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BENVINGUDA

Us informem que des del dia 4 
de febrer, el Casal Roc Boronat ha 
ampliat el seu horari d’obertura. 
Els dilluns de 18.00 a 21.30 hores po-
dreu assistir a les reunions del casal 
i a xerrades i activitats culturals, en 
canvi, els dijous d’ 11.00 a 13.00 hores 
teniu disponible l’Ofi cina d’Atenció 
a la Ciutadania. Hem creat aquesta 
Ofi cina amb l’objectiu d’ajudar als 
ciutadans a obtenir respostes i solu-
cions a les seves propostes i/o proble-
màtiques. 

Des del casal donarem suport a 
tots els ciutadans informant-los i 
derivant-los als organismes corres-
ponents en cada cas. Disposem de 
formularis amb els que tramitem la 
resposta i també l’atenció personal 
de membres del Casal. L’objectiu és 
ser propers a la ciutadania. D’altra 
banda, convidem a tothom a venir 
els dijous al matí a compartir amb 
nosaltres una estona; podeu partici-
par fent tasques de voluntariat, fer 
un cafè, llegir el diari, etc. |

OBRIM L’OFICINA D’ATENCIÓ A LA 
CIUTADANIA

Jordi Rallo
President del Casal Roc Boronat

Voldria aprofi tar aquest espai per presen-
tar el nou projecte d’Esquerra Republicana 
per als barris del Poblenou-Besòs. Els repu-
blicans hem volgut obrir-nos a la ciutada-
nia, representar la societat tal com és, amb 
els seus valors i la seva diversitat. Per això 
hem iniciat una nova etapa, amb un equip 
jove, renovador, amb propostes fresques i 
decidit a reforçar el diàleg entre els veïns i 
els representants d’ERC, posant en pràctica 
una nova manera de fer política. 

Recuperem alhora una publicació, La 
Xemeneia, que des d’Esquerra Republica-
na havíem editat fa anys. En aquesta matei-

xa pàgina trobareu l’equip de persones que 
formen part de la nostra executiva local, i 
procurarem que cada edició sigui oberta a 
entitats i veïns. Hi trobareu també articles i 
actualitat d’àmbit local, dels barris i nacio-
nal, allò que us preocupi i us interessi.

Des de fa un any i escaig ens hem tras-
lladat a una nova ubicació. Ens trobareu ara 
als baixos del carrer d’Espronceda, 76. Hem 
adequat l’espai i obrim els dilluns de 18:00 

a 21:30 i els dijous de 11:00 a 13:00 hores, vo-
lent obrir més dies a mesura que consoli-
dem el projecte. Des d’aquest espai atenem 
les peticions de la ciutadania, debatem so-
bre l’actualitat del moment i realitzem tam-
bé actes culturals. 

Però no ens quedem en una ofi cina, ni en 
una revista. Ja hem començat a fer trobades 
de contacte entre els nostres regidors i els 
ciutadans als diferents barris, amb voluntat 
d’apropar la política d’ERC a la ciutadania, 
informar, rebre comentaris i preparar inicia-
tives pel bé comú. També ens podreu trobar 
a les xarxes socials per no perdre’n detall. Us 
convidem a visitar-nos, fer un cafè plegats i 
comentar-nos les vostres inquietuds, quei-
xes o propostes. |

Imatge del cartell de l’Ofi cina d’Atenció a la Ciutadania.

UN EQUIP AL TEU SERVEI 
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LA CARTA D’ALFRED BOSCH

“UN CANVI REAL PER A BARCELONA”
Alfred Bosch
Portaveu del Grup Municipal d’ERC a 
Barcelona
@AlfredBosch 

El grup municipal d’ERC-Barcelona treba-
lla aquests dies en la negociació de la modifi -
cació de crèdit de l’ajuntament. Una proposta 
que ha de ser la columna vertebral econòmica 
del 2016 i on s’intenta millorar les xifres de la 
ciutat per tal d’aconseguir un pressupost be-
nefi ciós per la ciutat i els seus ciutadans. 

El metro a la zona habitada de la Zona fran-
ca ha estat el cavall de batalla per l’aprovació 
inicial dels pressupostos, i el fet d’aconseguir 
introduir una partida als pressupostos va per-
metre el vot afi rmatiu de l’aprovació inicial. 
Cal buscar solucions per la ciutat i no crear 
problemes allà on no existeixen. No ha estat 
però l’únic punt de la negociació ni l’única 
proposta feta per tal de donar el sí inicial. 

Altres partides com la T16 que ha de per-

metre que els joves de 15 anys puguin tenir 
transport bonifi cat com passa amb la T12, 
una partida per donar  suport als comerços 
emblemàtics de la ciutat amb 1 milió d’euros. 
La lluita contra l’atur amb el reforç de Barce-
lona Activa amb 200.000 euros que es reparti-
ran entre empreses generadores de treball i el 
programa Reempresa, l’expropiació de Torre 
Garcini a Horta-Guinardó amb 1 milió d’eu-
ros o la Inversió en el projecte de l’Espai 30 a 
La Sagrera amb 100.000 euros són algunes de 
les propostes que gràcies a la negociació inici-
al dels pressupostos ERC ha introduït i seran 
per tant prioritats per aquest 2016.

Però tot i les mesures aconseguides, hem 
volgut deixar clar que aquests acords són 
per l’aprovació inicial dels pressupostos. Pre-
veiem una negociació molt difícil de cara a 
l’aprovació fi nal dels pressupostos i serà aquí 
on els barris agafaran protagonisme i busca-
rem que la inversió arribi a tota la ciutat i que 
els veïns vegin que els diners dels seus impos-

tos els hi retornen en forma de serveis i equi-
paments. 

Barcelona va votar canvi ara fa un any i cal 
demanar que el canvi no sigui un simple es-
lògan, sinó que sigui real. Per això la darrera 
oportunitat per buscar un acord que ens por-
ti el canvi real a Barcelona a favor de la seva 
gent. |

“ELS REPTES DE LA JUSTÍCIA A CATALUNYA”
Patrícia Gomà
Secretària de Relacions amb l’Administració 
de Justícia

Rebre justícia amb garanties jurídiques és 
un dret fonamental que diferencia el món de-
senvolupat del subdesenvolupat, l’empara de 
jutges i tribunals és un servei públic essenci-
al en una societat avançada; fi ns aquí tots hi 
estaríem d’acord. Un cop acceptades les pre-
misses bàsiques cal pensar quin model d’Ad-
ministració de justícia és el més efi cient i efi -
caç per administrar Justícia.

Segur que podríem escriure pàgines i pà-
gines, però no cal massa estona de refl exió per 
arribar a la conclusió que a l’actual sistema li 
cal guanyar agilitat, l’eternització dels proces-
sos judicials esdevé una defi ciència estructu-
ral que cal pal•liar per assolir una veritable 
justícia de qualitat.

En aquest sentit, un dels principals reptes 
que té actualment l’Administració de justícia 

és la seva modernització. Estem davant una 
administració no digitalitzada -a diferència 
de tota la resta, Treball, Hisenda, Salut, etc- i 
per complex que sigui (com exemple, Catalu-
nya va generar 1,3 milions d’expedients judi-
cials l’any 2015) la Generalitat ja ha començat 
aquest procés per poder culminar-lo amb èxit 
l’any 2019.

A banda de la digitalització, ens cal una 
nova organització dels jutjats, amb més ser-
veis comuns per dur a terme les tasques trans-
versals, des del registre a l’execució, passant 
per les notifi cacions. I, sens dubte, millorar 
l’estabilitat de les plantilles, atès que Catalu-
nya és una gran receptora de funcionaris de 
la resta de l’Estat (3 de cada 4 opositors que 
guanyen plaça procedeixen d’altres CCAA) 
però en cada concurs de trasllat dos terços op-
ten per tornar als seus llocs d’origen. Aques-
ta mobilitat constant comporta que un 40% 
de la plantilla sigui interina, i és aquest alt 
percentatge fa que Catalunya convoqui més 

oferta d’ocupació pública, generant un efecte 
crida a la resta de l’Estat, un cercle viciós que 
aturarem en la convocatòria del 2017 ja que 
Catalunya no oferirà places.

Els canvis han arribat a l’Administració de 
justícia per quedar-s’hi, avancem amb fer-
mesa i seguretat cap a un nou model, no ho 
assolirem en dos dies però iniciem una nova 
etapa de futur. |

PARLEN LES INSTITUCIONS
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COMPROMESOS AMB EL FUTUR 
DE CAN RICART

Fotografi a del recinte de Can Ricart el passat mes d’octubre, al fons, la Torre del Rellotge.

Àngel Ruiz i Díez, Secretari de Política Parlamentària

El patrimoni històric de les ciutats és un 
element a conservar, no debades, el coneixe-
ment i la protecció del passat és la millor eina 
de futur. El cas de Can Ricart va ser pioner a 
la ciutat i a Europa, iniciador d’una evolució 
industrial com era utilitzar una font centralit-
zada de producció de vapor i el repartiment, a 
través de galeries de distribució, als diferents 
tallers instal•lats al recinte. 

Can Ricart i altres grans parcs industrials 
del país van representar una gran aportació 
al desenvolupament de la ciutat, a la moder-
nitat industrial. A cavall dels segle XIX i XX 
van ser possibles per la dinàmica emprene-
dora dels industrials i dels treballadors de la 
ciutat, que van aportar prosperitat i propiciar 
l’expansió de la Barcelona actual, una ciutat 
oberta, cosmopolita, innovadora, dinàmica i 
europea.

Partint d’aquesta primera idea, salvar Can 
Ricart esdevé un objectiu conseqüent, obli-
gat. La lluita per la seva conservació, bande-
ra de reivindicació de la ciutadania i dels seus 
moviments associatius de defensa, ha estat 
una constant els darrers anys. Cal reconèixer 
en aquest sentit la tasca de la plataforma Sal-
vem Can Ricart. També des d’Esquerra Re-

publicana ha estat sempre una constant la 
reivindicació del patrimoni històric de la ciu-
tat. Es fa evident que sense aquesta lluita ve-
ïnal, s’hauria perdut ja aquest llegat històric 
que els poblenovins no hem d’oblidar. Certa-
ment, la conservació d’aquests espais són pre-
sent i també futur per a les noves generacions. 
La conservació de l’espai permetrà que Barce-
lona recuperi un patrimoni industrial neces-
sari per entendre el passat i present i actual-
ment abandonat.

El present passa per aturar el projecte d’in-
tervenció existent, basat en la conservació no-
més de la xemeneia, la torre del rellotge i la 
nau d’Hangar. En aquest cas, Can Ricart que-
daria ofegat entre totes les noves edifi cacions 
plantejades, envoltat, i sense la visibilitat d’un 
espai urbà pacifi cat amb l’entorn. Alhora, la 
proposta d’obertura del carrer Bolívia, per do-
nar resposta a la mobilitat dels vehicles, pot 
representar una profunda ferida al patrimo-
ni, ja que dividiria en dos parts el recinte i, 
comportaria l’enderroc d’edifi cacions origi-
nals. 

En clau de futur, la ubicació del conjunt 
arquitectònic industrial de Can Ricart és pri-
vilegiada, ocupant quatre illes del pla Cerdà. 

Està situat entre els nuclis comercials de Glò-
ries i Diagonal Mar, obert de cara al Parc Cen-
tral de Poblenou i, amb la proposta del nou 
eix de Pere IV, s’endevina un gran potencial, 
ple d’iniciatives per l’esbarjo. El desenvolu-
pament urbà ha de ser controlat, articulant el 
barri els pròxims anys, creant una nova trama 
que ajudarà a consolidar el barri al segle XXI. 
Per això, s’han de satisfer els interessos de 
mobilitat, habitatge, urbanisme i sostenibi-
litat, aportant solucions equilibrades segons 
els casos.

En defi nitiva, la recuperació d’aquest espai 
de la Barcelona industrial del segle XIX, que 
va dotar a la ciutat d’elements arquitectònics 
i enginys industrials de primer ordre mundi-
al, és un imperatiu. L’hem de tenir al nostre 
horitzó com una oportunitat de participació 
ciutadana en la presa de decisions que afec-
ten el nostre entorn, amb la necessitat de ser 
nosaltres qui decidim sobre tot allò que ens és 
proper. Haurem de ser presents a les taules de 
debat d’associacions i col•lectius on es troben 
els ciutadans, per dotar de valor afegit i visi-
bilitat les propostes. Propostes com la presen-
tada per ERC al darrer plenari del Districte, 
plantegen la defensa del recinte i patrimoni 
de Can Ricart. |



Joan Carles Canela, Secretari d’Organització

Amb l’anunciat enderroc, degut als problemes estructurals que arrossegava provocats per l’alu-
minosi i el poc manteniment, de l’antiga església de Sant Bernat Calbó es va obrir al Poblenou un 
debat sobre quin havia de ser l’ús de l’espai que el, encara no, desaparegut edifi ci deixa al barri. 
Començava així un debat que ha arribat fi ns al dia d’avui. 

En un primer moment va aparèixer la proposta de la Comunitat de l’Anyell, una congregació de 
monges que, amb el suport de l’Arquebisbat, propietari dels terrenys, va anunciar la construcció 
d’un monestir. Aquesta proposta va xocar però amb la voluntat del veïnat d’impulsar un procés 
participatiu per decidir-ne l’ús, una iniciativa que es justifi ca en la qualifi cació com a equipament 
públic que l’Ajuntament va fer de l’espai quan aquest va ser expropiat l’any 1952.  

Des d’aquest moment es va obrir un procés de reivindicació veïnal i de diàleg entre les parts. En 
aquest context ERC va parlar amb uns i altres actors, adherint-nos també a la plataforma veïnal 
‘Salvem la Repla’ per a formar part del debat. La situació va fer un tomb fi nalment amb la deci-
sió de les monges de no fer el monestir. S’obria d’aquesta manera la porta a la venda de l’edifi ci a 
l’Ajuntament. 

Aquesta venda, encara no executada, és pressupostada en més d’1 M. d’euros i és objecte actual 
de negociació entre el govern municipal i ERC. Un cop aconseguida la compra caldrà veure quina 
és la funció defi nitiva del solar, i si aquest forma part de l’ampliació de l’Escola Mar Bella o se li 
dona un altre ús acordat pels veïns. |

RECUPERANT SANT BERNAT CALBÓ PER 
ALS VEÏNS DEL POBLENOU

ACTUALITAT LOCAL

Imatge d’una de les assemblees a la plaça de Sant Bernat Calbó.

TRANSPARÈNCIA I CONVIVÈNCIA AL BESÒS I MARESME
ERC ha estat present els darrers mesos 

als barris del nostre districte, al costat 

dels veïns i veïnes i els seus represen-

tants, tan en trobades amb les AAVV com 

en visites sobre el territori on les proble-

màtiques són més sensibles. 

Aquestes són variades, però de les nostres 

trobades es desprèn l’importància de tres 

problemes de fons i concrets. Un és la pre-

ocupació per dotar els barris de centres 

de salut per a una població cada cop més 

envellida, altra la convivència intercultu-

ral, que va rebre diverses propostes en el 

darrer Consell de Barri del passat 22 de 

febrer, on més de 120 veïns i veïnes van 

aportar idees, amb la màxima preocupa-

ció les ocupacions il·legals de pisos, a ve-

gades per a usos fraudulents com el tràfi c 

de drogues, una xacra a eradicar i que ha 

mobilitzat el Besòs “nord”, amb cassola-

des cada vespre a les 20h. 

Finalment el recent tema de les reformes 

d’un negoci de rentat de cotxes que es 

converteixen en una nova benzinera en-

tre la Rambla Prim i el carrer Pere IV. El 

veïnat, sentint-se enganyat, ens ho va fer 

saber en les trobades esmentades i ERC 

ha estat l’eina per aturar les obres, en-

trant una proposició a la Comissió d’Eco-

logia, Urbanisme i Mobilitat de l’Aj.de Bcn, 

del passat 23 de febrer que va ser votada 

amb èxit. 

Les problemàtiques són moltes com per 

encabir-les en un article curt, però a ERC 

tenim clar que la Justícia Social és el nos-

tre eix vertebrador, el que ens fa sentir or-

gullosos de poder fer un servei a la ciu-

tadania, que volem continuar fent amb la 

col·laboració de tots vosaltres. |

Sergi Alcón
Conseller de Districte

LES JERC CELEBREM EL NOU 
CASAL DE JOVES DE CAN 
RICART
Les Joventuts d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya celebrem 
la recent obertura del casal de 
joves llargament reclamat per 
part dels veïns i entitats juve-
nils dels nostres barris. Aquest 
és un primer pas dins del com-
pliment del pla d’equipaments 
juvenils impulsat anys enre-
re amb l’ajuda d’ERC i lamen-
tablement endarrerit pels di-
ferents governs municipals. 
Continuarem treballant per as-
solit el 100% dels equipaments 
i altres polítiques juvenils, per 
exemple en ocupació, previstes.

INVERSIÓ DESBLOQUEJADA A 
CA L’ISIDRET
D’entre les 22 inversions acor-
dades entre ERC i BeC el 2015, 
hem aconseguit que una de les 
primeres inversions del nou go-
vern sigui acabar els equipa-
ments de Ca l’Isidret, situats al 
carrer Pere IV amb Josep Pla, al 
barri de Provençals del Poble-
nou. El complex comptarà amb 
un casal de gent gran, un cen-
tre de barri i 83 pisos protegits,  
amb 29 habitatges amb serveis 
per a la gent gran. Aquests 
equipaments formaran part de 
la necessària recuperació urba-
na al voltant de l’eix Pere IV.
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EL TRAMVIA PER LA DIAGONAL; UNA 
OPORTUNITAT PER ALS BARRIS DEL 
POBLENOU

Isaac Garcia i Fernàndez, Secretari de Presidència

Una imatge del tramvia arribant a la Plaça de les Glòries.

PÀG. 6

Unir les xarxes del tramvia és una decisió 
que porta ja massa temps tancada als calai-
xos. Anys d'indecisions i d'incertesa ens han 
fet perdre bones oportunitats per ampliar la 
nostra xarxa metropolitana de transport, per 
això trobem que és el moment, sense perdre 
més temps, d'encetar una infraestructura cen-
tral per a la ciutat que serà equivalent a una 
línia de metro, però amb un cost molt més re-
duït i un munt d'avantatges.

Fa setmanes es van presentar els estudis 
tècnics, es van valorar totes les opcions propo-
sades i es va assenyalar que la unió del tram-
via per la Diagonal era l'opció més econòmica 
i efi cient. Caldrà, però, assegurar que el pro-
jecte fi nal que presenti l'Ajuntament complei-
xi amb els mateixos criteris que els estudis 
que l'avalen. També és necessari que hi hagi 
consens, que no es faci d'una infraestructura 
troncal com aquesta un escenari de picabara-
lles polítiques o mediàtiques. És una aposta 
de futur, i com a tal ha de ser consensuada i 
compartida per la societat en el seu conjunt.

Els estudis xifren en 2.300 les tones de CO2 
que es deixaran d'emetre cada any gràcies al 
tramvia per la Diagonal. Recordem que cada 
dia moren 10 persones a causa de la contami-
nació. És una prioritat sanitària fer tot el pos-

sible per millorar la qualitat de l'aire i salvar 
vides. Amb el tramvia per la Diagonal estalvi-
arem 12.500 cotxes circulant per la ciutat cada 
dia. A l'estalvi de contaminació atmosfèrica 
haurem de sumar-li la reducció de la conta-
minació acústica, ja que la unió del tramvia 
en superfície i la reducció de trànsit que com-
porta millorarà la qualitat de vida a la ciutat. 
Altres opcions, com la línia de bus al llarg de 
l'avinguda, generen més trànsit, congestió, 
contaminació i molèsties.

A banda de les àrees de la Diagonal ja co-
bertes pel tramvia, la part central de l'avingu-
da està col·lapsant l'actual xarxa de bus, que 
tot i les noves línies horitzontals i verticals 
(Xarxa Ortogonal, una proposta d'ERC) no 
pot donar servei a tota la demanda. S'imposa 
una solució urgent, que estalviï temps als vi-
atgers i pugui absorbir tota aquesta demanda 
de transport. El tramvia per la diagonal té una 
capacitat de 8.000 viatgers/hora, sufi cient per 
cobrir la demanda actual i la que es projecta 
per als propers anys.

Connectaria el Poblenou amb les 9 ciu-
tats metropolitanes, amb 450.000 habitats a 
menys de 500 metres d'una parada del Tram. 
Potenciaria una infraestructura que per 
als nostres barris és crucial, ja que els nous 

desenvolupaments turístics en projecte, nous 
campus universitaris, noves ofi cines i equi-
paments a l'àrea del 22@, tot això necessitarà 
una bona xarxa per acollir la nova demanda. 

De totes les opcions plantejades, unir el 
tramvia per la Diagonal és la que millors cos-
tos/benefi cis ofereix. I també és la que genera 
menys costos de manteniment i de subvenció 
del bitllet. Recordem que el cost per viatger 
del tramvia és de 0.71 euros, a molta distància 
del cost del bus (1.47 euros per viatger). Sig-
nifi caria també una reducció important del 
temps de desplaçament i una clara millora de 
la connectivitat del Poblenou amb la resta de 
la xarxa metropolitana de transport públic.

Des d'ERC apostem per l'opció que més re-
dueixi la contaminació, que ens estalviï tràn-
sit en superfície, que tingui un bon retorn so-
cial i que millori la connectivitat dels nostres 
barris amb l'entorn metropolità. Per això hem 
exigit, en el seu moment, que l'Ajuntament 
de Barcelona contempli els estudis de totes les 
opcions possibles. I per això exigirem que el 
projecte tècnic que es presenti a la ciutadania 
sigui el més efi cient en termes econòmics, so-
cials i mediambientals. El nostre compromís 
és unir el tramvia per la Diagonal, amb les ga-
ranties tècniques que cal. |



ERC S’INDEPENDITZA DE LA 
BANCA

Gràcies als resultats electorals i, 
especialment, a la gestió econò-
mica del partit, on es va apostar 
anys enrere per la independència 
fi nancera, aquest 2016 ERC dei-
xarà a zero el seu deute amb els 
bancs. Aquesta fi ta ha estat tam-
bé possible en bona part gràcies a 
a la reducció de despesa en cam-
panyes electorals. En aquest sentit 
ERC s’allunya de la resta de par-
tits, com CDC, ICV o PSC, que 
acumulen deutes amb les entitats 
fi nanceres per valor 6,2, 12,3 i 12, 
5 milions d’euros respectivament 
(dades del diari Ara, 25/3). Final-
ment es destaca la importància 
d’aquesta llibertat econòmica a 
l’hora de defensar els drets i políti-
ques que considerem justos. 

LA SALUT UNIVERSAL 
GARANTIDA A CATALUNYA

El nou conseller de Salut Toni Co-
mín, vinculat a ERC, ha anunciat 
al Parlament que s’ha començat 
a tramitar una llei per a garantir 
l’accés universal a la salut. Aques-
ta iniciativa vol respondre a les 
accions del govern espanyol per 
deixar fora de la sanitat els “sen-
se papers”. Alhora ha remarcat 
que la seva màxima prioritat serà 
la salut pública i la reducció de les 
llistes d’espera. Reduir un 50% el 
temps per a proves diagnòstiques i 
primera visita a l’especialista, i un 
10% el núm. de pacients a la llis-
ta d’intervencions quirúrgiques. 
També es farà una priorització en 
funció de la situació clínica i soci-
al del pacient.

El Parlament ha aprovat al Ple sobre la 
pobresa i la reactivació econòmica el pla 
de xoc social. considerat com una de les 
mesures més urgents d’aquesta legislatu-
ra, el pla és una eina per intentar pal•li-
ar la greu situació d’extrema emergència 
que viuen molts ciutadans arreu del país.

La iniciativa contempla l’aplicació imme-
diata de les mesures que donen respos-
ta als problemes més urgents: la pobresa 
infantil, la pobresa energètica i l’emer-
gència de l’habitatge. Per fer-hi front, es 
garantirà el 100% de la cobertura en ali-
mentació per als infants, s’aplicarà el de-
cret contra la pobresa energètica, impe-
dint el tall de l’aigua, llum i gas a famílies 
vulnerables (amb 10 milions d’euros de 

dotació) i es reallotjarà les famílies des-
nonades (dotant de 10 milions d’euros ad-
dicionals al parc públic d’habitatge).

D’altra banda, el pla estableix mesures 
que requeriran més desenvolupament 
abans d’aplicar-se. Així, es preveu poder 
arribar a reduir les llistes d’espera, aug-
mentar la prestació de dependència com-
pensant el que correspon a l’Estat però no 
paga, blindar la renda mínima d’inserció 
(PIRMI), contractar més professors a zo-
nes amb dificultats i augmentar la inter-
venció social amb el pla de barris, que re-
brà 10 milions.

La iniciativa per impulsar “la derogació 
de les recents reformes laborals” ha ge-
nerat divisió però s’ha pogut aprovar, 
gràcies en part als vots d’ERC, que s’han 
sumat als del PSC, CSQP, la CUP i in-
dependents de Junts pel Sí. Alguns dels 
punts aprovats han reunit un gran con-
sens a la cambra; la cobertura total en be-
ques menjador, per exemple, ha rebut el 
suport unànime dels diputats. |

APROVAT EL PLA DE XOC 
CONTRA LA POBRESA

Victor Recacha, Secretari d’imatge i Comunicació

EL PASSATS DIES 9 I 10 DE MARÇ ES 
VA CELEBRAR EL PLE EXTRAORDINARI 
CONTRA LA POBRESA EN EL QUE 
ES VAN ACORDAR UNES QUARANTA 
MESURES DESTINADES A COMBATRE 
LA POBRESA A CATALUNYA.

Imatge del Ple el passat dia 9 de març.

ACTUALITAT NACIONAL
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Apunta’t contactant amb nosaltres a:
poblenou@esquerra.cat
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la xemeneia
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Un dels objectius d’ERC és apropar la po-
lítica i les institucions a la ciutadania. En 
aquest sentit estem fent una sèrie de tro-
bades amb els veïns als diferents barris del 
Poblenou-Besòs. Al febrer va ser el torn de 
Vila Olímpica, on vam comptar amb la pre-
sència de’n Jordi Coronas, regidor i portaveu 
d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, sent la 
primera de moltes trobades previstes. 

Comptant amb Alfred Bosch, cap de llista 
d’ERC a Barcelona, amb qui ens vam trobar 
a principis de març, ens vam reunir al Cen-
tre Cívic Parc Sandaru, on vam parlar amb 
una quarantena de veïns sobre els problemes 
del barri i de Barcelona que els afecten. Tot 
fent un cafè i unes pastes, els diferents assis-
tents van anar exposant els seus problemes, 
opinions, dubtes, en una trobada animada 
on també vam comptar amb la presència del 
Conseller de Districte Sergi Alcón.

Les principals queixes van estar relacio-
nades amb temes de neteja i mobiliari urbà, 
també les difi cultats per conciliar els usos 
del carrer entre vehicle privat, bicicletes i vi-
anants, també problemes amb l'arbrat, ca-
blejat o el paviment de certes zones del barri 
i altres qüestions com la dispersió de serveis 
públics que pateix el barri del Parc. 

Les propostes dels veïns han estat trami-
tades per Esquerra Republicana, donant la 
resposta adequada a cada cas. A hores d’ara, 
part de les demandes han estat presentades 
al Plenari de Districte o de la Ciutat, des 
d’on treballem per una resposta i solucions 
als problemes denunciats. Vista l'alta assis-
tència a la trobada i les propostes fetes es 
demostra la necessitat de la política d’apro-
par-se a la ciutadania, augmentant així l’efi -
càcia de les institucions i la confi ança dels 
ciutadans en les mateixes. |

ACTE AL PARC SANDARU 
AMB ALFRED BOSCH 

Imatges de l’acte a Vila Olímpica amb Jordi Coronas i al 

Parc Sandaru amb Alfred Bosch, ple, amb més de 45 veïns 

del barri.

ALTRES ACTES 

ACTES ALS BARRIS

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, imatges de: 

- Foto de grup d’apoderats el 27-S.

- Inici de precampanya del 20-D amb Joan Tardà, 

Oriol Amoròs i Oriol Junqueras. 

- Dinar a Amposta amb ANC i Fed. de BCN el 7-F.

- Exposició de pintures de’n Ventura Llovet sobre el 

comerç històric del Poblenou.

- Militants a  la manifestació contra el racisme i la 

xenofòbia el 19-F.
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