
envers la corona d’Espanya
...En agosto de 1810 se produjo un 
intento de liberación de los presos 
mediante una revuelta organizada 
por los masones rebeldes que inten-
tó asaltar el Real Cuartel de Lima y 
el de Santa Fe y una casa conocida 
como Presidio. 
Los rebeldes lograron primero liberar el Presidio y marcharon hacia el 
cuartel de Lima, pero allí se encontraron con la resistencia realista que se 
encerró en el edificio y ante el serio peligro de fuga que existía de los 
reos procedieron a ejecutarlos. Después de esto los disturbios se trasla-
daron a las calles de la ciudad en donde se produjeron fuertes choques 
entre ambos bandos. El balance total de muertos se estima en unas 400 
personas, unas 200 por parte de los rebeldes y otra tanto de soldados 
realistas. Es decir, hubo muertos por ambos bandos, lo que nos da la idea 
de que los rebeldes estaban fuertemente armados y no eran una masa 
popular espontánea que habría estado débilmente armada. Pero la mani-
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pulación masónica utilizó 
estos hechos tildándolos de 
“matanza de quiteños”,  has-
ta Simón Bolívar, lo usó 
como justificación de su 
Decreto de Guerra a Muer-
te en el que condenaba, va-
rios años después, a todos 
los españoles peninsulares y 
canarios a morir ejecutados solo por el hecho de serlo:
“En los muros sangrientos de Quito fue donde España, la primera, despe-
dazó los derechos de la naturaleza y de las naciones. Desde aquel mo-
mento del año 1810, en que corrió sangre de los Quiroga, Salinas, etc., 
nos armaron con la espada de las represalias para vengar aquéllas sobre 
todos los españoles…”.
ECB  SC
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Malgrat que som en a l’estiu, i teòricament en període de vacances, ele-
ments del casal Irla, sense acord previ, ens trobem al carrer de les Tres 
Senyores, on hi ha el casal Francesc Macià, a la veïna vila de Gràcia. Visitem 
el local del casal, a l’exterior, els companys, aprofiten la Festa Major, per fer 
un acte polític en suport al referèndum de l’1 d’octubre. Comptem amb 
la presència d’oradors de luxe: en Joan Tardà que ja ens havíem trobat 
baixant pel carrer Verdi, la irreductible Ester Capella i el proper alcalde de 
Barcelona Alfred Bosch.

Va presentar l’Alba Metge conse-
llera de districte, ressaltant que 
enguany es celebra el bicentenari 
de la Festa Major de Gràcia. 
La primera intervenció la va fer 
Ester Capella, que va al•ludir re-
marcar que totes les persones 
d’ERC que estan en les institucions, 

des del Congreso, Senado, Parlament, Govern i Ajuntaments, estan treba-
llant per que la gen s’expressi, en el referèndum de l’u d’octubre, donat 
que l’única garantia de tenir un país millor, més pròsper... és tenir un estat 
propi, una República Catalana més justa...doncs l’autonomia actual ens 
limita en tots els aspectes i no tenim les eines per aconseguir més justícia 
social...i igualtat d’oportunitats. Va argumentar que això que fem és legítim 
perquè seguim el mandat del poble...per acabar, va presentar al proper 
batlle de Barcelona Alfred Bosch.
L’Alfred va tenir una gran entrada en el seu discurs, fen una al•legoria 
amb el triangle que feia l’ombra de les cases sobre el terra del carrer i el 
triangle d’ERC.  Va comentar com exemple del treball que Esquerra fa 
des del Grup Municipal, tot i no governar, que la eterna vaga del metro, 
no es va solucionar fins que ERC hi va intervenir amb el personal de la 
conselleria de Treball. Això ho va constatar amb la intervenció de la guàr-
dia civil, que l’Estat va desplegar a l’aeroport de Barcelona per adobar el 
problema del personal de terra, que ni així ho ha solucionat... nosaltres no 
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som aquests que usen la força, ni els 
que prometem  i després no 
fem...ara ha sortit el tema dels nar-
copisos, nosaltres ja fa un any qui hi 
treballem, denunciant-ho al plenari, i 
oferint-nos per ajudar a resoldre el 
conflicte dels soferts veïns..
El mateix fem a nivell nacional, aju-
dant a la gent, al poble que és qui porta la iniciativa... aquí al Senado, al 
Congreso... al Parlament etc...també va afirmar que tindrem tot a punt pel 
referèndum, que hi haurà cens...confiem amb aquest Govern que ha de-
mostrat sempre que compleix...i com que Esquerra estira i d’altres partits 
i organitzacions també, i hi estan posats fins les celles, votarem i guanya-
rem! I tindrem República Catalana!
Finalment va prendre la paraula en Joan Tardà. Jo hem sento rejovenit 25 
anys, perquè el moment que estem vivint l’havíem previst en el millor dels 
casos pels nostres fills, nosaltres només pensàvem arribar fins el peu de la 
muntanya...però heus ací que els esdeveniments des del nou estatut que 
va fomentar els tripartits, la sentència del Constitucional, i les següents 
grans manifestacions... ens han avançat els esdeveniments, hi haurem de 
fer la feina la nostra generació...fins hi tot els bascos, ens miren, envejosos 
del camí que fem nosaltres, i que ells amb anys de lluita armada, no van ni 
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somiar... per primera vegada, tot 
depèn de nosaltres, per primera 
vegada, tenim les eines per acon-
seguir la República. Tenim majoria 
independentista al Parlament de 
Catalunya. Tenim un Govern in-
dependentista que s’hi ha com-
promès...Abans de guanyar el 
referèndum, el que cal és fer-lo, 

de manera que ha treballar. Tota la 
nostra activitat, ha de dirigir-se a fer que hi hagi el màxim de participació. 
L’objectiu és proclamar la república, per repartir millor la riquesa i que 
permeti ales noves generacions, encarar els reptes del segle XXI, amb una 
democràcia de qualitat i que no hi hagi corrupció...de manera que si gua-
nya el si, és proclama la independència, i si guanya el no eleccions auto-
nòmiques...així doncs caldrà sortir al carrer tan com calgui.
Sense el protagonisme dels nostres avantpassats, avui no seriem aquí, de 
manera que salut i República i bona Festa Major!
El casal Francesc Macià va oferir 
un vermut als assistents, on es va 
seguir comentant l’actualitat polí-
tica i del partit. En acabat, anem a 
dinar a la penya el Cargol Graci-
ós, on vam gaudir d’un bon àpat. 
En acabat, vam anar a la Fundació 
Festa Major de Gràcia, on vam 
saludar a la presidenta, la compa-
nya Carla Carbonell.
Tot seguit, vam iniciar la passejada pels carrers, guarnits amb molta feina i 
imaginació. La gent saluda els nostres electes, tot són flors i violes..., quan 
de sobte, comencen a treure fum el mòbils..., alguna cosa passa!, diuen 
que hi ha morts a la Rambla de Barcelona..., ràpidament la notícia es con-
firma. Ells nostres regidors se’n van cap a la Batllia, ens acomiadem sacse-
jats per la notícia, un trist i dolorós final per un dia de Festa Major...      
ECB  SC 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Un dia Agredolç 

Un dia trist, un dia esperançador. Grosso modo aquest podria ser el re-
sum d'una jornada que per cap ciutadà ha passat inadvertida. Desgracia-
dament, el nostre país va esdevenir el centre d'uns atacs que tornen a 
mostrar les dues cares de l'ésser humà; per una banda els herois que van 
evitar que la tragèdia fos més gran (mossos, personal sanitari, els mateixos 
ciutadans...) i per l'altra, joves manipulats que només són "autors materi-
als". S'hauran de depurar responsabilitats...
Bona part del Casal Josep Irla vam reunir-nos per acompanyar el senti-
ment d'una nació que plora desconsoladament per uns actes que són 
conseqüència directa d’accions d'algunes persones que van tenir el "valor" 
d'acompanyar-nos fent un paper a l’alçada d'estrella de Hollywood. Dei-
xant de banda la hipocresia que es respirava en algunes zones de la sego-
na fila, la ciutadania va respondre amb valor, coratge i tolerància. Vam tor-

nar a demostrar que som un país 
obert, amb gent acollidora (i d'al-
tra no tant), un país cosmopolita 
on s'accepten diferents ideologies, 
pensaments, religions... un país im-
parable.
El nostre punt de trobada fou la 

Plaça dels cinc d'Oros on vam coincidir amb altres casals. La multitud era 
aclaparadora i tots estàvem units sota un lema que va néixer de manera 
improvisada i que ha esdevingut un símbol contra la tirania d'aquells que 
creuen que tenen dret a destrossar a una ciutat, una vida, un món... doncs 
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no, ¡no tenim por!. L'única manera que tenim la gent del carrer de comba-
tre el fanatisme repulsiu d'alguns individus és (per trist que sembli) sortir 

als carrers, que el món sen-
cer vegi que ens hem refet, 
que el món vegi que mai 
oblidarem als que ja no 
estan, però que ningú pot 
condicionar el nostre mo-
dus vivendi i menys per 
motius d'odi.
Acompanyats per l'essèn-
cia d'un dels millors vio-
loncel•listes de la història, vam seguir el recorregut 
per Passeig de Gràcia envoltats d'una fina atmos-
fera modernista per on peregrinàvem per trobar 

l'únic déu que existeix, la Pau. Vam desembocar finalment a Plaça Catalu-
nya, allà, una allau de persones s'aplegaven per rendir el seu petit home-
natge a un succés que mai hauria d'haver passat. Un dia trist sí, però un 
dia esperançador, un dia per lluir crespons i varietat de banderes (per 
molt que alguns no vulguin), un dia per fer enaltiment de la pau i del res-
pecte.
Ramon Audet Sanchez  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GRAN ACTE POLÍTIC AL GUINARDÓ 
Antoni Comín: "Necessitem la plena sobirania per arri-

bar a ser un referent mundial en matèria de Salut" 
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Més d’una vintena d’elements del casal Irla, entre militants i amics, es van 
mobilitzar per fer l’acte de campanya davant de l’Hospital de Sant Pau. Es 
va muntar un tendal amb varies taules amb abundant material de la nova 
República. 
Resumim les intervencions dels oradors, que prèviament va presentar 
l’Eba Ferris, secretària de dones del casal: El conseller de Salut, Toni Co-
mín, ha afirmat aquesta tarda, en un acte celebrat davant de l'Hospital de 
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Sant Pau i al qual han assistit prop de 200 persones, que “necessitem la 
plena sobirania econòmica i política per arribar a ser un referent mun-
dial en matèria de Salut”. Comín ha volgut posar en valor la qualitat i els 
valors dels professionals sanitaris, que van quedar demostrats en la res-
posta als atemptats del 17 d'agost: “la resposta del servei sanitari va ser 
impressionant, esdevenint un refugi per a tothom davant del sentiment 
de fragilitat que teníem”. 
El conseller, que ha repassat la feina feta des del Departament de Salut 
l'últim any i mig, ha insistit en què “la independència no és una finalitat, 
és un instrument al servei de la llibertat del país i la seva gent”. “I no hi 
ha llibertat sense drets socials, entre ells un dret tan important com el 
dret a la salut”, ha afegit. Comín ha destacat que “l'èxit del sistema sani-
tari català, actualment entre els 20 millors d'Europa, és producte de la 
qualitat dels seus professionals”. En aquest sentit, ha reivindicat que “els 
professionals sanitaris es mereixen una República que els doni l'estabili-

tat que necessiten”.
Per la seva banda, la regidora 
d'Esquerra Republicana de Cata-
lunya a la Batllia de Barcelona 
Montse Benedí ha assenyalat que 
“l'1 d'octubre disposarem d'una 
finestra d'oportunitat que no 
podem deixar escapar per cons-
truir una República que posi al 
centre l'atenció a les persones i 
la seva salut”. Benedí ha manifes-
tat que “som radicalment demò-
crates i volem les urnes plenes 
de vots al referèndum”. “Estem 
orgullosos del que estem fent, 
lluitem contra un Estat immobi-
lista que no ens vol lliures”, ha 

reblat. Un llarg torn de paraules, que el conseller no va defugir, va cloure 
l’acte.
Ja a hora foscant, amb la col•laboració dels elements del casal, vam oferir 
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un vermut, on en les diferents rotllanes es va ampliar l’intercanvi d’opini-
ons, moltes d’elles amb la presència del conseller Comín. Acabat tot ple-
gat, amb la coordinació de tots els irlaires i amics, vam desmuntar l’opera-
tiu amb un tres i no res, i vam poder assistir a la reunió que a continuació 
es feia al casal per organitzar la campanya electoral del 1-O. Aquest ritme 
frenètic durarà almenys fins l’1-O.  Cal    destacar que és la primera vega-
da que un conseller de la Generalitat, assisteix a un gran acte al nostre 
districte.
El nostre Casal ha fet un fort desplegament de les seves forces i ha coor-
dinat un gran equip de voluntaris i voluntàries per tal d’estar gairebé tots 
els dies operatius i preparats muntant una parada en el màxim de llocs 
clau dels diferents barris del districte.
Sigui feiner o festiu, l’equip de 
campanya ha estat seguida-
ment donant informació a la 
ciutadania. El dissabte dia 9 
vam escollir ubicar-nos al car-
rer Font d’en Fargues amb 
Passeig Maragall. L’endemà 
diumenge 10, als Jardins Prín-
cep de Girona. Punts impor-
tants del nostre mapa de 
treball.
Conforme s’anava apropant la data de l’1-O, veiem que la gent s’interes-
sava principalment per saber on havia d’anar a votar. 
Era satisfactori comprovar el gran nombre de gent amb ganes de partici-
par en decidir el futur del seu País. Així que vam acordar posar un punt 
d’informació en cada parada fins arribar a la data final. A través del lloc 
web i malgrat els impediments exteriors i aliens, moltes persones van sa-
ber a través de nosaltres quin col•legi electoral era el seu. 
DFV  SAP  
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Aprofitem el diumenge per organitzar la campanya, el pla de treball de la  
campanya del referèndum d’autodeterminació de Catalunya. Accions du-
rant la campanya, per nosaltres aquesta campanya és la somiada per ERC 
des de la seva fundació: la del referèndum d’autodeterminació. 
En la imatge es veu la planificació de 
totes les parades que el casal te 
previstes per la campanya electoral 
del referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya. Aquí hi cal afegir l’acte 
central del districte, que organitzarà 
la fede i seu central, que va ser el 
míting de la rambla del Carmel. Al mateix temps, es van programar les 
corresponents enganxades de cartells per difondre cada parada, així com 
d’altres amb cartells genèrics del partit, i d’altres unitaris, de les diverses 
entitats civils que donen suport a la campanya del referèndum. Cal afegir 
a tots aquestes activitats, l’assistència als diferents actes a nivell nacional, 
d’inici de campanya, central i final.  
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3 de setembre, planificació de la campanya 
del 1-0



Un cop organitzada la campanya del referèndum, encetem les accions 
electorals. La primera parada és a la plaça 
de la Font.
Des del casal arriben els companys amb el 
tendal, supervivent de mil batalles. Ràpida-
ment el muntem i s’organitza la taula amb 
les paperetes i material electoral. Hi ha un 
bon ambient entre nosaltres, la il•lusió ens 
esperona, repartim força volants i díptics, tot 

i que els vianants i nosaltres som conscients de les traves de tota mena 
que l’esta espanyol posarà per tal d’evitar el referèndum.
Som conscients de la situació, i posem en alerta, els companys que estan 
en el perímetre repartint propaganda. Fins hi tot uns simples guripes, ens 
podrien donar un ensurt..
Malgrat tot, podem fer la feina tranquil•lament, repartim uns cent-cin-
quanta volants. Alguns vianants , ja s’interessen per on anar a votar.. 
A les 7 tocades, pleguem veles. Carreguem tot els estris i tornem cap el 
cau. De moment cap problema.

La segona parada, toca a Horta, a la plaça 
Eivissa. Teòricament és un bon lloc per Es-
querra. Novament i quasi d’una manera 
automàtica, muntem la parada. Aviat s’acos-
ta força gent, la majoria molt contenta de 
poder votar, hi ha molts somriures i com-
plicitats. Aquí si que els volants i les pape-
retes, ens les prenen de les mans... 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5 de setembre, primera parada, campanya del referèndum

6 de setembre,plaça d’Eivissa



El mes de setembre, com era d’esperar, 
ha estat atapeït d’actes i accions políti-
ques englobades dins la Campanya pel 
Referèndum. Avui tornem a muntar la 
parada a la plaça de la Font, cruïlla de la 
Mare de deu de Montserrat i del carrer 
Camèlies, a la vora de l’Escola d’Idiomes, 
que acostuma a ser col•legi electoral.
També és un punt de confluència entre 
el barris del Guinardó, Can Baró i La Sa-
lut, ja dins Gràcia. Un lloc estratègic, on hi circula molta gent. Com sem-
pre, uns company@s es col•loquen en el perímetre de la parada, de ma-
nera que tothom que circula per la plaça rep un díptic republicà.
Durant dues hores llargues, liquidem uns dos-cents díptics...de moment, 
acabem bé i tornem cap el casal.

Avui som a la plaça Maragall, on encara hi 
ressonen les paraules de mesos enrere  
d’en Joan Tardà.  Punt de cruïlla de dos 
districtes, a la frontera entre Horta-Gui-
nardó i Sant Andreu. El parc infantil que 
hi ha a la plaça, aquestes hores i ha la ca-
nalla jugant, amb els pares i avis. Ens ”in-
flem”  d’inflar globus, que regalant-los a la 
mainada, és una bona manera de donar 
uns quants fulls de teòrica republicana. 
Entre d’altres, se’ns va acostar algun membre d’associacions del barri. Fins 
i tot s’atansaren antics militants del casal  que volen tornar ha militar...re-
collim un grapat butlletes d’amics.  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7 de setembre, desplegament plaça de la Font

8 de setembre, plaça Maragall



El casal Irla, com cada any, participa de 
l’acte que organitza en commemoració 
de l’11 de setembre de 1714 les dife-
rents entitats del districte  d’Horta-Gui-
nardó.
Enguany som a la vigília de la campanya 
del referèndum d’autodeterminació, el 
que li confereix un tarannà molt més 
reivindicatiu.

Va presentar l’acte en Joan Romero, pre-
sident de la Coordinadora. Lluïsa Forca-
dell d’Òmnium Cultural, va fer un reivin-
dicatiu discurs, lligant-lo amb la mani del 
dia 11. Seguidament, amb l’actuació de la 
coral, s’hissà la bandera catalana. En el alt 
pal que presideix el mas i tot el barri. 

A continuació, s’efectuà l’ofrena floral, on els consellers i l’executiva del 
casal van dipositar el nostre pomell.
El cant de l’himne nacional els Segadors, es va cloure l’acte.  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8 de setembre, Acte 11 de setembre al mas 
Guinardó



Per tal d’abastar el major nombre de barris 
del districte, fem una parada a la cruïlla de 
Font d’en Fargues amb passeig Maragall, a lí-
mit del districte amb Nou Barris, on no hi ha-
víem estat mai. No és un lloc de gaire pas, 
però vam enxampar l’hora de sortida de les 
escoles, (n’hi ha un fotimer a la zona), el que 
vam aprofitar per lliurar volants, als pares o acompanyants, de l’ampli fons 
republicà.
Per tal de palesar la presència d’ERC ens les 
diferents entitats dels nostres barris, vam de-
cidir assistir als diversos actes que hi organit-
zen, sobre tot en els públics com les festes 
majors. Així doncs,  va anar al sopar que or-
ganitzava el Foment Hortenc. A banda dels 
irlaires que vam assistir-hi, cal remarcar les 
gestions del nostre conseller de districte X. Reig, per assistir aquest sopar.

Ens despleguem en una plaça, que per nos-
altres te un cert morbo, doncs hi havia la ca-
serna Girona de l’exèrcit espanyol, conegut 
com de cavalleria.
És un lloc de poc moviment de vianants, tot i 
això, entre les taules, i els dispositius perime-
trals, juntament amb el lliurament a comerços 
i alguna embustiada, distribuïm al voltant de 
300 díptics explicatius dels diferents temes 
republicans.
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9 de setembre, font d’en Fargues i Festa Major

10 de setembre, Jardins príncep de Girona



Uns quants irlaires, ens trobem a Hospital de sant 
Pau, al metro. Tirem cap a Barcelona. Baixem a 
Jaume I, i enfilem el carrer Argenteria. Arribem al 
Fossar, on ens retrobem amb la resta de com-
panys.
Fem un cop d’ull al memorial 1714, on molts companys no hi havien estat 
mai. Després de veure l’exposició permanent referent als fets de 1714, i 
contemplar el magnífic bust del general Moragues, prenem posició a fora , 
a la plaça, on el Memorial, fa el gran vetlla anual de l’11 de setembre.
Tot seguit, arriba la Coronela de Barcelona, que retré els honors.

El primer orador en Jordi Sánchez, president de l’ANC, animà al poble a 
participar a la mani de demà tarda, per tornar a demostrar els nostres 
anhels de llibertat, en el proper referèndum de l’1 d’octubre.
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10 de setembre, vetlla al fossar de les Moreres



En Jordi Miravet, va recordar les víctimes de la Rambla i va llegir el mani-
fest de l’entitat.
Van intervenir també Toni Ayala, Núria Roig ,Blanca Serra i Antonio Baños 
que va fer un discurs molt bo, fent una genial hipèrbole, entre l’elecció del 
Conseller en cap fins el 1714, per insaculació, i les circumstàncies que en-
voltaren l’elecció del president Puigdemont. Les interpretacions musicals 
d’Àngels Baldó, Antoni Aceves i del baríton Salvador Molins, van arrodonir 
l’acte.
Ens reagrupem per anar a sopar  LA LLOTJA DE TAPES, som 14 indepes. 
Sopem a cremadent, unes tapes excel•lents. Acabem a corre-cuita. Anem 
de cap al monument al general Moragues al Portal de Mar. Allà ja hi ha un 
tou de gent d’Esquerra. 

A l'ofrena al general màrtir, el conseller de districte de Ciutat Vella, Marc 
Borràs, ha fet referència al moment actual i ha assenyalat que "Som un sol 
poble i la nostra causa és la democràcia i la llibertat."
Seguidament la marxa es dirigí cap el Fossar de les Moreres, on tingué 
lloc la intervenció destacada de l'Alfred Bosch, el politòleg Ramon Cota-
relo i la secretària general d'ERC, Marta Rovira
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Alfred Bosch recordà a la seva intervenció 
la lluita del poble de Barcelona i la figura del 
mariscal Antonio de Villarroel, que preferí la 
defensa de les llibertats del poble de Cata-
lunya a la rendició i forçà les tropes borbò-
niques a negociar una treva. Afegí que po-
drem votar, podrem anar als col•legis i 
sempre serà obert el col•legi electoral de la 
nostra dignitat democràtica. També conclo-
gué que per moltes furgonetes de la guàr-
dia civil que portin prevaldrem amb el nos-
tre esperit democràtic.
Per la seva banda el professor Cotarelo as-
senyalà en un to divertit i punyent, les mol-
tes entitats antidemocràtiques d'Espanya a qui els deuen estar avui a punt 
de constituir-nos en república independent, adreçant-los un "Moltes Grà-

cies" irònic. Assenyalà que l'autèntica 
esquerra (PSOE) deu haver après 
que es pot ser “soberano” sense ser 
independentista, cosa que deuen 
haver aprés bevent conyac. Donà 
també les gràcies, aquest cop serio-
sament, al poble i a les institucions 
catalanes per la seva lluita.
Marta Rovira, en el seu darrer par-

lament lloà la figura de la presiden-
ta Forcadell i afirmà que el Parla-
ment de Catalunya ja havia exercit 
un acte de sobirania amb l'aprova-
ció de les lleis del Referèndum i la 
Fundacional de la República. L'acte 
finalitzà amb el cant dels Segadors. 
El casal de ciutat Vella ens va ob-
sequiar amb les tradicionals Les 
llesques da pa amb vi i sucre.
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Encara ressonen les paraules de fa unes hores al Fossar de les Moreres, 
de la Marta i en Cotarelo i ja tornem a estar en dansa. Les 9 del matí de 

l’11 de setembre, Ronda de sant Pere. 
Un bon tou de militants i electes d’ERC 
ens trobem per fer la l’ofrena al Conse-
ller en Cap Rafael Casanova. En acabar-
se les ofrenes de les diferents instituci-
ons on hi tenim representació (totes), 
els nostres representants, s’incorporen a 
la comitiva del partit. Oriol, Marta, 
Mundó, Capella, Rufián, Bosch, Coronas, 

Puigcorbé...s’incorpora la delegació basca amb el gran Arnaldo Otegui...
Després d’una bona espera, finalment, 
accedim al monument, on un cop dipo-
sitat el floral i gloriós triangle republicà, 
als peus del Conseller en cap, li vam fer 
els honors amb un sentit i vibrant cant 
dels Segadors.
Tot seguit fem cap a l’Arc de Triomf, a 
voltar una bona estona pel gran nombre 
de  tendals de les diferents entitats i organitzacions. Després de prendre 
una bona cervesa artesana made in Catalonia, ens atansem al carrer Bruc, 
on Esquerra Republicana de Catalunya-Barcelona organitza el tradicional 
dinar de germanor de la diada. Mentre dinàvem, vam saludar Ramon Co-

tarelo, agraint-li els discurs d’ahir a la 
vetlla al Fossar. A més a més d’una mu-
nió d’amics i militants d’arreu de la Na-
ció, ens van acompanyar nodrides dele-
gacions d’amics de Flandes, Escòcia, Ve-
netto, Ga•les..., en Robert Fabregat en 
el llevant de taula, els va agrair el seu 
suport i presència, en anglès...van seguir 
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11 de setembre, ofrena  a Rafel Casanova, dinar i mani



intervencions d’Ester Capella, Gerard 
Gòmez...tots amb el denominador comú 
de la mani convocada Òmnium i ANC, 
que començarà d’aquí a una hora. El 
pròleg del referèndum de l’1 d’octubre 
que ens a de dur a la República 
Catalana...
Escurem el gotet del cafè. La colla del 
casal que hem dinat plegats, fem cap als jardinets de Gràcia, allà em que-
dat amb la resta de companys Horta-guinardorencs. Pujant per Pau Claris, 
que ja era tancat al trànsit, anem veient la dimensió de la convocatòria; a 
totes les cruïlles que passàvem la corrua d’autocars aparcats, es perdia en 
la llunyania d’ambdós costats de l’eixample. Els irlaires ens vam reagrupar 
a tocar del xamfrà de Còrsega, al Cinc d’Oros.
No hi va mancar l’emprenyador terrabastall que feia l’autogir de la Policia.
Van fer-se el crits de rigor : Votarem! Independència, Països Catalans...el 
moment culminant; les 17,14 hores, va passar la gran estelada...vam cantar 
un emocionant  cant del Segadors, entonat per més d’un milió de garga-
melles, amb molta força, i enardiment patriòtic...ho hem tornat a petar, el 
mon ha tornat a veure que és la Revolució Catalana...Pacífica, alegre i 
combativa...En acabat anem a cap a Gràcia, a la recerca d’un veure hidra-
tant, finalment el trobem a un bar llardós del carrer Escorial, la Moritz ens 
fa brindar per la República Catalana... 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14 de setembre, inici campanya al Tarraco Arena



Finalment arriba el dia de l’inici de 
la campanya, per la que ha estat 
lluitant 86 anys el nostre partit, la 
del referèndum. d’autodetermina-
ció. Donades les circums-tàncies 
que envolten el referèndum la 
convocatòria del míting va ser a 
darrera hora. Al casal vam creure 
que calia facilitar l’anada a Tarra-

gona pel que van decidir muntar un autocar, seguint la tradició del casal.
Un cop ho vam difondre, a banda del casal als nuclis d’ANC d’Horta i 
Gràcia, vam rebre una pluja de reserves,  que en un tres i no res, vam 
ompli l’autocar. Cal remarcar que si no fos pel poc temps en que s’anun-
cià la convocatòria, podríem haver fet més autocars.
Vam arribar a les envistes de Tarra-
gona al voltant de les 7. L’entrada ja 
era col•lapsada. Amb prou feines 
ens vam acostar al Tarraco Arena. 
Vam des-encotxar. Hi havia una cua 
per entrar al recinte de varis 
carrers!...més de 40.000 persones 
per entrar. Mossos i Urbana dirigint 
el trànsit. La cua anava avançant. Intu-
ïa que tota aquella gent, no podria 
encabir-se en aquell coliseu. 
Justa la fusta, a vint metres de la porta del Tarraco Arena, es va tancar el 
reixat  La cua que restava per entrar, era ben bé de 20.000 persones to-
tes neguitoses per no poder entrar. Vam veure arribar al president Pruig-
demont, el vicepresident Junqueras i d’altres oradors. Un cop assumit que 
no podríem entrar, celebrem que hi hagi tanta gent en suport del refe-
rèndum. Ens assabentem pel wsp que alguns membres de l’autocar, si que 
van poder entrar. Hem d’esperar que s’acabi l’acte. Som lluny del centre i 
del port. Acabem en un Frankfurt, cau una pluja fina.
Les cròniques diuen:
La Tarraco Arena Plaça (TAP) s’ha omplert aquest dijous de gom a gom 

!166



per l’acte unitari d’inici de campanya del referèndum de l’1-d’octubre. A 
l’antiga plaça de toros tarragonina hi caben 6.000 persones, i encara hi ha 
gent que espera per entrar-hi.
Malgrat els advertiments de la justícia espanyola contra qualsevol acció 
relacionada amb el referèndum i les peticions concretes del PP per sus-
pendre l’esdeveniment, els preparatius s’han desenvolupat amb normalitat 
i el recinte ha obert les portes al públic amb puntualitat a les set de la 
tarda, una hora abans de l’inici de l’acte.
Minuts abans ja hi havia centenars de persones esperant a l’exterior i la 
cua donava el tomb a l’antiga plaça de toros, per la plaça de Ponent i els 
carrers Sevilla, Eivissa i Jaume I. Quan s’han obert les portes el públic hi ha 
començat a entrar al crit de “votarem”. Mitja hora després les cues encara 
eren llarguíssimes. L’organització tem que molta gent s’haurà de quedar 
fora.
La gran afluència de gent ha fet endarrerir l’inici de l’acte. Durant l’espera 
els assistents també han cridat consignes a favor de la independència i 
crits de “Ballesteros dimissió”, en referència a l’alcalde de Tarragona.
A un quart de nou han entrat a la plaça el president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, mem-
bres del govern i representants de partits i entitats independentistes, que 
han estat rebuts amb una gran ovació. A la mateixa hora ja s’han tancat 
les portes del TAP. A fora encara hi ha quedat molta gent.
Finalment ens reagrupem i marxem cap a casa. Malgrat tot, el referèndum 
d’autodeterminació està en dansa....
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Gran desplegament del casal Irla en l’acte Central de la campanya 
pel referèndum al districte d’Horta-Guinardó. 
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17 de setembre, gran acte al Carmel



L’europarlamentari i alcalde de Caldes de Montbuí, Jordi Solé ha defensat 
aquest diumenge la necessitat de “posar les urnes, els locals i el que cal-
gui” perquè tothom pugui votar el proper dia 1 d’octubre. Solé ha defen-
sat d’aquests manera un referèndum que es una necessitat per un poble 
que vol trencar amb la sensació de donar voltes contínuament davant una 
Espanya que només nega les 
aspiracions dels catalans
Solé ha estat l’encarregat de 
tancar l’acte d’ERC-Barcelona 
dins la campanya
del sí que s’ha fet aquest diu-
menge a Horta i on han in-
tervingut també la diputada 
Ana Surra i el regidor porta-
veu d’ERC a l’Ajuntament de 
Barcelona, Jordi Coronas. 
Ha estat precisament Coronas l’encarregat d’obrir els discurs. Ho ha fet 
de manera emotiva, recordant aquest “I’ve a dream’ de Martin Luther 
King i dient que aquest somni el tenim cada dia més a prop. Coronas ha 
agraït la feina dels diputats al Parlament i de tots els que permeten posar 
urnes i que ajudaran a fer possible l”1 d’octubre i ha exemplificat moltes 
de les raons pel sí. Des de donar resposta a la repressió i els atacs a la 
llibertat d’expressió que es viuen aquests dies, fins a la necessitat de fer 
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una República per tots els que ens han precedit, però sobretot pels que 
vindran.
A l’acte també hi ha intervingut Ana Surra. La diputada ha aprofitat la 
seva intervenció per reclamar el got de tots aquests que tenen dret a vot 
i ha excitat la campanya Vota per mi. També ha posat l’accent en la neces-
sitat de fer el procés constituent davant un estat espanyol que no només 
porta el referèndum al Tribunal Constitucional, sinó que també lleis que 
suposarien millores socials o permetre ajudar a la. Integració, per posar 
dos exemples. Un cop acabat l’acte, vam oferir un vermut republicà als 
assistents, el que va permetre fer un intercanvi amb preguntes antre Jordi 
Solé l’eurodiputat, la diputada Ana Surra, el nostre regidor Jordi Coronas...
El gran nombre d’irlaires mobilitzats, fa que, es repartissin gran nombre de 
volants, animant a votar per la nova República Catalana.
La pràctica fa que desmuntem i encotxem tot el material, tendal inclòs, en 
un tres i no res...Novament el casal Irla, ha estat present al Carmel, pot 
ser un dels barris més hostils al nostre missatge, i no serà la darrera... 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Degut a les complicades circumstàncies en que fem la campanya del refe-
rèndum, hem triat fer les parades sense el tendal, el que permet un des-
plegament i recollida més ràpida.

Avui aquí a l’eixida del me-
tro  de Vall d’Hebron, es 
munta un dispositiu mínim, 
cobrint la transitada boca 
del metro, on degut a la 
proximitat de l’hospital, i 
passa gent de tot el país. 
Distribuïm 300 volants en 
pacs minuts.
Destaquem l’ajut dels  
nous companys del casal 
que treballen al metro.

A les persones que se’ns acosten, hi notem una gran il•lusió, i molts veïns 
ja estan organitzats ens diuen per votar el dia1 d’octubre. Pot ser hagi es-
tat la parada més rendible pel que fa a comunicació amb els passa-volants. 
De fet és un lloc tal com hem dit on hi passa tota mena de gent de tot 
Catalunya. 
Vam parlar amb persones ebrenques, del Pallars, del Bergadà...no debades 
l’hospital de la Vall d’Hebron és de referència per tot el País. Al lliurar els 

volants,  vam encetar converses, hi 
havia molta complicitat, doncs 
molts eren militants, amics, i algun 
regidor d’ERC d’algun poble, això 
com es natural ens dona molta 
autoestima i orgull de partit, 
doncs denota la gran implantació 
que te ERC en el territori.
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21 de setembre, vall d’Hebron



Avui toca anar a sant Ge-
nís a muntar la parada per 
repartir propaganda re-
publicana. A l’hora convin-
guda, ens trobem a la pla-
ça Meguidó,  on ja vam 
desplegar-nos l’any passat 
amb el grup municipal.
Descarreguem material, i 
muntem la parada a tocar 
de la paret del centre so-
cial. Hi ha rastres d’engan-

xades de cartells del refe-
rèndum, que han esta arrancats. Hi ha poc moviment de gent, tanmateix, 
repartim un bon nombre de volants. Se’ns acosten alguns elements de les 
associacions veïnals, indicant-los-hi com trobar el lloc on votar, repartint 
cartells amb la casella per posar-hi el col•legi electoral on han de votar. 
Lògicament parlant amb  veïns, va sortir el temadel cobriment de la Ron-
da, i la nebulosa colauera.
Vam retrobar-nos vells 
militants del casal, impli-
cats encara en les lluites 
veïnals. Quan el capvespre 
cau lentament, pleguem 
veles. No hi hagut gaire 
gent, és un barri poc po-
blat, però n’és un més del 
nostre districte, i calia 
anar-hi. Amb la foscor del 
capvespre, marxem. L’1 
d’octubre és més a la 
vora...  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23 de setembre, parada a sant Genís dels Agudells



Després de mesos convulsos, de lluites incessants contra un Estat fal•laç, 
va arribar el dia que el poble català anhelava des de feia segles. Un dia 
que ningú dels que vàrem participar oblidarem, mai. Des de Madrid no 
van parar de dir que no hi hauria 
urnes, que no hi hauria referèn-
dum, que no tindríem 
paperetes... fins al punt d'enviar a 
12.000 Guàrdies Civils per acon-
seguir el seu propòsit repressiu. 
Tot i els esforços, l'astúcia que ha 
caracteritzat sempre als catalans 
es va fer palesa quan una xarxa 
comandada per entitats sobira-
nistes, voluntaris, partits polítics, 
etcètera, van fer un treball meticulós, discret, anònim, eficaç... magnífic, per 
aconseguir que el dia 1 tot funcionés amb normalitat. Recordo quan van 
entrar les urnes al nostre col•legi electoral, gent aclamava als seus veïns, 
als seus particulars herois. Tothom que no vàrem dormir el dia abans, 
se'ns il•luminaven els ulls en veure que, tenint tot en contra, hi havia quel-
com que no ens mancava (el més important), el nostre poble.
Personalment vaig estar tot el 
dia donant cobertura a les me-
ses electorals, ajudant amb tot el 
que estava al meu abast i sobre-
tot, amb la mirada posada en 
l'exterior del recinte, per evitar 
que tot l'esforç de persones 
anònimes se n'anés a norris. Re-
cordo perfectament quan va 
sortir l'alcalde del meu poble a 
donar el veredicte d'un resultat aclaparadorament positiu per l'indepen-
dentisme. 
La col•laboració amb gent de la CUP i del PDeCAT va demostrar que 
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1d’Octubre, Referèdum, Espanya en estat pur



quan persones tan heterogènies tenen un objectiu comú tan desitjat, tot 
és possible.
La sensació de felicitat que pul•lulava per l’ambient, va anar disminuint en 
veure el grau de crueltat humana que va usar l'Estat. Les imatges de poli-
cies ferint a persones que anaven a dipositar el seu vot (votant sí com 
no) inundaven les xarxes i els nostres cors d'impotència davant d'allò que 
alguns anomenen "Estat de dret". Moltíssima gent, plena de dignitat i d'or-
gull, vam protegir els col•legis electorals mitjançant tot tipus de coses 
com ara; tractors, mobles, tanques... alguns teníem preparat un pla d'eva-
cuació d'urnes ubicat al terrat en cas de necessitat o un pla B amb cotxes 
preparats per l'ocasió. Tot i el que estava passant, el govern de la capital 
del país veí, va sortir en roda de premsa dient que no havia existit mai 
aquell Referèndum (i encara hi haurà gent que s'ho cregui). Des de fora 
dels Pirineus, Europa s'escandalitzava, però no les seves institucions ni els 
seus dirigents sinó la gent com nosaltres, del poble i per al poble.
Aquell 1 d'octubre quedarà gravat amb la sang d'aquelles mil persones 
que van posar-hi el cos per defensar un dret tan bàsic com és el sufragi 
universal, aquell dia es van destapar moltes caretes de polítics "d'esquer-
res" que van minimitzar els danys que segons els de dretes no havien 
existit.
Tot plegat forma part d'un dia agredolç, però un dia on va quedar de-
mostrat que la gent del meu país té un tarannà diferent i no volem seguir 
sent una colònia a mercè dels designis d'uns dèspotes oligàrquics que es-
tan arrelats al poder des del cop d'estat del 36, o fins i tot de molt abans.
Ramon Audet
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Un any més es va retre homenatge a les Brigades Internacionals que van 
participar per defensar la República Espanyola 
davant del cop d’estat del 1936 que va 
desembocar en una Guerra Civil. L’Associació 
d’Amics a les Brigades Internacionals de Cata-
lunya, juntament amb l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics de la dictadura franquista 
s’encarreguen d’organitzar i coordinar aquesta 
cita anual.
Durant l’acte es van succeir diversos parla-
ments i actuacions. Cal destacar el paper del 
grup d’artistes “Brigada Intergeneracional” que 
mitjançant la música reivindiquen la memòria 
històrica. També es van llegir, com és tradicional 
i de forma dramatitzada, les paraules que Do-

lores Ibárruri, la Pasionaria, que va dedicar als 
brigadistes quan aquests van haver de marxar.
Eduard Amouroux, portaveu de l’Associació 
d’Amics a les Brigades Internacionals de Ca-
talunya, va incloure en el seu parlament pa-
raules en relació a la situació actual, en la que 
va denunciar l’augment de la ultra dreta a 
tota Europa o de com es banalitza la paraula 
feixista en el conflicte entre la Generalitat i 
l’Estat espanyol.
 L’acte es va cloure amb una ofrena floral 
davant del monument als brigadistes, que es 
troba a la Rambla del Carmel de Barcelona. 
ERC vam fer la nostra pròpia, on hi van parti-

cipar en Quim, Eba, David i Xavi Reig, conseller de districte d’ERC.
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21 d’Octubre, homenatge a les Brigades 
Internacionals



Milers de persones -25.000, segons la Guàrdia Urbana- s'han manifestat a la pla-
ça de la Catedral de Barcelona en la recta final de la vaga general i aturada de 
país d'aquest dimecres per reclamar l'alliberament dels presos polítics. Després 
d'una jornada marcada per talls en carreteres i vies de tren arreu de Catalunya, 
una concentració ha demanat llibertat per als membres del Govern i els presi-
dents de l'ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que estan empresonats. 
De manera similar, milers de persones han omplert les places de tot el Principat.
Marcel Mauri intervé en l'acte central de l'aturada de país Foto: Adrià Costa

"Llibertat presos polítics", "Fora okupes del Palau" o "Fora les forces d'ocupació" 
són alguns dels càntics que s'escoltaven a l'espera dels parlaments de diversos 
representants de la societat civil catalana. Entre ells hi hagut el secretari general 
d'UGT, Camil Ros, que ha s'ha emportat una forta xiulada mentre ha pronunciat 
un breu discurs on ha defensat la "pluralitat" del seu sindicat.

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha afirmat en el tram final de l'acte 
central de l'aturada de país que els catalans han començat el "combat" pacífic i 
que estan "disposats a arribar fins al final". En aquest sentit, ha defensat que "no 
queda altra sortida que la victòria, que és la llibertat dels presos, el retorn del 
Govern a l'exili i la proclamació definitiva de la República".
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8 de novembre, vaga general



Mauri exigeix a l'estat que abandoni les institucions catalanes

A continuació, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha assegurat que és la ciu-
tadania qui decideix quan s'atura malgrat els que "deien que no era dia de va-
gues i aturades". "Per l'alliberament dels presos i les nostres institucions, és clar 
que s'aturarà, i s'aturarà tants cops com vulgui", ha reblat. I ha pronosticat que els 
catalans estaran "tossudament alçats fins que es restauri la democràcia". Mauri 
també ha exigit a l'estat espanyol que deixi d'"ocupar" les institucions catalanes i 
ha declarat: "Ens volen violents però seguim sent un poble pacífic"

"No farem classes en castellà"

Ramon Font, portaveu del sindicat de mestres USTEC-STEs (IAC), ha carregat 
contra les crítiques a l'escola catalana i ha declarat que els professors han d'en-
senyar a "defensar" els drets. I ha assegurat: "No farem classes en castellà, no ens 
podran obligar". Al seu torn, Ester Rocabayera, ha reivindicat que la Intersindical-
CSC és el sindicat que ha convocat la vaga general d'aquest dimecres i ha asse-
verat que l'organització és una "eina" per poder impulsar mobilitzacions d'aquest 
tipus, per les quals ha agraït el suport rebut per part d'altres sindicats i entitats.

Abans que ells, han intervingut Joan Caball, d'Unió de Pagesos, que ha asseverat 
que "no hi ha legitimitat que pugui substituir els representants de Catalunya es-
collits en unes eleccions". I ha afirmat que el país es troba en un moment 
"d'emergència nacional" que requereix una nova Assemblea de Catalunya, però 
amb el lema "llibertat, amnistia i autodeterminació".

Marta Rosique, d'Universitats per la República, ha declarat que els universitaris 
seguiran mobilitzant-se de manera "contundent i massiva" i ha lamentat que van 
empresonar els polítics que van entendre que "cal donar la veu al poble". "I ara el 
poble ens devem a ells", ha afegit, i ha denunciat el "cop d'estat" del govern es-
panyol contra un poble català que "vol desmarcar-se del feixisme".

La imatge de l'acte, però, se l'ha endut el secretari general d'UGT, Camil Ros, 
que ha rebut una sonora xiulada quan ha pujat a l'escenari i durant tot el parla-
ment, quan ha assegurat que hi és "per donar la cara, defensar que som un sol 
poble" que vol "demanar la llibertat de la gent empresonada". "Volem que totes 
les opinions es respectin i es construeixi una societat plural. Segueixo parlant 
perquè ens volen enfrontar com a poble i hi ha més coses que ens uneixen que 
no que ens divideixen", ha clamat mentre els concentrats seguien fent evident el 
seu rebuig, i ha reconegut que alguns membres del sindicat han fet vaga i altres 
no.
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18 de novembre, Plaça Eivissa. Correllengua



El Correllengua del nostre districte es va fer de pregar en arribar aquest 
any. Els fets de l’1-O van arrossegar molts dies de mobilitzacions i la co-
missió organitzadora vàrem decidir buscar un dia “relativament tranquil”. 
Cosa que no va ser fàcil.
Com no podia ser d'una altra manera, el nostre Casal es va implicar ple-
nament en aquest esdeveniment cultural i de defensa de la nostra llengua 
que feia homenatge a la polifacètica escriptora i il•lustradora Lola Angla-
da.
Durant el programa, va ser inevitable no sentir referències explícites als 
darrers actes de repressió política espanyola, tot donant un toc encara 
més reivindicatiu del que estem acostumats a veure.
Aquesta vegada el lloc escollit va ser un punt important del districte : La 
Plaça Eivissa, que només començar els actes infantils de la tarda es va 
omplir a besar de gent.Fins i tot en el descans del berenar dels nens i ne-
nes es va formar una llarga cua per recollir els àpats que teníem prepa-
rats.
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Un gran trencaclosques dels Països Catalans va fer les delícies dels infants 
i va decorar part del terra de la plaça.
Després va arribar l’esperada Flama de la Llengua i els parlaments que, 
com hem dit, anaven carregats de protesta.
Més tard va començar el temps 
de música i ball, una vegada més a 
ritme de swing que tants segui-
dors té en molts barris de la nos-
tra zona.
La festa la va acomiadar el grup 
de pop/rock “Reclam” que va 
acabar de reomplir la plaça de 
gom a gom.
Agraïm especialment la feia ben 
feta del nostre conseller Xavier Reig en el desenvolupament del nostre 
Correllengua.
Calero 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Epíleg 
Un altre anyada se’ns ha esmunyit, la que en fa 39 de l’existència del casal Irla. 
Ha estat un any vertiginós, en el que a l’ensems que hem anat creixent força 
de militància, hi han hagut esdeveniments que mai en la història del partit 
havien passat en 12 mesos… hem fet 16 parades per la campanya de la Re-
pública que farem, i la precampanya i campanya del Referèndum, de les 
quals dues amb dolçor republicà.  Una xerrada encara al casal petit sobre 
urbanisme amb en Rogé, després amb el regidor Coronas, amb l’alcaldable 
Alfred Bosch, amb el diputat Gerard, tenim els consellers de districte a tota 
màquina,  hem anat a un fotimer de manis (Dona, 1 de maig, exiliats, antiter-
rorista, 11 de setembre, defensa dels electes davant dels jutjats, hem fet dos  
sopars de casal (Nadal i estiu), 7 sopars-tertúlia, hem fet un canvi de local, 
amb els corresponents actes, l’hem obert el casal al barri per festa major i 
revetlla de sant Joan, hem fet 7 autocars a tot el territori nacional, 4 confe-
rències  en biblioteques i centres cívics, uff!!..

Hem fet una campanya gloriosa pel referèndum, amb les corresponents en-
ganxades de cartells, i assistència a mítings, hem patit i patim la repressió de 
l’1-O i posterior...pot ser estem decebuts, cansats...,però hores d’ara estem 
afrontant unes eleccions autonòmiques imposades, no tenim més remei que 
tornar al camp de batalla, i deixar  la fatiga per més endavant, quan els can-
sats aconseguim la República Catalana (Joan Tardà dixit)..., llavors ja tindrem 
temps per no descansar, serà el principi de la feina de la construcció definiti-
va de la República... 

Ara que som a les envistes del 40è aniversari del casal, voldria recordar tots 
els companys i companyes que  des de l’any 1976, han anat formant part del 
nostre projecte, i que van engegar l’activitat del casal Irla, al carrer Varsòvia, 
amb els alts i baixos de les quatre dècades, i gràcies a les noves incorporaci-
ons, especialment les més recents, seguirem la lluita amb nova saba, cap a 
l’alliberament nacional definitiu. 

A totes les persones que darrerament us heu afegit a ERC, al casal Josep Irla, 
us donem la més afectuosa benvinguda, esperant compartir jornades de lluita 
i glòria

ECB  SC 
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“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a 
donar a l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundà-
ria: una província. Tots, anant més o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui ve-
ient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos 
d’Estat."

 (Enric Prat de la Riba, 1914)

"A nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent 
no hi perdríem res, ans al contrari, hi guanyaríem molt, la independència de la 
nostra terra no ens fa por. Estigueu segurs, amics que m´escolteu, que si algun 
dia es parlés seriosament d´independitzar Catalunya de l´Estat espanyol, els 
primers, i potser els únics, que s´oposarien a la llibertat nacional de Catalunya 
foren els capitalistes de la lliga regionalista del “Fomento del Trabajo Nacio-
nal" 

(Salvador Seguí any 1919)

"El grau de civilització d´una societat es mesura pel grau de llibertat de la 
dona". 

(Charles Fourier, 1830, filòsof i economista francès)

Avui, els meus amics, els parlamentaris de Catalunya, acaben de nomenar-me 
per a ésser el seu President. Des d'ací, des d'aquest lloc, vull dir-vos: per la 
República, per Catalunya, per la victòria, aquí em teniu. 

(Josep Irla, 1940)  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