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BENVINGUDA

La memòria històrica és un deu-
re de les societats cap als seus ciu-
tadans, en especial aquells que han 
patit repressió o les conseqüències 
dels confl ictes. Des de l’Associació 
Cultural Roc Boronat volem apro-
fi tar l’oportunitat que s’obre amb 
el recentment aprovat pla d’identi-
fi cació enètica de les víctimes de la 
Guerra Civil, en especial de les restes 
trobades o per exhumar en fosses co-
munes. Aquesta política impulsada 
per l’actual Govern de la Generali-

tat, permetrà crear un banc d’ADN 
on identifi car les restes i els seus fa-
miliars. Per a ajudar a totes aquelles 
persones que ho desitgin a inscriure’s 
al cens de persones desaparegudes, el 
Casal es posa a disposició del públic 
per a efectuar el tràmit d’inscripció 
al cens. El cens és la eina que permet 
realitzar les proves d’ADN i també 
obtenir informació de les persones 
desaparegudes. Ens podreu trobar 
els dijous de 11:00 a 13:00h al Casal 
(C/Espronceda 76). |

EL BANC D’ADN DELS DESAPAREGUTS I 
LA MEMÒRIA HISTÒRICA

Jordi Rallo
President del Casal Roc Boronat

A l’Assemblea del passat 17 de setembre els 
i les militants d’ERC Poblenou-Besòs vàrem 
triar una nova presidència i executiva local. 
He estat reelegit amb el 95% dels vots i vol-
dria agrair la confi ança en aquest nou pro-
jecte en nom meu i de tot l’equip. Per dur el 
nostre projecte a terme m’agradaria presen-
tar-vos (més avall) a les persones comprome-
ses que formaran part de l’equip de l’executi-
va d’ERC Poblenou Besòs.

De cara als propers tres anys dedica-
rem la nostra atenció als 6 barris del Poble-
nou-Besòs i treballarem per millorar la vida 
dels ciutadans d’acord amb els nostres valors 

republicans. És en aquest moment històric 
per al país quan hem de demostrar-li a la 
ciutadania que volem la independència per 
aconseguir una societat més justa, també a 
la ciutat de Barcelona. Ens agradaria convi-
dar-vos a impulsar la nostra activitat en po-

lítica municipal, a partir del coneixement de 
la realitat del vostre entorn. Necessitem tot 
l’ajut possible per fer palès que ERC treballa 
cada dia a peu de carrer amb la gent per fer 

Els Consellers Comín, Romeva i Mundó el dia de la presentació del Pla 

d’Identifi cació.

UN EQUIP AL TEU SERVEI 
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ELS PROPERS TRES ANYS DEDICAREM 
LA NOSTRA ATENCIÓ ALS 6 BARRIS DEL 
POBLENOU-BESÒS

Joan Carles 
Canela,
Sec. d'Orga-
nització

Jordi Rallo, 
President

Àngel Ruiz, 
Sec. de 
Política 
Municipal

José Luis 
Delgado,
Sec. de 
Finances

Victor 
Recacha,
Sec. d'Imatge 
i Comunicació

Miquel 
Artigas, 
Sec. de 
Política 
Parlamentària

Eva Draper, 
Sec. de Dona 
i Drets Civils

Sergi Dantí, 
Sec. de Cultura 
i Activitats

Enric Puyo, 
Sec. de 
Participació i 
Ciutadania

Marga Serra,
Sec. de 
Formació

Ferran 
García,
Sec. de 
Mobilitat i 
Entorn

Francesc 
Arias, 
Sec. 
d'Entitats

Joan 
Carrillo,
Sec. d'A-
tenció a la 
Militància

Valèria 
Aznar, 
Represen-
tant de les 
JERC

Hi faltes 
tu! 
Suma't 
i fes-te 
militant!

Isaac Garcia,
Sec. d'Acció 
Política i 
Sectorial

un país millor i una ciutat més justa. Ens ve-
iem dilluns al Casal! |



LA CARTA D’ALFRED BOSCH

“VAL LA PENA LLUITAR PER BARCELONA”
Alfred Bosch
Portaveu del Grup Municipal d’ERC a 
Barcelona
@AlfredBosch 

Barcelona és un tresor, una ciutat de la que 
ens podem sentir ben orgullosos. Una ciutat 
que acull, que tot i no ser capital d’estat i te-
nir-ne un en contra, moltes vegades ha estat 
sinònim d’èxit. Una ciutat que ha vist com la 
historia massa cops la posava a prova i tantes 
vegades ha ressorgit per ser un referent mun-
dial. I això fa que els habitants de la ciutat 
sempre haguem estat satisfets, contents, or-
gullosos de la nostra capital. L’orgull de Bar-
celona és la seva personalitat lluitadora i no 
podem perdre aquesta visió per una ciutat 
perdedora que alguns sembla que ens volen 
pintar. 

La Barcelona històrica, d’èxit, ha de ser el 
nostre referent i no podem caure en la ciu-
tat perdedora, loser, la que viu de fracassos 
i no persegueix l’èxit social, econòmic i ciu-

tadà. Els reptes d’avui en dia són molts. Des 
del turisme massifi cat que expulsa els veïns, 
fi ns a un atur i una precarietat que expulsa a 
molta gent fora de la ciutat, passant per pe-
rills com la privatització de l’espai de públic.  
Cal lluitar, no ens podem rendir. Un exemple 
en seria la mobilització recent per tal d’aturar 
les obres de l’alberg de Nova Icària, a la Vila 
Olímpica. Era una amenaça per a la convivèn-
cia; 440 places en una zona ja molt saturada 
de turisme de baix cost i diversió de borratxe-
ra. Els veïns sempre han comptat amb el su-
port d’ERC, i entre uns i altres, de moment 
s’ha pogut aturar el disbarat. Semblava im-
possible, però la gent se n’ha sortit.

No podem conformar-nos en gestionar les 
mancances, la pobresa i una situació que no 
ens agrada.  No podem permetre atacs que 
fan de Barcelona una ciutat amb debats pro-
vincians, sotmesos a la continuada batalla 
ideològica a cop de titular que ens volen im-
pulsar des del Govern i amb la buidor com a 

comportament diari.  La gent d’Esquerra Re-
publicana hem de saber-nos dignes de la ciu-
tat i fer que aquesta ciutat guanyadora sigui 
també una ciutat compartida. Que l’escol-
tem tots, que sapiguem respondre al seu pols. 
Hem de ser la veu de la gent i apuntar cap a 
una Ciutat que ha de ser un referent mundial. 
La capital de la convivència. |

“COMENÇA UNA NOVA LEGISLATURA A MADRID”
Ester Capella
Diputada per Esquerra Republicana al 
Congreso de los Diputados

Ha calgut una legislatura fallida i unes no-
ves eleccions perquè, en temps de descomp-
te, Espanya tingui President i govern. Un 
Govern que em costa qualifi car atès que repe-
teixen ministres i president del govern i això 
vol dir que les coses aniran com han anat fi ns 
ara, i pel que fa a Catalunya, podem afi rmar 
sense por a equivocar-nos que no cal que n’es-
perem res de bo.

Efectivament, el discurs d’investidura del 
President del Govern de l’Estat Espanyol així 
ho corrobora quan qualifi ca el procés d’inde-
pendència de Catalunya de “desafi o secesio-
nista” i nega que el poble de Catalunya tin-
gui dret a decidir el seu futur alhora que ens 
recorda que la sobirania l’ostenta el poble es-
panyol i que és a qui li pertoca decidir sobre 
el seu futur i sobre la unitat de tot el territori 
nacional. 

Per tant, estem on estàvem i res ha canvi-
at. Dit això, la pregunta que ens hem de fer 
és aquella tant recurrent que ens fem sempre 
que ens hem presentat a unes eleccions a les 
Corts Generals i que ara és més vigent que 
mai. “Què hi anem a fer a Madrid?”

Ara, en aquesta legislatura a Madrid la gent 
d’Esquerra Republicana hi anem a defensar el 
vot del  27S, el mandat inequívoc a favor de la 
construcció de la República Catalana, anem  
a defensar –hi cadascuna de les lleis del Par-
lament de Catalunya, lleis legítimes d’un par-
lament legítim i sobirà  que són impugnades 
pel govern de l’Estat de forma sistemàtica da-
vant del T.C., lleis que no fan altra cosa que  
garantir drets i llibertats, el dret a viure dig-
nament, com és la llei d’emergència habita-
cional, la llei d’igualtat efectiva entre dones i 
homes, la declaració del 9N, etc..

I a Madrid hi anem també a defensar el 
Govern de Catalunya, el Govern Puigde-

mont –Junqueras i cadascuna de les accions 
d’aquest govern que farà possible la  Repúbli-
ca Catalana.

És aquest el compromís que vam assumir 
quan ens vam presentar a les eleccions a les 
Corts Generals del passat 26-J i és el que la 
gent d’Esquerra Republicana de Catalunya 
farem a Madrid. |

PARLEN LES INSTITUCIONS
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ELS LÍMITS DEL TURISME 
ALS BARRIS DE BARCELONA 

Apartaments i habitacions en lloguer turístic via Airbn al Poblenou-Besòs (Font: Inside Airbnb)

Isaac Garcia, Secretari d’Acció Política i Sectorial

L’any passat 8.3 milions de visitants es van 
allotjar als hotels de Barcelona, i tancarem 
aquest any amb un increment aproximat de 
l’11%. L’Aeroport del Prat comptabilitzava 
el 2015 uns 39.7 milions de passatgers i 
s'espera un creixement del 13-14%; també el 
Port de Barcelona arribarà als 2.7 milions 
de creueristes en tancar l’any. Aquest estiu 
l’ocupació hotelera se situava entorn del 90%, 
i pel que fa als pisos turístics en el 85%. Un any 
més estem fent rècord, però... és sostenible 
aquest creixement?

Durant el mandat anterior hem vist com 
la proliferació de terrasses, d’apartaments 
turístics i de noves llicències d’hotels feien 
créixer la bombolla del turisme sense ordre 
ni planificació. Al llarg d’aquests anys vivim 
una transformació brutal de la ciutat en nom 
del negoci: àrees per a vianants convertides en 
terrasses, comerç orientat al turisme, alça de 
preus de venda i lloguer d’habitatges 

Molta gent va confiar en les promeses de 
canvi de Colau i Barcelona en Comú pel que 
fa al turisme, però després d’un any i mig 
estem veient que aquelles intencions no estan 
donant els fruits que esperàvem, sobretot 
després del seu pacte amb el PSC. Els excessos 
de l’administració municipal, la d’abans 
per molt permissiva i la d’ara per lenta i poc 
decidida, estan fent que els nostres barris 

pateixin el que s’anomena gentrificació. 
Ras i curt: canvis profunds en el comerç, en 
els preus, en l’ús dels habitatges i de l’espai 
públic que expulsen els veïns i veïnes que no 
poden permetre’s viure en un barri ‘de moda’.

8 nous hotels han superat la moratòria i 
afegiran 3.000 llits als 12.000 dels 32 hotels 
que ja tenim a Poblenou, a banda dels 700 
apartaments turístics (sense comptar els 
centenars d’il·legals). En total tindrem un 24% 
de l’oferta turística de la ciutat.

Un nou alberg de 400 llits que pretén 
obrir al bell mig de l’Avinguda Icària, a Vila 
Olímpica, ha estat paralitzat gràcies a la 
movilització de l'Associació de Veïns de Vila 
Olímpica i la pressió d'ERC qui va denunciar 
que ni tan sols tenia llicència d’obres. Els 
dos nous hotels a l’illa Llacuna-Llull-Ramon 
Turró ja han destruït un antic refugi antiaeri i 
causaran molèsties i vibracions durant mesos.

Des d’ERC Poblenou-Besòs prioritzem 
la qualitat de vida dels poblenovins, per 
això defensem que els nostres barris siguin 
considerats àrea de decreixement en el Pla 
d’Allotjaments Turístics (conegut com a 
PEUAT). Seguirem insistint al govern que 
reguli l’espai públic a favor dels veïns i 
denunciarem les escasses inspeccions que es 

duen a terme per combatre els apartaments 
turístics il·legals.

El sector turístic aporta un 15% del PIB de la 
ciutat de Barcelona i ajuda a dinamitzar altres 
sectors. Nous establiments hotelers seran 
nous llocs de feina, però cal recordar que 
aquests seran majoritàriament precaris: és 
un sector amb molta contractació temporal, 
sovint fraudulenta, que pateix d’entrada 
unes condicions de feina molt dures, on 
els treballadors dediquen moltes hores mal 
retribuïdes i on s’infringeixen diversos drets 
laborals, entre els quals la representació 
sindical efectiva. El pitjor exemple de tots és 
l’externalització de la neteja d’habitacions, 
que ja s’ha estès per tota la ciutat, oferint 
feina a 2,20 euros per cada habitació neta. Els 
hotels generen uns beneficis immensos, amb 
nous rècords històrics aquest any 2016, però 
aquesta riquesa es genera només per a uns 
pocs.

Com a ciutat no ens podem permetre viure 
només dels serveis i incentivar el monocultiu 
turístic com a motor econòmic. Al contrari, 
hem de reconèixer que hem superat el límit, i 
a partir d’aquí posar-se d’acord amb els veïns, 
fer bones normes (cíviques, urbanístiques, 
laborals, fiscals, d’usos de l’espai públic...), i 
fer que es compleixin. |

EL POBLENOU EN LLUITA 

UNA REALITAT ECONÒMICA 



Jordi Coronas, Regidor d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona

3.500 morts cada any a l’Àrea Metropolitana per culpa de la contaminació; el 50% dels barcelo-
nins pateix nivells de soroll per damunt dels 65 DBa; sinistralitat alta pel que fa a la seguretat vial; 
illa de calor entre 3 i 4 graus superiors a la ciutat de Barcelona mentre el canvi climàtic segueix el 
seu curs... aquestes són algunes de les dades que més haurien de preocupar a la ciutadania de Bar-
celona. 

L’any 2015 es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana fi ns el 2018, amb els vots favorables de CiU 
(sí, CiU) i ERC. I curiosament aquest PMU preveu el desplegament de les Superilles (sí, Superi-
lles) a tota la ciutat. Dit això, hem de dir que les Superilles són, en part, la solució a la reducció 
d’un 21% de cotxes a la ciutat, tal com preveu el PMU. Evidentment, el desplegament de les Superi-
lles ha d’anar acompanyat de millores en el transport públic, especialment els enllaços entre BCN 
i l’àrea metropolitana, la construcció de Park & Rides, la promoció del Car Sharing elèctric i l’im-
puls a la bicicleta tant mecànica com elèctrica, amb aparcaments segurs per aquestes.

La Superilla del Poblenou es podia fer millor? Per descomptat que sí. El govern de la ciutat ha 
tirat pel dret sense un procés participatiu com cal i la fórmula de “pilot” no ha estat entesa per 
molts veïns i veïnes. Ara, a més, el mateix govern ha fet marxa enrere en alguns aspectes clau de 
la Superilla que no deixen satisfets ni als pro ni als contra. Des d’ERC fa setmanes que insistim en 
la necessitat d’un Pacte de Ciutat. A tal efecte s’ha constituït una taula amb tots els grups muni-
cipals i entenem que és en aquest marc que hem de fi xar com es desenvolupa aquest projecte. És 
important fer-ho i fer-ho bé. Barcelona és una ciutat malalta que necessita de mesures urgents per 
millorar la salut de tothom. |

PARLEM DE LES SUPERILLES
ACTUALITAT LOCAL

Imatge d’un dels carrers afectats pel projecte de la “superilla”.

EL FRONT MARÍTIM, ASSIGNATURA PENDENT
Sovint Barcelona ha desenvolupat el seu 

urbanisme gràcies a grans esdeveni-

ments, com van ser a fi nals de segle XIX i 

principis del XX les dues Fires Universals, 

o ja en unes dates més properes les Olim-

píades de 1992. Aquest sistema ha tingut 

els seus avantatges, ja que ha permès en 

uns moments crucials per la ciutat fer 

grans inversions i planejaments urbanís-

tics, però, també ha deixat projectes sense 

acabar.

Aquesta ha estat la realitat de la nostra fa-

çana litoral en el seu extrem nord. Fa ja 14 

anys que els veïns i veïnes del Barri de Di-

agonal Mar i el Front marítim reivindiquen 

que el Passeig marítim es prolongui fi ns 

el Fòrum.

En aquest sentit ERC va presentar una 

proposició a la Comissió d’Ecologia, Urba-

nisme i Sostenibilitat que va ser aprovada 

per unanimitat de tots els grups. Vam de-

manar al govern de la ciutat  que es com-

prometi a redactar el projecte de la pro-

longació del Passeig Marítim, des de Bac 

de Roda fi ns al Fòrum, i a establir un ca-

lendari per l’execució de les obres.

La no continuïtat del Passeig marítim pro-

voca una discriminació entre diferents zo-

nes del front marítim i una desconnexió 

amb els altres barris. És necessari rea-

litzar aquesta prolongació per tal de ver-

tebrar els diversos barris marítims de la 

ciutat, Milloraríem la connectivitat i impul-

saríem la seva activitat. Ara bé no ens hem 

d’oblidar de defi nir bé els espais i els usos 

que s’hi poden acabar encabint. El que no 

podem permetre és que acabi essent un 

altre passeig dedicat al turisme on el ve-

ïnat de Barcelona se senti desplaçat i no 

pugui gaudir-ne. |

Lourdes Arrando
Consellera-Portaveu del Districte

LES JERC APOSTEN PEL VOT  
ALS 16 ANYS

El passat dia 22 de novembre 
els diputats d’ERC al Congreso 
van defensar la històrica pro-
posta de les JERC (Joventuts 
d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya) d’ampliar el dret a vot 
fi ns als 16 anys. La proposta va 
ser tombada amb el vot contra-
ri de PP, C’s i diverses absten-
cions. Aquesta contemplava re-
baixar de 18 a 16 l’edat mínima 
per a votar, edat que correspon 
també a l’edat d’entrada legal 
al món laboral. Aquesta mesu-
ra s’aplica ja a països com ara 
Àustria, el Brasil o Xipre.  

EL NOU CAMPUS DE LA UPC I 
LA MOBILITAT

Aquest passat mes de setembre 
es van iniciar les activitats del 
nou Campus Diagonal Besòs 
de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. La nova seu univer-
sitària se suma a les múltiples 
institucions que acullen els 
barris del Poblenou-Besòs, tals 
com la UPF, UB o UAB. Cal ad-
vertir, però, que la nova activi-
tat ha generat petits col·lapses 
de mobilitat a la zona, especi-
alment la dels estudiants que 
es mouen en tramvia, unes ne-
cessitats a les que caldrà adap-
tar-se.

PÀG. 5

JoJordrdi i CoCororonanas,s,  ReRegigidodor r d’d’ERERC C a a l’l’AjAjununtatamementnt d de e BaBarcrcelelononaa

3.3.50500 0 momortrts s cacadada a anyny a a l l’À’Àrerea a MeMetrtropopololititanana a peper r cuculplpa a dede l la a cocontntamamininacacióió; ; elel 5 50%0% d delels s babarcrcelelo-o-
nininsns p patateieix x ninivevelllls s dede s sororololl l peper r dadamumuntnt d delels s 6565 D DBaBa; ; sisininiststraralilitatat t alaltata p pelel q queue f fa a a a lala s segegururetetatat v viaial;l;  
ilillala d de e cacalolor r enentrtre e 3 3 i i 4 4 grgrauaus s susupepeririorors s a a lala c ciuiutatat t dede B Bararcecelolonana m menentrtre e elel c cananvivi c clilimàmàtitic c sesegugueieix x elel  
seseu u cucursrs..... . aqaqueueststeses s sónón a alglgununeses d de e leles s dadadedes s quque e mémés s hahaururieien n dede p prereococupuparar a a l la a ciciututadadananiaia d de e BaBar-r-
cecelolonana..

L’L’anany y 20201515 e es s vava a aprprovovarar e el l PlPla a dede M Mobobililititatat U Urbrbanana a fi fi nsns e el l 20201818, , amamb b elels s vovotsts f favavororabableles s dede C CiUiU  
(s(sí,í, C CiUiU) ) i i ERERC.C. I I c cururioiosasamementnt a aququesest t PMPMU U prpreveveueu e el l dedespsplelegagamementnt d de e leles s SuSupeperirilllleses ( (sísí, , SuSupeperiri--
lllleses) ) a a tototata l la a ciciututatat. . DiDit t aiaixòxò, , hehem m dede d dirir q queue l leses S Supupererililleles s sósón,n, e en n papartrt, , lala s sololucucióió a a l la a rereduduccccióió  
d’d’unun 2 21%1% d de e cocotxtxeses a a l la a ciciututatat, , tatal l cocom m prpreveveueu e el l PMPMU.U. E Evividedentntmementnt, , elel d desesplplegegamamenent t dede l leses S Supupereri-i-
lllleses h ha a d’d’ananarar a acocompmpananyayat t dede m mililloloreres s enen e el l trtrananspsporort t púpúblblicic, , esespepecicialalmementnt e elsls e enlnllalaçoços s enentrtre e BCBCN N 
i i l’l’àràreaea m metetroropopolilitatanana, , lala c cononststruruccccióió d de e PaParkrk & & R Ridideses, , lala p proromomocició ó dedel l CaCar r ShShararining g elelècèctrtricic i i l l’i’im-m-
pupulsls a a l la a bibiciciclcleteta a tatantnt m mececànànicica a cocom m elelècèctrtricica,a, a ambmb a apaparcrcamamenentsts s segegururs s peper r aqaqueueststeses..

LaLa S Supupererilillala d delel P Poboblelenonou u eses p pododiaia f ferer m milillolor?r? P Perer d desescocompmptatat t quque e sísí. . ElEl g govoverern n dede l la a ciciututatat h ha a 
titirarat t pepel l drdretet s senensese u un n prprococésés p parartiticicipapatitiu u cocom m cacal l i i lala f fórórmumulala d de e “p“pililotot” ” nono h ha a esestatat t enentetesasa p perer
momoltlts s veveïnïns s i i veveïnïneses. . ArAra,a, a a m mésés, , elel m matateieix x gogovevernrn h ha a fefet t mamarxrxa a enenrererere e en n alalgugunsns a aspspecectetes s clclauau d de e 
lala S Supupererilillala q queue n no o dedeixixenen s satatisisfefetsts n ni i alals s prpro o nini a alsls c conontrtra.a. D Deses d d’E’ERCRC f fa a sesetmtmananeses q queue i insnsisistitim m enen
lala n nececesessisitatat t d’d’unun P Pacactete d de e CiCiututatat. . A A tatal l efefecectete s s’h’ha a coconsnstititutuïtït u unana t tauaulala a ambmb t totots s elels s grgrupups s mumunini--
cicipapalsls i i e entntenenemem q queue é és s enen a aququesest t mamarcrc q queue h hemem d de e fi fi xaxar r cocom m eses d desesenenvovolulupapa a aququesest t prprojojecectete. . ÉsÉs
imimpoportrtanant t fefer-r-hoho i i f ferer-h-ho o bébé. . BaBarcrcelelonona a ésés u unana c ciuiutatat t mamalalaltlta a quque e nenececessssitita a dede m mesesurureses u urgrgenentsts p perer
mimillllororarar l la a sasalulut t dede t totothohom.m. ||

ImaImatgetge d’ d’un un deldels cs carrarrersers af afectectatsats pe pel pl projrojectecte de de le la “a “supsuperierillalla”.”.
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LA REPÚBLICA QUE FAREM LES DONES

El passat dia 12 de novembre es va 
celebrar l'Assemblea de la Dona d'Esquerra 
Republicana de Catalunya. Allà es va 
presentar el Pla d'Igualtat del partit, amb la 
presència de na Marta Rovira, Anna Simó, 
Ester Capella, Ana Surra, Teresa Jordà o 
na Montse Benedí entre altres, alcaldesses, 
regidores, conselleres o secretàries de la 
dones de tot el territori. Totes elles dones 
compromeses amb la seva feina i el seu 
país. El pla va ser aprovat per unanimitat, 
comptant amb el vot de militants, 
simpatitzants i amigues.

El pla de treball presentat és una fita 
ambiciosa, creant les bases per fer un pla 
d'igualtat on la paritat, la feminització, 

formació i la gestió del temps, són els reptes 
i oportunitats principals. No només per les 
dones sinó també pels homes. Tots hem 
d'aprendre a ser parts iguals de la societat, 
si volem ser un nou país. El pla es va aprovar 
per 122 vots a favor,0 en contra i 0 en blanc. 
Està pensat, dissenyat i treballat, perquè 
les dones tinguem la presència i visibilitat 
que ens toca a la societat, treballarem molt, 
tenim molta feina i no tenim por. Com va 
dir una companya a l'assemblea, "La por al 
calaix i el calaix ben tancat".

Des del Casal Roc Boronat - ERC 
Poblenou- Besos treballarem perquè aquest 
pla s'acompleixi no tansols dintre del partit, 
si no que també arribi al conjunt de la 

El passat dia 15 d’octubre, aprofitant la ce-
lebració de la Fira d’Entitats del barri del 
Besòs i el Maresme, va tenir lloc el bateig 
dels dos nous gegants del barri. La festa va 
comptar amb una cercavila prèvia que va 
recórrer diferents carrers del barri i, on van 
ser acompanyats per altres gegants de Bar-
celona. 

Els nous gegants són en ‘Besòs’ i la ‘Ma-
resma’. En ‘Besòs’ és un ferrer, representa-
tiu de l’obrerisme del segle passat i la ‘Ma-
resma’ és una camperola que representa el 
passat agrícola del barri. El projecte es pre-
senta per dinamitzar i promocionar el bar-
ri, així com promoure l’interès per la cultu-
ra. La construcció del gegants ha comptat 
amb la participació activa i destacada de 
l’Associació de Dones Ambar Prim, que ha 
elaborat els vestits, un exemple de coopera-
ció entre entitsts.

Cal destacar que la col·laboració de les di-
ferents entitats i serveis municipals ha do-
nat com a fruit la preservació de la cultura 

LA CULTURA I L’ESPORT 
ES BELLUGUEN AL BESÒS I EL MARESME
LA CULTURA GEGANTERA I EL NOU 
EQUIP DE CRIQUET FEMENÍ, EL PRIMER 
DE L’ESTAT, PROTAGONITZEN LES NOVES 
INICIATIVES DEL BARRI

popular catalana, essent una bona apos-
ta de futur i d’arrelament en barris amb 
gran diversitat cultural, a més de ser una 
bona eina al servei de la convivència i la 
ciutadania. Per cert, la colla busca nous 
integrants que reforcin el grup i l’ajudin 
a créixer!

Ma’isah (“caminar amb orgull”) són un  
grup de noies d’origen paquistanès que 
han creat el primer equip de criquet fe-
mení de l’Estat. Això els ha permès cons-
truïr un espai d’interrelació, confiança 
i cohesió, on desenvolupar, juntament 
amb l’Aïna Coscollola, psicòloga impul-

Eva Draper, Secretaria de la Dona

societat, i que aquesta sigui més equitativa i justa. 
Les dones hem d’ocupar també alts càrrecs, tenir 
un sous dignes i grans oportunitats a la República 
que farem entre totes. |

Àngel Ruiz, Secretari de Política Municipal

sora del projecte, la seva pionera afició, com 
és la pràctica del criquet femení. Aquest 
grup de noies es van conèixer fent classe de 
català al casal de barri, i va ser allà on es va 
anar gestant la idea de poder practicar un 
esport com és el criquet, el més popular al 
Pakistan.

A la presentació de l’equip, que es va cele-
brar al Casal de Barri del Besòs-Maresme, 
hi van assistir familiars, amics i autoritats 
del Districte de Sant Martí, juntament amb 
alguns companys d’ERC Poblenou-Besòs. 
Destaquem la col·laboració i la bona acolli-
da d’aquest projecte per part de les entitats 
i el considerem un exemple de convivència i 
de superació personal. |

Les noies de l’equip  de criquet i l’Aïna Coscollola a punt per al següent partit.

LES PIONERES DEL CRIQUET FEMENÍ 



ANUL·LATS ELS CONSELLS DE 
GUERRA DEL FRANQUISME

El ple del Parlament de Catalunya 
va aprovar aquest mes de novem-
bre la proposició de llei conjunta 
-Junts pel Sí, CSQP i la CUP- que 
declara nuls tots els consells de 
guerra sumaríssims i les sentències 
corresponents produïdes a Catalu-
nya durant el franquisme. “Això no 
és un acte simbòlic, és un acte ju-
rídic a tots els efectes”, va afi rmar 
Josep Cruanyes, portaveu de la Co-
missió de la Dignitat, entitat que 
ha impulsat la iniciativa per l’anul-
lació dels judicis. Convé recordar 
que entre el 1939 i el 1980 es van 
obrir a Catalunya 81.966 proces-
sos que van afectar més de 78.000 
persones -algunes tenien més d’un 
procés obert-: 70.470 eren homes i 
7.718, dones. 3.358 persones van ser 
executades.

ENFORTINT EL SISTEMA DE 
SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA

El conseller de Salut Antoni Co-
mín (ERC) ha impulsat en els dar-
rers mesos diverses mesures per a 
enfortir el sector públic sanitari de 
Catalunya. La primera d’elles ha 
estat la no renovació dels contrat-
ces que diversos hospitals privats 
amb ànim de lucre mantenien amb 
el CatSalut, assumint i dedicant 
els diners d’aquests serveis sani-
taris als centres públics existents. 
Aquesta mesura suposarà un estal-
vi de més d’1 milió d’euros. També 
s’ha desprivatitzat en les darreres 
setmanes l’atenció domiciliària a 
Barcelona i d’altres llocs, un servei 
que fi ns ara es gestionava en conve-
ni amb una empresa privada.

Junts pel Sí i la CUP van acordar en la de-
claració del 9-N donar la base legislativa 
necessària a la prevista desconnexió de la 
República Catalana respecte les instituci-
ons de l’Estat espanyol. Un any després, 
el Parlament està fent progressos impor-
tants en la seva elaboració.

Les lleis previstes són 3. La més impor-
tant és la llei de Règim jurídic català. El 
seu objectiu és preparar la transitorietat 
jurídica en previsió de la desconnexió 
amb la legalitat espanyola per tal de ga-
rantir els drets de tothom en assolir la in-
dependència.La segona és la llei de l’Ad-
ministració tributària catalana, que ha de 
donar cobertura a la hisenda pròpia ca-
talana. És en realitat un conjunt de lleis 
per a regular aspectes com el desenvolu-
pament de l’Agència Tributària de Cata-
lunya i altres institucions o els impostos 

que es recaptaran. Finalment, hi ha la llei 
integral de Protecció social catalana, és a 
dir, per a garantir un sistema de seguretat 
social en la nova República.

Les tres lleis s’estan desenvolupant al 
Parlament, un avenç que és crucial. En 
primer lloc perquè permetrà tenir la Re-
pública preparada i amb  serveis de qua-
litat des del dia 1. A més, però, possibilita 
progressar fins i tot abans de la indepen-
dència, perquè hi ha estructures que, tot 
i que la legislació espanyola permet, no 
s’havien desenvolupat fins ara. Per exem-
ple, el diputat d’ERC Chakir El Homrani 
ha explicat que la llei de Protecció social 
catalana també servirà per a gestionar de 
manera més justa el present.

Mentrestant, les institucions espanyoles 
continuen en la línia d’intentar apagar el 
diàleg polític mitjançant la repressió. El 
TC ja ha obert la via penal contra la presi-
denta del Parlament Carme Forcadell, 
mentre que el TSJC l’ha imputat per de-
sobediència i prevaricació. |

EL PARLAMENT AVANÇA 
CAP A LA DESCONNEXIÓ

Victor Recacha, Secretari d’imatge i Comunicació

S'AVANÇA EN LA CREACIÓ DE 
LES INSTITUCIONS DEL FUTUR; 
TAMBÉ PER AL PRESENT

ACTUALITAT NACIONAL
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Apunta’t contactant amb nosaltres a:
poblenou@esquerra.cat

Junts pel Sí i la CUP van acordar en la de-
claració del 9-N donar la base legislativa
necessària a la prevista desconnexió de la
República Catalana respecte les instituci-
ons de l’Estat espanyol. Un any després,
el Parlament està fent progressos impor-
tants en la seva elaboració.

Les lleis previstes són 3. La més impor-
tant és la llei de Règim jurídic català. El
seu objectiu és preparar la transitorietat
jurídica en previsió de la desconnexió
amb la legalitat espanyola per tal de ga-
rantir els drets de tothom en assolir la in-
dependència.La segona és la llei de l’Ad-
ministració tributària catalana, que ha de
donar cobertura a la hisenda pròpia ca-
talana. És en realitat un conjunt de lleis
per a regular aspectes com el desenvolu-
pament de l’Agència Tributària de Cata-
lunya i altres institucions o els impostos

que es recaptaran. Finalment, hi ha la llei 
integral de Protecció social catalana, és a 
dir, per a garantir un sistema de seguretat 
social en la nova República.

Les tres lleis s’estan desenvolupant al 
Parlament, un avenç que és crucial. En 
primer lloc perquè permetrà tenir la Re-
pública preparada i amb  serveis de qua-
litat des del dia 1. A més, però, possibilita 
progressar fins i tot abans de la indepen-
dència, perquè hi ha estructures que, tot 
i que la legislació espanyola permet, no 
s’havien desenvolupat fins ara. Per exem-
ple, el diputat d’ERC Chakir El Homrani 
ha explicat que la llei de Protecció social 
catalana també servirà per a gestionar de 
manera més justa el present.

Mentrestant, les institucions espanyoles 
continuen en la línia d’intentar apagar el 
diàleg polític mitjançant la repressió. El 
TC ja ha obert la via penal contra la presi-
denta del Parlament Carme Forcadell, 
mentre que el TSJC l’ha imputat per de-
sobediència i prevaricació. ||

ViVictctoror R Rececacachaha, , SeSecrcretetarari i d’d’imimatatgege i i C Comomununicicacacióió

SS''AAVVAANNÇÇAA  EENN  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓ  DDEE  
LLEESS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNSS  DDEELL  FFUUTTUURR;;  
TTAAMMBBÉÉ  PPEERR  AALL  PPRREESSEENNTT
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la xemeneia
del Poblenou-Besòs

El Poblenou ha estat l’epicentre de diverses 
campanyes d’ERC els darrers mesos algunes 
campanyes i actes organitzats amb la fi nalitat 
de captar les inquietuds dels veïns i donar a 
conèixer els nostres activitats.

El passat 23 de Juny vam poder comptar 
amb la presència dels principals dirigents 
d’ERC a l’acte de cloenda de campanya a Bar-
celona. A una plaça Josep Maria Huertas Cla-
vería (Can Felipa) plena a vessar hi vam po-
der escoltar n’Oriol Junqueras, En Joan Tardà, 
Gabriel Rufi án o na Ester Capella entre d’al-
tres. Les més de 400 persones presents a l’ac-
te van poder gaudir també de les activitats in-
fantils organitzades i, un cop fi nalitzat l’acte 
hi va haver coca i cava per a tothom. 

També hi ha haver la presència destacada 
d’ERC a les Festes de Maig. Un acte als Jar-
dins de Simone de Beauvoir -ara indicats amb 

un placa gràcies a les gestions del partit a 
l’Ajuntament-, que es va destacar per la se-
ves ponents exclusivament femenines. L’ac-
te va venir precedit per una série d’activitats 
infantils on van destacar els infl ables, el pin-
tacares o l’animada actuació musical de’n 
Sergi Dantí. 

“Sense permís, perquè el país i la ciutat 
ho necessiten i per defensar un canvi real”.  
Així es van expressar les ponents de l’ac-
te “Una Nova Barcelona per un nou país”. 
Un acte que va tancar la secretària general 
d’ERC,  Marta Rovira, que va ser precedida 
per la diputada al Congrés Ester Capella, la 
diputada al Parlament Teresa Vallverdú i les 
regidores Montse Benedí i Trini Capdevila. 
Presentat per na Patrícia Gomà, l’acte va ser-
vir per fer una presa de contacte amb el barri 
i explicar l’obra de govern en clau de ciutat 
i de país. |

LA REVETLLA DE SANT JOAN 
A CAN FELIPA I LES FESTES DE MAIG

Imatges de l’acte de fi nal de campanya a Can Felipa i a Can 

Saladrigues

ALTRES ACTES 

ACTES ALS BARRIS

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

-Els voluntaris de l’acte de fi nal de campanya a Can 

Felipa 

- El sopar de celebració dels resultats (26-J)

- Dinar després de l’elecció de la nova executiva

- Visita a la seu del Districte aquest octubre

- Militants a  la manifestació contra l’alberg de Vila 

Olímpica
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