
A proposta d’Esquerra Republicana, l’Ajuntament de Barcelona posa en 
marxa diverses actuacions de millora de l’espai públic del barri. 

S’ha reurbanitzat el carrer Pallars en el seu tram entre Joan d’Àustria i el 
carrer Marina, es pacificarà l’entorn definitiu de la nova escola Auditori 
i s’arranjaran els Jardins de Martí i Pol, “Can Framis”. Aquests tres 
projectes  no podien esperar més. Calia donar una solució i ho hem fet!

Aconseguim més espai públic pel veïnat

Poblenou-Besòs

Així doncs, gràcies a les iniciatives d’Esquerra Republicana, el barri del 
Parc i la Llacuna del Poblenou gaudirà d’una millora significativa dels 
seus parcs i carrers, millorant, així, la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Esquerra Republicana ens posem 
al costat del veïnat, recuperem 
espais i fomentem la vida a l’espai 
públic. 

Treballem cada dia per millorar 
tots i cada un dels nostres barris. 

+ ESQUERRA
+ PARC I LA LLACUNA



El 26 de maig de 2019 Esquerra Republicana va fer història guanyant 
per primera vegada des dels anys 30 les eleccions municipals a 
Barcelona. Uns resultats excepcionals que havien de permetre que la 
ciutat fos governada des del republicanisme, però que un acord de 
Colau amb el PSC i Manuel Valls va impedir. 

Els resultats electorals a Sant Martí ens van atorgar cinc conselleres 
i consellers que el 2019 van constituir el Grup Municipal de Districte 
d’ERC a Sant Martí, que des de llavors treballa als diferents barris.

A ERC ens entenem com una eina al teu servei. El Casal d’ERC Poblenou-
Besòs som un espai obert de suport a la ciutadania, el nostre objectiu 
és ajudar la gent i estem molt satisfets de col·laborar amb les veïnes, 
veïns i entitats del barri. Som també un punt de trobada i organitzem 
activitats, sortides culturals, campanyes, etc.

Comptem amb tu!

VISITA’NS!

CARRER 
ESPRONCEDA 
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Decidits a millorar la vida dels veïns i veïnes

poblenou@esquerra.cat

esquerra.cat/poblenou

@ERCPoblenou

ercpoblenoubesos@ERCPBN

ERC Poblenou-Besòs



Què ha fet Esquerra Republicana pel barri del 
Parc i la Llacuna del Poblenou?

Impulsar el carril bici al carrer Badajoz des del mar fins a Glòries.

Promoure la pacificació de l’entorn de l’escola Voramar.

Lluitar contra l’incivisme i la manca de neteja.

Reclamar a l’Ajuntament de Barcelona la cessió definitiva de l’espai 
pel CAP Bolívia.

Defensar la urbanització definitiva de la Gran Via entre Glòries i 
Rambla del Poblenou. 

El Grup Municipal d’ERC a Sant Martí: Rosa Alemany, Jordi Rallo, Lourdes Arrando, Joan Carles Canela i Nuria Mateo.



Què farà Esquerra Republicana pel barri 
del Parc i la Llacuna del Poblenou?

Exigir la reforma completa del carrer Pere IV i del carrer Marina 
atenent als criteris d’accessibilitat.

Proposar una línia de transport públic litoral (del Fòrum fins a la 
Marina del Prat Vermell).

Reclamar l’ampliació de places d’escola bressol pública al barri.

Vetllar perquè el projecte de reurbanització del Passeig Pujades 
sigui una realitat.

Demanar l’obertura de la segona boca d’accés al metro de Llacuna 
(L4).

Treballar per una convivència entre l’oci nocturn i el veïnat a 
l’anomenat “triangle golfo”.

Poblenou-Besòs


