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BENVINGUDA
Jordi Rallo
President del Casal Roc Boronat

Aprofi tant l’elecció de la nova presi-
dència i executiva local aquest mes de ge-
ner, volem fer balanç dels últims quatre 
anys d’ERC Poblenou-Besòs. 

En aquest període hem guanyat mol-
ta força com a partit, incrementant molt 
el número de militants i amics, obrint 
el Casal Roc Boronat al barri, realitzant 
moltes activitats socials, culturals, es-
portives... i obtenint elecció rere elecció 
els millors resultats de les candidatures 
d’Esquerra a les diferents eleccions, es-
devenint primera força en els últims co-
micis als nostres sis barris.

El projecte que vam iniciar el 2015 ha 
funcionat molt bé, hem esdevingut el 
partit clau per millorar la vida als nos-
tres barris, sempre atents a l’actualitat 
política i les qüestions de tota índole que 
han anat sorgint. Generant debats sobre 
els diversos projectes, hem posat en con-
tacte la ciutadania amb els nostres regi-
dors i consellers de districte. En actes de 
proximitat arreu del territori, hem defi -
nit i marcat la nostra posició política i 
hem fet assumir al govern municipal di-
ferents millores als projectes en marxa.

Volem aprofi tar aquest espai per 
agrair la tasca a tot l’equip sortint i a to-
tes les persones que han col·laborat amb 
nosaltres durant tot aquest temps, gràci-
es al vostre suport hem fet molt camí i 

hem acostat ERC als veïns i veïnes dels 
nostres barris.

També volem recordar les paraules del 
President d’ERC, Oriol Junqueras, injus-
tament tancat a la presó: “aquest procés 
és irreversible i guanyarem!”. Tenim clar 
que caldrà persistir i seguir treballant 
per la llibertat de presos i exiliats, asso-
lint la nostra anhelada República.

El proper dia 21 de gener celebrarem 
la nostra 17a Assemblea d’ERC Poble-
nou-Besòs i entre la militància, amics i 
amigues escollirem una nova executiva 
local per encetar el nou cicle polític i his-
tòric que s’obre al país, a Barcelona i als 
nostres barris. |
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ELECCIÓ RERE ELECCIÓ HEM OBTINGUT 
ELS MILLORS RESULTATS HISTÒRICS 
D’ERC AL TERRITORI

SUMA’T A LA CONSTRUCCIÓ DE LA REPÚBLICA!

Si vols col·laborar amb nosaltres com 
a voluntari/a, posa’t en contacte a 
poblenou@esquerra.cat

SUMARI

La República que entre tots hem 
d’anar construint necessita moltes 
mans, necessita moltes veus, necessita 
molts ciutadans i ciutadanes compro-
mesos. Mans amigues, veus ben infor-
mades, mans que sumin des de la proxi-
mitat i el coneixement de la realitat dels 
nostres barris, veus que expressin com 
volen que sigui en seu país. Si penses 
que les teves mans i la teva veu poden 
ajudar les nostres, ERC Poblenou-Besòs 
et proposa fer-te amic o amiga. 

Ser amic/ga d’ERC et dona dret a par-
ticipar de les nostres reunions obertes, 
donar la teva opinió, rebre la informació 
sobre tot allò que es cou, participar en 
la tria de candidatures i en les activitats 
lúdiques o culturals que també organit-

zem. I econòmicament no et costarà res. 
El que té més valúa ets tu. 

Si el teu compromís ja és ferm i penses 
que ERC és la teva força política i vols 
implicar-te més en el projecte pots op-
tar per fer-te militant. Amb unes petites 
aportacions mensuals contribuiràs a fer 
possible totes les activitats del partit, i 
també les del casal del Poblenou-Besòs, 
escollir i ser escollit en els òrgans interns 
i en els de representació política tant lo-
cal com nacional. Ja ho veus, ens calen 
les teves mans i la teva veu. Vine amb 
nosaltres a fer República! |
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LA CONFERÈNCIA DE L’ERNEST

“VOLEM SER LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA, 
ASSUMINT LA DIVERSITAT I LA COMPLEXITAT”

El candidat d’Esquerra Republicana a 
l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, 
ja ha defi nit el seu projecte per governar 
la ciutat. La presentació es va fer al barri 
de la Vila Olímpica, al Districte de Sant 
Martí, en una conferència al Campus de 
la Universitat Pompeu Fabra que va reu-
nir un miler d’assistents.

L’Ernest Maragall va presentar les 
principals idees del seu projecte. En poc 
més d’una hora, va servir per tocar gran 
part dels temes que afecten el dia a dia de 
la ciutadania, com la mobilitat, el turis-
me, l’accés a la cultura i els drets socials. 
Aquest projecte es fonamenta en tres ei-
xos: “les oportunitats, les responsabili-
tats i les complicitats”. 

El candidat republicà va manifestar 
que “volem ser la capital de la república, 
assumint la diversitat i la complexitat”. 
“Barcelona ha de ser la capital de la lliber-
tat, de la democràcia i de la convivència”.

En relació a possibles acords amb al-
tres forces polítiques, Maragall va reivin-
dicar que “el nostre projecte de Barcelo-
na serà inequívocament progressista i ple 
de compromís republicà. El candidat va 
avançar: “proposarem a totes les forces 
sobiranistes un acord d’unitat d’acció en 
el camí cap a la República, i consolidar 
un bloc democràtic ampli que assumei-

xi els objectius de la llibertat dels polítics 
represaliats, diàleg per culminar en la ce-
lebració d’un referèndum acordat i vincu-
lant sobre el futur polític de Catalunya, i 
el compromís que Barcelona no serà go-
vernada per les dretes, ni pel bloc del 155”. 

El candidat republicà es va comprome-
tre a “Prioritzar i reforçar les inversions 
en les zones de la ciutat més afectades per 
aquests desequilibris”. Maragall va posar 
de manifest que “l’urbanisme no ha de 
ser mai una planifi cació immobiliària, és 
una eina de transformació social”. Tam-
bé va remarcar la necessitat d’identifi car 
les grans qüestions que la ciutat té pen-
dents i va destacar l’oportunitat per re-
dreçar les polítiques urbanístiques: “nou 
plantejament, inversió directa, educació 
i polítiques socials integradores a barris 
de la zona Nord, des de Sant Martí i el 
Besòs fi ns a Sant Andreu i Nou Barris; re-
vitalitzar el barri de la Marina; revisió del 
22@; permeabilitzar el límit administra-
tiu amb els municipis veïns [...]”. 

Pel que fa a l’habitatge, el candidat 
d’ERC-Barcelona va denunciar que “Bar-
celona té només un 1,6% del parc desti-
nat a lloguer social i assequible, una xifra 
molt per sota d’altres ciutats europees”. 
Va apuntar que “aquesta ciutat té sòl en 
condicions per construir-hi molt més 
parc d’habitatges”.

Respecte del debat de la seguretat, Ma-
ragall va dir que “el govern municipal 
s’ha vist desbordat”, i va deixar clar que 
“la determinació per lluitar contra la in-
seguretat no vol dir només més policia”. 
En aquest sentit, va reivindicar “més do-
tació de recursos humans i materials, més 
i millor formació, i una coordinació efi ci-
ent entre les forces de seguretat”. Aques-
tes millores haurien d’anar acompanya-
des d’una “justícia local, de proximitat i 
amb capacitat real per actuar”.

En l’àmbit de l’educació, Maragall va 
alertar que “no ens podem permetre mal-
gastar ni una gota de talent. La ciutat ha 
de ser un terreny d’oportunitats per ex-
plotar tot aquest talent”. “Proposarem un 
programa de beques salari perquè els nos-
tres joves puguin formar-se i no hagin de 
deixar els estudis per tenir un sou”.

Com a conclusió, va asseverar que “tot 
el que hem dit fi ns ara es concreta en les 
quatre anelles de Barcelona”, que ha enu-
merat: “la Barcelona endins (districte, 
barri illa); la Barcelona enllà (regió me-
tropolitana); Catalunya ciutat (compli-
citat amb tots els municipis del país); i 
Europa capital Barcelona (lideratge de les 
grans aglomeracions urbanes)”. I enca-
ra va assenyalar una cinquena anella: “la 
cinquena anella olímpica som nosaltres, 
les persones”. |



PÀG. 4

Mapa on es mostra el futur recorregut de la L4 (Font: Gencat)

LA CONNEXIÓ DEL TRAMVIA

AUTOBÚS I NOVA XARXA ORTOGONAL

LA CONNEXIÓ DE LA L4 AMB SAGRERA

Una característica dels barris del Poblenou-Besòs és la seva re-
lació amb la L4, que en creua la majoria del territori, també la L1 
presta servei al barri de El Parc i la Llacuna amb les estacions de 
Glòries i Marina. En el cas del metro el principal element pendent 
és la manca de l’allargament previst entre l’actual final de línia 
de la L4 a La Pau i Sagrera (L1, L5, L9, L10) . Aquesta unió impli-
ca l’excavació d’uns 200 metres de túnel que queden pendents i 
la construcció de les estacions de Santander (L4), Sagrera TAV i 
Sagrera. 

Actualment la majoria del túnel ja excavat és utilitzat per la L9, 
sent necessaris progressos en aquest altre projecte per a desblo-
quejar la connexió. L’arribada de la L4 a Sagrera permetria des-
congestionar la L1, derivant passatge cap a la L4. Connectaria 
també la Barcelona nord amb el mar de forma més directa. Per al 
Poblenou-Besòs seria una via directa cap Sant Andreu,, els serveis 
de tren i TGV, i l’estació d’autobusos prevista a Sagrera.

Mapa esquemàtic de la unió dels tramvies per la Diagonal (Font: Gencat)

Els sis barris que componen el territori del Poblenou i el Besòs parteixen d’orígens molt diferents entre sí, sent fruit i carac-
terístics de diferents períodes històrics de la ciutat. El traçat dels carrers i les activitats que s’hi desenvolupen condicionen 
el traçat de les noves i antigues línies de transport públic i la seva interrelació creixent amb la resta de la ciutat. Des d’ERC 
detallem a continuació alguns dels principals temes pendents. 

El desplegament parsimoniós de la xarxa ortogonal d’autobusos ha tingut efectes rellevants als barris del Poblenou-Besòs, 
amb la desaparició de línies històriques i les problemàtiques amb el traçat de les noves línies horitzontals i verticals. En el 
cas de les línies H14 i H16 es detecta la necessitat d’establir una nova H18 que recorri el front marítim en la seva totalitat. 
Això permetria a l’H16 endinsar-se al Poblenou, i cobrir l’espai deixat per la modificació de l’H14.

 
Es preveu tenir finalitzades el darrer trimestre de 2018 les línies V23, V25 i V33. Hi ha també propostes per crear un bus 

del barri, que faciliti l’arribada als Centres d’Atenció Primària i altres equipaments. També la revisió de les freqüències de 
pas de la nova línia 136.

L’actual xarxa de tramvia de la ciutat dota als barris del Poble-
nou i el Besòs d’un sistema de transport ràpid i eficient; no obs-
tant això, la seva manca de connexió amb la resta de la ciutat en 
limita les potencialitats. La Diagonal necessita un mitjà de trans-
port amb capacitat suficient per a la demanda prevista, que dupli-
caria l’actual passatge de les línies de Tram. 

La unió del Trambaix i el Trambesòs permetria desplaçar-se en-
tre la plaça de Francesc Macià i la plaça de les Glòries sense haver 
d’efectuar transbordaments. A més, augmentaria la connectivitat 
de la xarxa tramviària amb les xarxes de metro (L3, L4, L5, L6, L7), 
i FGC. El projecte, d’una longitud de 3,9 km, encara no ha pogut 
ser aprovat definitivament degut a la manca d’acord polític en as-
pectes com la gestió o el traçat. Des d’ERC Poblenou-Besòs apos-
tem per la connexió en superfície i en línia recta per la Diagonal, 
l’opció més eficient i econòmica. |

EL TRANSPORT PÚBLIC AL POBLENOU 
I EL BESÒS, QUÈ ENS FALTA? 
Joan Carles Canela, Secretari d’Organització
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L’HABITATGE; DRET O NEGOCI?

Isaac Garcia, Secretari d’Acció Política i Sectorial

A pocs mesos de les eleccions 
municipals ja podem fer un balanç dels 
resultats de l’Ajuntament en polítiques 
d’habitatge. Tot i ser una necessitat 
fonamental de les persones i un dret 
reconegut, les possibilitats per accedir a 
una llar són, any rere any, més minses. La 
mitjana de la ciutat se situa ja en els 916 
euros al mes, per sobre del salari mínim.

Pel que fa als resultats, podem dir 
que aquesta és la legislatura que menys 
habitatge social s’ha construït a la ciutat: 
entre 2016 i 2017, només 207 pisos socials 
construïts. Al final del mandat seran 
menys d’un miler, però se n’havien 
promès 4.000 en una campanya electoral 
que girava entorn del problema de 
l'habitatge. El preu mitjà de l’habitatge 
ha passat de 736€ a 821€ i el metre quadrat 
de 13,2€ a 18,3€. Mínims històrics en 
habitatge social, màxims històrics en 
preu del lloguer.

Durant aquests anys no només no 
s’ha aconseguit aturar la pressió sobre 
l’habitatge de lloguer, sinó que s’ha 
incrementat: l’escalada de preus del 
lloguer segueix disparada, amb els preus 
més alts de la història de la ciutat, les 
operacions especulatives que expulsen 
veïns i veïnes amb la compra de blocs 
d’habitatges sencers que segueixen 

en marxa, i lluny d'aconseguir frenar 
l’aparició de pisos turístics il·legals 
aquests no deixen de proliferar.

Mentre només 9.600 habitatges 
turístics tenen llicència per operar 
legalment, diverses fonts apunten que 
la xifra real d’habitatges dedicats a 
l’allotjament turístic se situaria entre els 
16.000 i 24.000. Només s’han tancat 2.350 
pisos turístics il·legals en els últims dos 
anys, un esforç que ha de fer l’Ajuntament 
ja que no s'exigeix a les empreses del 
sector garantir que només s’hi anunciïn 
aquells pisos (els 9.600) que disposin de 
llicència. 

Enfront d’aquesta situació insostenible, 
des d’ERC hem proposat repetides 
vegades que l’Ajuntament passi a l’acció 
en matèria d’habitatge:

El primer any de mandat ERC va 
proposar al govern municipal que 

destinés la meitat del superàvit de 120 
milions a construir habitatge social, però 
l’Ajuntament de Colau només se'n va 
gastar 1,7. Vàrem donar suport al PEUAT 
que restringeix l’obertura de nous hotels i 
a l’exigència als promotors de reservar el 
30%  d’habitatge social. Exigim duplicar 
el nombre d’inspectors d’habitatges 
turístics per tancar i sancionar tota 
l’oferta il·legal, obligar a les empreses a 
només anunciar-ne els que siguin legals, 
i en definitiva fer que es compleixi la 
normativa. Al Parlament ERC va aprovar 
la llei d’imposts als pisos buits i s’ha 
compromès a fer-la més contundent.

L'aprovació de l'opció de tanteig i 
retracte, a proposta d'ERC, ha permès 
a l'Ajuntament poder comprar 
prioritàriament alguns blocs d'habitatges 
que haurien estat carn de l'especulació 
inmobiliaria, però aquest és un petit 
pegat que no resol la manca d'un parc 
públic de lloguer segons renda. 

És responsabilitat de la ciutat fer tot 
el possible per garantir aquest pilar bàsic 
de l’Estat del Benestar. El Pla pel Dret 
a l'Habitatge de Barcelona, que va ser 
aprovat pel govern de Barcelona en Comú 
amb els vots favorables de CiU i C's, no ha 
estat la solució que la ciutat necessita, i de 
ben segur caldrà trobar-hi solució. |

ÉS RESPONSABILITAT DE LA CIUTAT 
GARANTIR AQUEST PILAR BÀSIC DE 
L’ESTAT DEL BENESTAR

QUATRE ANYS DE TEMPS PERDUT I PROMESES INCOMPLERTES
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PARLEN LES REGIDORES

“LA IMPORTÀNCIA D’UN COMERÇ DE PROXIMITAT”
Trini Capdevila
Regidora per ERC a l'Ajuntament de 
Barcelona
@t_capdevila 

El comerç de proximitat és una peça 
cabdal a  la nostra ciutat, no només per-
què és un dels principals motors econò-
mics, ja que representa el 12% del PIB 
de Barcelona i és generador de milers de 
llocs de treball, sinó també perquè sense 
el nostre teixit comercial, Barcelona seria 
una ciutat menys cohesionada i amb un 
espai públic de menor qualitat sense cap 
mena de dubte. El comerç dona vida als 
nostres barris, socialitza,  dona seguretat 
i  un servei de qualitat i proximitat a les 
veïnes i veïns. Per tant, ha d’ésser una de 
les prioritats per a l’Ajuntament s’ha de 
potenciar i impulsar fent polítiques per 
tal de fomentar-lo. 

Actualment, el comerç té el repte 
d’evolucionar per tal de modernitzar-se 
i esdevenir competitiu davant el canvi 
d’hàbits de consum de la nostra societat. 
Vivim en un món canviant, i és evident 
que també és canviant en la forma en 
què els ciutadans fan les seves compres. 
Per tant, el comerç  haurà d’assumir que 
també ha d’evolucionar i innovar. Per fer 

front a les empreses de distribució direc-
ta, el que mai podran fer aquestes em-
preses és oferir l’especialització, el tracte 
personal, les relacions entre client i co-
merciant, la socialització entre veïns i la 
vida col·lectiva que genera el comerç dels 
nostres barris.

Penso que en aquest mandat munici-
pal s’ha fet molt poc en aquest sentit; l’ac-
tual govern no ha treballat en la promo-
ció del conjunt del comerç, especialment 
el de proximitat. Des d’ERC hem fet en 
aquest mandat un seguit de propostes al 
govern que, si s’haguessin dut a terme, de 
ben segur que haurien ajudat molt al sec-
tor. Seguirem treballant colze a colze amb 
les entitats comercials de la ciutat. De fet, 
en aquest mandat, jo mateixa, com a res-
ponsable de Comerç del grup municipal 
d’ERC, he tingut contacte constant amb 
totes les entitats del sector i en conec per-
fectament les demandes. 

En aquesta línia s’han d’elaborar plans 
de xoc per al comerç de proximitat, per 
tal de minimitzar l’impacte que pot te-
nir per al comerç les obres de llarga dura-
da, com per exemple les de la Plaça de les 
Glòries o  Meridiana. També caldrà bus-

car solucions pel  fenomen dels manters, 
ERC sempre hem defensat que cal abor-
dar la problemàtica des d’una doble ves-
sant. En primer lloc, cal lluitar contra la 
venda ambulant irregular perquè no es 
pot permetre cap activitat comercial sen-
se llicència. En segon lloc, cal fer un abor-
datge social. El fenomen del top manta 
no desapareixerà fàcilment, però si no hi 
posem els recursos i els esforços necessa-
ris, se’ns escaparà de les mans, que és el 
que ha estat passant darrerament.  

La riquesa comercial que té la nostra 
ciutat difícil  de trobar en cap altra ciutat 
d’Europa i des de l’administració públi-
ca, tenim la obligació de preservar-lo estic 
convençuda que Barcelona seguirà sent la 
ciutat amb el millor comerç del món! | 

“L’EDUCACIÓ ÉS UN BÉ COMÚ, TAMBÉ AL 0-3”
Montse Benedí
Regidora per ERC a l'Ajuntament de 
Barcelona 

@montsebenedi

L’educació 0-3 forma part imprescin-
dible de la formació de la persona i de 
l’educació al llarg de la vida com a eina 
d’emancipació i creixement. 

L’evidència internacional, els estudis 
acadèmics i models teòrics ens diuen que 
l’impacte positiu sobre els infants en el 
desenvolupament de diverses habilitats 
cognitives és signifi catiu, i que aquest im-
pacte es magnifi ca si posem la lupa sobre 
l’efecte en els infants de perfi ls més vul-
nerables. 

Les escoles bressol municipals tenen 
un llarg recorregut i actualment són un 
referent pedagògic al món de l’educació 

infantil. Col•lectivament, hem de seguir 
construint un model municipal que con-
cebi un infant capaç, que respecti els rit-
mes d’aprenentatge;  que atengui  la di-
versitat i les diferents realitats socials; 
que vetlli per oferir escoles bressol amb 
el nombre d’infants adequat, obertes a la 
participació i el diàleg de les famílies. 

La cobertura de l’escola bressol a la 
ciutat de Barcelona, així com a la res-
ta del Principat, ha augmentat signifi -
cativament però és encara insufi cient. 
Malauradament, la demanda supera amb 
escreix l’oferta i per tant, es fa imprescin-
dible la corresponsabilitat de totes les ad-
ministracions.

Des d’ERC defensem que cal avançar 
cap a la universalització de l’educació 
0-3. Si tenim clar que l’objectiu de plani-

fi cació escolar a mig termini ha de ser ga-
rantir una plaça pública de secundària a 
tot l’alumnat de primària escolaritzat en 
centres públics, també ha de ser un objec-
tiu crear les places d’escola bressol públi-
ques que siguin de menester.

L’educació és un bé comú, també a 
l’etapa 0-3. | 

iutat amb el millor comerç del món! | 
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Redacció, Casal Roc Boronat

El passat diumenge 2 de desembre, als límits de Sant Adrià de Besòs amb Barcelona, Er-
nest Maragall va participar a  l’acte “Eix Besòs: una proposta republicana des dels barris”, 
organitzat conjuntament per ERC Sant Martí i ERC Sant Adrià de Besòs. 

Més d’un centenar de persones varen omplir la plaça 25 d’octubre, un espai ple de sim-
bologia pel que fa a les lluites veïnals. El candidat a l’alcaldia de Barcelona va estar acom-
panyat pels regidors d’ERC a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Rubèn Arenas i Anto-
ni Vélez així com també per la consellera portaveu del grup municipal d’ERC al districte 
de Sant Martí, Lourdes Arrando. En la tanda de parlaments el candidat d’ERC, Ernest 
Maragall, va desgranar la seva visió de la importància dels barris que confi guren l’entorn 
del Besòs, un entorn certament bandejat de les grans, i també massa sovint, de les petites 
inversions. Una realitat que  per Maragall necessita “concentrar forces i sumar energies” 
perquè “l’eix Besòs ha de ser un eix de suma i complicitats”. Un espai on, com en d’altres 
barris i municipis de la conurbació de Barcelona “els nivells de desigualtat són inadmissi-
bles” per la qual cosa “ho hem de començar a canviar des dels ajuntaments”. 

En una línia de caire social, Maragall va assenyalar que “República és equitat” i que “el 
nostre pitjor enemic és la resignació”, per acabar amb una crida a superar aquest entre-
banc i afi rmar que “la nostra obligació és construir la República”. El assistents, a més a 
més, varen poder assaborir una xocolata desfeta amb melindros que va anar d’allò més bé 
per escalfar un matí ben tardoral. |

EIX BESÒS: UNA PROPOSTA REPUBLICANA 
DES DELS BARRIS

Imatge de l’acte, a la plaça 25 d’octudre, a Sant Adrià de Besòs

BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL DE L’ESPORT
Barcelona és, sense pal·liatius, aque-

lla ciutat en que totes les federaci-

ons internacionals volen celebrar les 

seves competicions. La petjada dels 

millors Jocs Olímpics de la història 

segueix ben viva i es demostra amb 

la celebració ara fa pocs mesos dels 

campionats del món de Pilota i dels 

mundials de patinatge (juliol de 2019).

En ambdòs esdeveniments esportius, 

el nostre districte hi és i hi serà ben 

present, com no pot ser d’altra ma-

nera. En els mundials de pilota, hem 

gaudit de partits ofi cials de la compe-

tició als Frontons Municipals de Bac 

de Roda, unes instal·lacions històri-

ques i que gestiona la Federació Ca-

talana de Pilota. Pel que fa als mun-

dials de patinatge, la Pista de la Pau, 

serà lloc d’entrenament de la com-

petició de patinatge en línia. Aquesta 

instal·lació la gestiona amb excel·lèn-

cia l’Associació Sant Martí Esport, que 

aquest any rebrà la medalla d’honor 

de la ciutat. 

La celebració d’aquests esdeveni-

ments, amb una bona gestió munici-

pal, garanteix unes millores indispen-

sables en les instal·lacions existents 

i hauria d’ampliar també l’oferta de 

les mateixes. Cal que s’acompanyi  

aquest fet amb una campanya per fo-

mentar la pràctica d’aquests esports 

minoritzats durant anys i fomentar-ne 

la pràctica des de les institucions. 

Des d’ERC volem agrair la feina que 

s’ha fet per fer possible acollir aquests 

esdeveniments i seguim, com sem-

pre, a disposició, per garantir-ne l’èxit. 

També convidem a tothom a anar a les 

competicions i a animar els equips del 

districte en la nova temporada.

Oriol Puig 
Conseller d’ERC al Districte de Sant Martí

La ciutat de Barcelona sempre 
ha tingut una mirada de protec-
ció envers la resta d’espècies. Així 
s’han creat parcs urbans per afa-
vorir la biodiversitat i millorar el 
nostre entorn. Polítiques centra-
des en l’ecologia de la ciutat s’han 
anat impulsant des dels diversos 
governs municipals. Però la mira-
da de la convivència entre les es-
pècies animals i les persones hu-
manes encara trigarà a arribar.

Des d’ERC donem suport a les 
entitats animalistes que impul-
sen projectes de millora. Per això 
durant aquest mandat hem de-
manat, entre d’altres: el tras-
llat urgent del Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia de Bar-
celona (CAACB), declarar la ciu-
tat de Barcelona com a ‘Veg-frien-
dly, amiga de la cultura vegana i 
vegetariana’, defi nir un projecte 
de centre urbà d’acollida felina, i 
mesures orientades a la reducció 
del soroll ambiental del Zoo per 
millorar la qualitat de vida de les 
espècies animals.

Cal que Barcelona aposti per una 
transformació de les seves políti-
ques animalistes. Està preparada  
la ciutat per als canvis propers 
que vindran?

LaLa c ciuiutatat t dede B Bararcecelolonana s sememprpre e 
haha t tiningugut t ununa a mimiraradada d de e prprototecec--
cició ó enenveversrs l la a rereststa a d’d’esespèpècicieses. . AiAixíxí
s’s’hahan n crcreaeat t paparcrcs s ururbabansns p perer a afafa--
vovoririr r lala b bioiodidiveversrsititatat i i m milillolorarar r elel
nonoststrere e entntororn.n. P Pololítítiqiqueues s cecentntrara--
dedes s enen l l’e’ecocolologigia a dede l la a ciciututatat s s’h’hanan
ananatat i impmpululsasantnt d deses d delels s didiveversrsosos
gogovevernrns s mumuninicicipapalsls. . PePeròrò l la a mimirara--
dada d de e lala c cononvivivèvèncnciaia e entntrere l leses e es-s-
pèpècicieses a aninimamalsls i i l leses p perersosonenes s huhu--
mamanenes s enencacarara t tririgagaràrà a a a arrrribibarar..

DeDes s d’d’ERERC C dodonenem m susupoportrt a a l leses
enentititatatsts a aninimamaliliststeses q queue i impmpulul--
sesen n prprojojecectetes s dede m milillolorara. . PePer r aiaixòxò
dudurarantnt a aququesest t mamandndatat h hemem d de-e-
mamananat,t, e entntrere d d’a’altltreres:s: e el l trtrasas--
llllatat u urgrgenent t dedel l CeCentntrere d d’A’Acocollllidida a 
d’d’AnAnimimalals s dede C Comompapanynyiaia d de e BaBar-r-
cecelolonana ( (CACAACACB)B), , dedeclclarararar l la a ciciu-u-
tatat t dede B Bararcecelolonana c comom a a ‘ ‘VeVeg-g-frfrieien-n-
dldly,y, a amimigaga d de e lala c culultuturara v vegeganana a i i 
vevegegetataririanana’a’, , dedefi fi ninir r unun p prorojejectcte e 
dede c cenentrtre e ururbàbà d d’a’acocollllidida a fefelilinana, , i i 
memesusureres s ororieientntadadeses a a l la a rereduduccccióió
dedel l sosororollll a ambmbieientntalal d delel Z Zoooo p perer
mimillllororarar l la a ququalalititatat d de e vividada d de e leles s 
esespèpècicieses a aninimamalsls..

CaCal l quque e BaBarcrcelelonona a apaposostiti p perer u unana
trtranansfsforormamacició ó dede l leses s seveveses p pololítíti-i-
ququeses a aninimamaliliststeses. . EsEstàtà p prerepapararadada
lala c ciuiutatat t peper r alals s cacanvnvisis p proropepersrs
quque e vivindndraran?n?

Raül Barahona, Responsable del Grup 
de Treball animalista

BARCELONA ANIMALISTA?
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Com cada any, ERC Poblenou-
Besòs va participar a la Festa Major del 
Poblenou. Una manera de teixir lligams 
amb el veïnat, de celebrar i compartir i 
sobretot de viure plenament el nostre 
barri.

A més de participar en els actes més 
emblemàtics (pregó, correfoc, balls, 
etc.), vàrem voler contribuir a les 
celebracions organitzant una “orxatada” 
a la Rambla de Poblenou. La celebració 
va tenir lloc el 16 de setembre, i els 
assistents a la parada d’ERC van poder 
gaudir d’una orxata de l’emblemàtic 
Tio Ché i també participar en la 
campanya “Dibuixem Barcelona”, una 

oportunitat per expressar propostes, 
inquietuds i necessitats relacionades 
amb el nostre barri i els diferents 
àmbits de la nostra ciutat.

La festa també va tenir moments 
per al record a les persones preses i 
exiliades. Es van organitzar enganxades 
de cartells reivindicatius demanant-
ne l’alliberament. Des de Poblenou 
tenim clar que els volem a casa, 
treballant lliures per la construcció de 
la República Catalana. Agraïm a totes 
les persones voluntàries que han fet 
possible aquestes accions. Gràcies al 
seu compromís i dedicació podem ser 
cada dia presents als carrers. |

Redacció, Casal Roc Boronat

ORXATA A LA RAMBLA PER FESTA MAJOR!

La història d’aquest espai arrenca 
l’any 1875 quan Ramon Gal i Joan Puig-
sech instal·len una fàbrica de fil de lla-
na entre Curtidors i la platja. Aquest 
espai tindrà diferents propietaris dedi-
cats al tèxtil i diverses remodelacions. 

A principis del segle XX, la propietat 
era de l’empresa Juan Ribas y Cia, tam-
bé tèxtil i finalment, l’any 1927, August 
Ramoneda i Riu va comprar la fàbrica i 
va instal·lar la SA Ramoneda dedicada 
a l’elaboració de fècules, sèmoles i glu-
cosa. La societat es va dissoldre l’any 
1940 en patir fortes pèrdues, potser en 
part causades pels bombardeigs durant 
la guerra contra la fàbrica veïna Can 
Girona que era un objectiu militar dels 
feixistes. El nom actual del recinte fa-
bril neix l’any 1989 quan la zona pateix 
una renovació amb els Jocs Olímpics 
i es proposa un projecte per convertir 
la fàbrica en uns estudis de cinema co-
mercial i publicitari anomenats “Palo 
Alto”, que no va quallar. L’any 1994 
l’Ajuntament de Barcelona va expropi-
ar les instal·lacions i, l’any 1998, va ce-
dir el seu ús privatiu per 20 anys, im-
prorrogables, a la Fundació Palo Alto 

UN ‘PALO ALT0’ MÉS OBERT AL BARRI
EL CONJUNT FABRIL ESPERA NOU FUTUR, 
APOSTANT DES D’ERC PER UNA MAJOR 
PRESÈNCIA DE VEÏNS I ENTITATS

creada per Javier Mariscal. L’entra-
da de Mariscal va atreure un grup de 
professionals del disseny i la creació. 

Aquests darrers 20 anys l’antic re-
cinte fabril ha estat tancat a l’ús pú-
blic, sota la gestió de la Fundació Palo 
Alto que ha assegurat la conservació 
i millores en les instal·lacions. L’abril 
de l’any 2018 es va acabar aquesta 
concessió i els veïns i veïnes de Dia-
gonal Mar i Front Marítim, un barri 
amb pocs equipaments, reivindiquen 
un ús públic del recinte. 

L’Ajuntament, després d’un procés 
participatiu, va presentar una pro-
posta que malgrat variar l’estructura 
interna de Palo Alto estableix la con-

cessió de la seva gestió. Des d’ERC al Po-
blenou-Besòs considerem que la propos-
ta de l’Ajuntament té un marcat caràcter 
continuista, no garantint l’ús públic. És 
per això que el passat mes de gener el 
grup d’Esquerra Republicana vam pre-
sentar una sèrie d’al·legacions, al Dis-
tricte de Sant Martí, al projecte presen-
tat pel Govern de Barcelona en Comú, 
en les que demanem la gestió 100% pú-
blica del recinte i que s’incrementi el 
percentatge d’espai per a les entitats i 
associacions del barri.

En el moment de tancar aquest article 
les al·legacions continuen en negociació, 
però, per part nostra esperem que final-
ment el districte pugui gaudir d’un espai 
públic pel veïnat, que Palo Alto sigui pel 
barri. |

El recinte de Palo Alto, al barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou

RECUPERAR L'ÚS CIUTADÀ

Redacció, Casal Roc Boronat

Repartida d’orxata de El Tío Che a la Rambla del Poblenou, al 

fons, els gegants del Poblenou. 
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Fa pocs dies a Poblenou ens desper-
tàvem amb un cartell de la que va ser la 
fàbrica del Cànem que anunciava que 
en breu seria enderrocada per conver-
tir-se en un edifici d’oficines i pisos.

El Cànem és memòria històrica no 
només en tant que recinte industrial. 
No es tracta tansols de preservar aque-
lla fàbrica on es produïen filats i teixits 
de jute, cànem i lli per a la posterior fa-
bricació de sacs o cordes.

El Cànem és també història de les 
nostres gents, de les dones que hi treba-
llaven. Aquelles dones eren la majoria 
dels 2.000 obrers i obreres que van ar-
ribar a treballar-hi. Rebien el renom de 
les xinxes ja que havien de sortir a cor-
recuita per poder esmorzar en la mitja 
hora que tenien; anar al mercat on les 
altres dones les deixaven passar en part 
conscients del poc temps que tenien i 
en part a causa de l’olor que les impreg-
nava el polsim del cànem. El moviment 
de les dones al voltant d’aquesta fàbri-
ca ha dut a la Rambla del Poblenou una 
placa on el barri les recorda i honora. 

I és la història dels treballadors que 
la van tirar endavant en tant que em-
presa col·lectivitzada, la Societat Obre-
ra Filadora de Jute, durant la Guerra 
Civil. 

EL CÀNEM; PASSAT I PRESENT
BREU REPÀS DE LA VIDA D’UN EDIFICI 
QUE CONSTITUEIX UN FRAGMENT DE LA 
HISTÒRIA DEL BARRI DEL POBLENOU

Finalment, és també el record de la 
presó que Carlos Godó va cedir a Fran-
co un cop acabada la guerra, ja que a la 
Model no hi cabia ni una ànima més, i 
on es van mantenir en condicions in-
frahumanes fins a 920 presos que po-
dien sentir els trets dels afusellaments 
criminals que les forces del dictador 
perpetraven a la Platja del Camp de la 
Bota.

Com molts veïns i veïnes de Poble-
nou pensem que l’Ajuntament hauria 
d’evitar que el Cànem es converteixi 
en un edifici destinat a oficines, que 
caldria replantejar la seva catalogació 
amb la participació real del veïnat.

Aquest enderroc representa una 
nova pèrdua de patrimoni i memò-
ria històrica del Poblenou en apli-
car el pla del 22@. Una aplicació que 
no s’entén que es faci de forma auto-
màtica després d’haver organitzat un 

Lourdes Arrando, Consellera-Portaveu 
d’ERC al Districte de Sant Martí

procés participatiu per tal de repensar 
el pla urbanístic. De fet el Pla especial 
del patrimoni industrial del Poblenou 
de 2006 que estableix en aquest cas un 
nivell D, que permet l’enderroc prèvia 
documentació, i salva la façana en dis-
posar d’un nivell C, ens sembla insufi-
cient.

En aquest sentit, des d’ERC al Poble-
nou-Besòs seguim reclamant que es re-
considerin les catalogacions que s’han 
establert amb el Pla del 22@ i s’eviti 
que es continuï malmetent parts impor-
tants del nostre patrimoni industrial i 
històric, la memòria dels nostres barris, 
la memòria dels nostres veïns i veïnes. 
Aquests procés que ha d’anar més enllà 
d’una operació d’agitació i propaganda 
plantejada des del govern de Barcelo-
na en Comú com a procés participatiu 
i que ens ha de portar a salvar de forma 
efectiva aquells edificis i elements que 
han escrit la nostra història com a barri, 
districte i ciutat. |

La fàbrica del Cànem, situada al carrer de la Llacuna, al Poblenou, el 1915 (Arxiu Històric del Poblenou).

CONSERVAR EL PATRIMONI
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Els barris de El Besòs i el Maresme i 
de Diagonal Mar i el Front Marítim són 
mobilitzats des de fa uns mesos per les 
problemàtiques que de forma simul-
tània i en part relacionades afecten el 
barri. La manca de civisme, l’elevada 
exposició al soroll, la contaminació de 
l’aire, etcètera, han generat un malestar 
veïnal que l’Ajuntament de Barcelona 
no ha encarat encara. 

Els ciutadans s’han agrupat al vol-
tant de les associacions de veïns de la 
zona i creat plataformes com AireNet 
per protestar pels problemes existents, 
alhora que sol·liciten la intervenció di-
recta de l’Ajuntament per trobar una 
solució. Des de fa temps han estat pa-
tint  un elevat nivell de soroll, producte 
de la gran quantitat de festivals musi-
cals que es celebren al Fòrum, durant 
gairebé deu mesos a l’any i, que fa que 
els veïns i veïnes no puguin gaudir del 
necessari descans nocturn. Els alts ni-
vells de so, producte de la música dels 
escenaris, sovint sobrepassa el límit 
permès de decibels de l’ordenança mu-
nicipal. 

La sortida de milers de persones a al-
tes hores de la matinada, assistents als 
concerts en direcció al transport pú-
blic -metro sobretot-, juntament amb 

MALESTAR AL FÒRUM PEL SOROLL I LES DIOXINES
ELS VEÏNS DE L’ENTORN DEL FÒRUM I EL 
BESÒS DEMANEN MESURES PER REDUIR 
LES EMISSIONS DE DIOXINES, SOROLL, 
OLORS I L’INCIVISME

el consum d’alcohol, provoquen im-
portants problemes de seguretat i una 
sèrie de comportaments inapropiats 
que alteren el descans dels ciutadans. 

Un altre focus de preocupació pro-
vé de la incineradora, un dels motius 
pels que s’ha fundat la plataforma 
AireNet, nascuda amb l’objectiu de 
denunciar les males olors i la conta-
minació ambiental. Denuncien una 
elevada acumulació de dioxines –par-
tícules cancerígenes- que asseguren, 
segons estudis realitzats, superen els 
nivells permesos per la normativa eu-
ropea. L’àrea d’afectació no és només 
el barri, sinó també barris pròxims 
com el Besòs-Maresme i Sant Adrià 
del Besòs.

AireNet, ha difòs recentment un 
manifest titulat “Gat per llebre”, on 
denuncien que l’empresa municipal 
Barcelona Energia, on s’anuncia a 

Àngel Ruiz, Secretari de Política Municipal

bombo i plateret la generació d’energia 
neta, és, en realitat i en bona part, pro-
ducte de la incineració dels residus ur-
bans, el que provoca la generació de més 
elements contaminants.

ERC va presentar el passat juliol un 
prec dirigit a l’alcaldessa, on es dema-
nava al govern municipal la revisió, en 
un termini de tres mesos, del calendari 
d’esdeveniments i concerts a la zona del 
Fòrum i la presentació de les mesures 
necessàries que evitin els alts nivells de 
soroll, garantint el descans dels veïns i 
prevenir les pràctiques incíviques. 

En contacte permanent amb les as-
sociacions i plataformes, ERC manté 
reunions i està adoptant iniciatives al 
districte per prevenir i rebaixar les mo-
lèsties. I continuem creient en la col·la-
boració permanent amb les persones i 
entitats en tenir un millor futur. |

La manifestació de veïns i entitats, camí de la incineradora TERSA. 

ERC PRESENTA UN PREC
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El passat dia 1 de novembre 15.000 
persones convocades per la plataforma 
Free Junqueras i Esquerra Republicana 
de Catalunya vàrem emplenar el Pla de 
Lledoners coincidint amb l’aniversari 
de l’ingrés a presó de l’Oriol Junque-
ras i en Quim Forn per homenatjar els 
presos polítics.

Els primers en pujar a l’escenari van 
ser Lluís Llach, Feliu Ventura i Da-
vid Fernàndez, que van cantar junts. 
Un dels moments més emotius va ser 
quan, amb un crit, Junqueras i Forn 
van tornar als assistents una salutació, 
que es va tancar amb crits de “No es-
teu sols!”.

Sota el lema Exigim llibertat, es van 
concentrar persones vingudes d’arreu 
del país, entre d’altres mitjans per un 
centenar d’autobusos organitzat pel 
partit. Entre aquests, destaca la pre-
sència del vicepresident del Govern, 
Pere Aragonès, juntament amb altres 
personalitats polítiques i de l’entorn 
civil com Marta Rovira, Roger Torrent, 
Elisenda Alamany, Josep Maria Mai-
nat, Núria Picas, Jordi Margarit, l’ex-

LLEDONERS CLAMA PER LA 
LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS
15.000 PERSONES S’APLEGUEN A 
LLEDONERS PER DEMANAR LA LLIBER-
TAT DELS PRESOS POLÍTICS

diputat de la CUP, David Fernàndez, o 
la dona de Quim Forn, Laura Masvidal. 

Oriol Junqueras i Quim Forn van ser 
presents en l’acte a través de dues cartes 
que van llegir els seus familiars. Per part 
de Junqueras, el seu pare, germà i ger-
mana van ser els missatgers. “Avui soc 
immensament més fort que quan vaig 
entrar. La presó ha reforçat els meus 
ideals per lluitar per la democràcia”, va 
assegurar Junqueras a través de la car-
ta. “No m’he mogut ni un mil·límetre 
en el meu objectiu. La nostra presó serà 
la seva derrota”, ”aquest procés és irre-
versible i el guanyarem” i que “la presó 
probablement és el preu de la llibertat” 
són algunes de les frases llegides. |

Redacció, Casal Roc Boronat

Membres d’ERC i Jovent de Sant Martí a Lledoners

JUNQUERAS I FORN, PRESENTS

La reestructuració del transport pú-
blic de la ciutat per completar la im-
plementació de la xarxa ortogonal ha 
comportat diversos canvis que han 
afectat la vida cotidiana dels veïns i 
les veïnes. El darrer exemple d’aques-
tes modifi cacions ha estat la proposta 
de supressió de la línia 192 que traves-
sa verticalment el districte connec-
tant el Camp de l’Arpa (Hospital de 
Sant Pau) amb el centre del Poblenou 
travessant el Clot. 

Per donar veu als veïns i veïnes, el 
passat 10 d’octubre, al Consell plenari 
del districte de Sant Martí, vam de-
manar al govern municipal que atu-
rés la retirada de la  línia de bus 192 i 
que escoltés als usuaris i usuàries. La 
nostra consellera portaveu  fou taxa-
tiva: “L’aposta per la xarxa ortogonal 
no pot perjudicar aquelles línies que 
fan gairebé un servei social com és el 
cas d’aquest bus”. Cal recordar que 
moltes persones usuàries del 192 són 
gent gran i persones amb discapaci-
tat. La proposta va ser aprovada per 
unanimitat i, a dia d’avui tal i com ja 
es va anunciar, podem dir que el 192 
es queda.

LA LÍNIA DE BUS 192 ES QUEDA!

LaLa r reeeeststruructctururacacióió d delel t traransnspoportrt p pú-ú-
blblicic d de e lala c ciuiutatat t peper r cocompmpleletatar r lala i im-m-
plplememenentatacició ó dede l la a xaxarxrxa a orortotogogonanal l haha
cocompmporortatat t didiveversrsosos c cananvivis s quque e hahan n 
afafecectatat t lala v vidida a cocotitididianana a dedelsls v veïeïnsns i i
leles s veveïnïneses. . ElEl d dararrerer r exexememplple e d’d’aqaqueues-s-
tetes s momodidifi fi cacacicionons s haha e eststatat l la a prpropoposostata
dede s supupreressssióió d de e lala l líníniaia 1 19292 q queue t traraveves-s-
sasa v verertiticacalmlmenent t elel d disistrtricictete c cononnenec-c-
tatantnt e el l CaCampmp d de e l’l’ArArpapa ( (HoHospspititalal d de e 
SaSantnt P Pauau) ) amamb b elel c cenentrtre e dedel l PoPoblblenenouou
trtravavesessasantnt e el l ClClotot. . 

PePer r dodonanar r veveu u alals s veveïnïns s i i veveïnïneses, , elel
papassssatat 1 10 0 d’d’ococtutubrbre,e, a al l CoConsnselell l plplenenarari i 
dedel l didiststririctcte e dede S Sanant t MaMartrtí,í, v vamam d de-e-
mamananar r alal g govoverern n mumuninicicipapal l quque e atatu-u-
rérés s lala r retetiriradada a dede l la a  l líníniaia d de e bubus s 19192 2 i i 
quque e esescocoltltésés a alsls u ususuararisis i i u ususuàràrieies.s. L La a 
nonoststrara c cononsesellllerera a poportrtavaveueu fofou u tataxaxa--
titivava: : “L“L’a’apopoststa a peper r lala x xararxaxa o ortrtogogononalal
nono p potot p pererjujudidicacar r aqaqueuelllleses l línínieies s quque e 
fafan n gagairirebebé é unun s serervevei i sosocicialal c comom é és s elel
cacas s d’d’aqaqueuestst b busus”.”. C Calal r rececorordadar r quque e 
momoltlteses p perersosonenes s ususuàuàririeses d delel 1 19292 s sónón
gegentnt g graran n i i pepersrsononeses a ambmb d disiscacapapacici--
tatat.t. L La a prpropoposostata v va a seser r apaprorovavadada p perer
ununananimimititatat i i, , a a didia a d’d’avavuiui t talal i i c comom j ja a 
eses v va a ananununciciarar, , popodedem m didir r quque e elel 1 19292
eses q queuedada..

LALA L LÍNÍNIAIA D DE E BUBUS S 19192 2 ESES Q QUEUEDADA!!

El passat 24 de novembre, una 
cinquantena de veïns i representants 
d’entitats dels barris del Poblenou, el 
Parc i la Llacuna, Besòs i el Maresme, 
Provençals del Poblenou, la Vila 
Olímpica i el Front Marítim i Diagonal 
Mar ens vàrem trobar a Can Gili Nou per 
treballar les propostes que ompliran de 
contingut de proximitat el programa per 
a les properes eleccions municipals.

Les jornades varen tenir un format 
molt dinàmic on totes les persones 
participants, un cop donada la 
benvinguda per part de la consellera 
portaveu d’ERC a Sant Martí, Lourdes 
Arrando, i la regidora Trini Capdevila, 

es varen dividir en tres grups per, sobre 
un mapa físic de cadascun dels barri 
del territori que abasta ERC Poblenou 

-Besòs, anar situant les propostes de 
millora, en àmbits com l’espai públic, els 
equipaments, l’urbanisme, la qualitat 
ambiental, la cultura, l’educació o 
les problemàtiques socials. Mentre 
els participants anaven bolcant les 
propostes, uns relators les sintetitzaven 
i anotaven. Un cop acabat el treball per 
grups es va fer un esmorzar.

En total es varen recollir més 
de 120 propostes, des d’accions de 
manteniment d’espais públics molt 
concrets a iniciatives per resoldre 

Redacció, Casal Roc Boronat

MÉS DE 120 PROPOSTES PER AL PROGRAMA ELECTORAL!

problemes d’abast de districte o ciutat. Des 
d’ERC volem agrair especialment a totes 
les entitats que varen participar d’aquest 
matí de treball el seu interès i les seves 
valuoses aportacions. |

Veïns, militants i entitats fent propostes sobre el mapa
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DONES: “DOBLE VÍCTIMA”

Quantes històries hem llegit 
aquests dies amb els hashtags #Metoo 
#Jotambe #yotambien, que ens han fet 
veure una realitat silenciada durant 
molts anys. Les dones sempre, d'una 
o d'altra manera, hem sigut i som les 
víctimes de les agressions masclistes, 
que el patriarcat ha marcat durant 
molt de temps. 

Les agressions són de tot tipus: 
psicològiques, físiques, verbals, 
amb violència, amb morts. L'última 
enquesta sobre violència masclista 
a Catalunya, impulsada pel 
Departament d'Interior, la Fundació 
Bancària "la Caixa" i l'Ajuntament de 
Barcelona, revela que el 17,6% de les 
dones han patit violència masclista 

en el darrer any. També ha crescut el 
nombre de denúncies realitzades en 
8,4 punts més.

És realment molt important 
denunciar (pots trucar al telèfon de 
la imatge per a rebre informació). 
Quan denuncies et pots trobar que 
tu ets doble víctima, ja que per una 
banda tu expliques els fets com els 
recordes (si és que els pots recordar), 
et sents malament explicant una cosa 

Eva Draper, Secretària de la Dona

A cavall entre la primavera i l’estiu,  
trobem al calendari dues dates que són 
un símbol de resistència del col·lectiu 
LGTBI+: el Dia Internacional contra 
l’Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia, que 
es celebra el 17 de maig en commemo-
ració de l’eliminació de l’homosexuali-
tat de la llista de malalties mentals de 
l’OMS; i el Dia de l’Alliberament LGT-
BI+, que se celebra el 28 de juny recor-
dant els fets de Stonewall, on un gran 
nombre d’homosexuals es van negar a 
ser arrestats per la policia, desembo-
cant en tres dies de protestes i revoltes 
als carrers de Nova York.

Conscients que, anys després 
d’aquests dos fets, seguim vivint en una 
societat arrelada en l’heteropatriarcat, i 
per tant, seguim vivint en una societat 
on l’heterosexualitat és la norma, el Jo-
vent Republicà de Sant Martí ens vam 

LA REIVINDICACIÓ DELS DRETS CIVILS ES FA PRESENT ALS NOSTRES BARRIS AMB 
LA CAMPANYA IMPULSADA PEL JOVENT REPUBLICÀ

proposar aprofitar aquestes dues da-
tes per a visibilitzar que hi ha diverses 
maneres d’estimar i viure la sexuali-
tat, i que a ple 2018 encara es seguei-
xen repetint agressions LGTBI+fòbi-
ques als nostres carrers i a les nostres 
places. El passat 17 de maig, el Jovent 
Republicà de Sant Martí vam pintar 
un gran Arc de Sant Martí a la Ram-

Albert Gómez, Portaveu del Jovent Republicà de Sant Martí

bla de Poblenou. Pintant aquesta bande-
ra gai, preteníem fer visible un col·lec-
tiu estigmatitzat i oprimit, ja que creiem 
que calia visibilitzar per a tolerar i nor-
malitzar. Pel dia 28 de juny, aprofitant el 
Plenari de Districte per aquelles dates, 
vam enviar una Declaració Institucional 
que vetllava pels drets i la seguretat del 
col·lectiu LGTBI+ al nostre districte. A 
la declaració s’hi van afegir altres Grups 
Municipals i finalment va ser llegida al 
plenari.

Conscients que la lluita pels drets i la 
tolerància del col·lectiu LGTBI+ no aca-
ba en dates concretes, i que és una lluita 
que cal abanderar cada dia, el Jovent Re-
publicà de Sant Martí encarem aquest 
nou curs polític, que tot just s’enceta, 
tenint aquestes reivindicacions ben pre-
sents. Estima a qui tu vulguis! |

Pas de zebra de la Rambla del Poblenou, on es va realitzar l’acció reivindicativa.

que no voldries recordar mai més a la teva 
vida, i, massa sovint, et trobes preguntes 
com si tu fossis la culpable del què t'ha 
passat. Veient com han anat les últimes 
sentències, on  violadors i agressors surten 
pràcticament impunes i que a les víctimes 
se les jutgi perquè clar... "Què feia beguda'", 
"què feia aquelles hores pel carrer sola?", 
"anava provocant", "clar és que tal com anava 
vestida... ".

Quan ets víctima d'una agressió sexual, no 
vas a buscar-la, et passa. I et passa perquè 
algú es creu que té drets sobre tu, sobre el teu 
cos, sobre la teva ment. Les dones tenim els 
nostres drets, a anar vestides com vulguem, 
a fer el que vulguem, sobretot anar lliures 
pels carrers, sense por, perquè no es tracta de 
ser valentes, es tracta de ser LLIURES! |
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LA CARTA D’ALFRED BOSCH

“CATALUNYA, DEMOCRÀCIA 
I SOLIDARITAT”

El passat 19 de novembre, l'executiva 
nacional d'Esquerra Republicana va 
proposar el meu nom per ocupar la 
titularitat del Departament d'Acció 
Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència del govern català. 
Assumeixo l'encàrrec amb una il·lusió 
desbordant, conscient de la bona feina que 
s'ha fet fins ara i del llegat que deixen en 
Raül Romeva i l’Ernest Maragall. Al llarg 
de les darreres setmanes, he pogut parlar 
de la qüestió amb persones com l’Oriol 
Junqueras i la Marta Rovira, amb qui 
comparteixo la necessitat de reforçar una 
conselleria que serà clau per al futur del 
país.

L'encàrrec, alhora, ha comportat 
deixar les meves funcions com a regidor 
d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de 
Barcelona. Quan l'any 2014 vaig ser escollit 
com a candidat a les eleccions municipals, 
vaig assegurar que encarava aquest repte 
il·lusionat per poder tornar a casa a fer 
política. Quatre anys més tard, marxo 
plenament satisfet de la feina feta. Hem 
fet gran el partit a Barcelona, obrint-lo a la 
ciutadania, i ens hem situat en condicions 
objectives de poder disputar l'alcaldia a 
Ada Colau. Ara, tenim un gran candidat 
per fer-ho possible, una figura com l'Ernest 
Maragall que representa l'herència de la 
millor època que ha viscut la ciutat. 

Mentrestant, el país afrontarà els 
propers mesos reptes majúsculs. Des del 
govern tenim l'oportunitat, i l'obligació 
alhora, d'explicar al mon que l'Estat 
espanyol jutjarà els líders polítics catalans 
per haver posat les urnes. Hem d'explicar 
arreu que defensem els drets civils i la 
democràcia enfront d'un Estat que retalla 
drets civils i polítics.

Al mateix temps, hem de seguir 
construint l'estructura representativa 
de Catalunya a l'exterior. Volem tenir 
presència als cinc continents, treballant 
amb una estratègia internacional pròpia 
d’un Estat. I alhora, demostrar que som 
un país solidari, fixant-nos com a objectiu 
situar-nos a prop del 0’7% del pressupost 
destinat a cooperació.

Tenim reptes majúsculs, perquè 
majúscula és la situació del país. Anem per 
feina!s. |

Alfred Bosch, Conseller d'Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència
@AlfredBosch 

ERC ACONSEGUEIX MANTENIR LA 
PLANTILLA DE VISUALITZADORS DE 
PISOS TURÍSTICS IL·LEGALS

El ple de l’Ajuntament de Barcelo-
na va aprovar una proposició d’ERC 
que reclama al govern municipal 
“mantenir la plantilla de visualitza-
dors i serveis de detecció i inspecció 
de pisos turístics il·legals”.El porta-
veu d’ERC va assegurar que “l’allot-
jament turístic il·legal segueix sent 
un problema greu a la ciutat, però 
hauria sigut molt més greu si els re-
publicans no haguessin forçat l’am-
pliació de la plantilla d’inspectors i 
visualitzadors”.

APROVADA LA PROPOSTA D'ERC 
PERQUÈ EL GOVERN PRESENTI UN 
PLA CONTRA LA DEGRADACIÓ DELS 
BARRIS DE LA CIUTAT

El ple de l’Ajuntament de Barcelo-
na va aprovar aquest setembre una 
proposició d’Esquerra Republica-
na per tal que el govern municipal 
“presenti un pla amb mesures con-
cretes per aturar el procés de degra-
dació que pateixen els barris”. Els 
republicans reclamen a l’executiu 
que “doni resposta als veïns que el 15 
de setembre es van manifestar” pels 
carrers de la ciutat. El portaveu re-
publicà a l’Ajuntament, Jordi Coro-
nas, va defensar la iniciativa assegu-
rant que “les dades ens diuen que el 
primer semestre del 2017 hi va haver 
un increment del 20’5% en delictes a 
la ciutat”. “Barcelona és una ciutat 
més insegura ara que fa un any”, va 
explicar Coronas.

ERERC C ACACONONSESEGUGUEIEIX X MAMANTNTENENIRIR L LA A 
PLPLANANTITILLLLA A DEDE V VISISUAUALILITZTZADADORORS S DEDE
PIPISOSOS S TUTURÍRÍSTSTICICS S ILIL·L·LEGEGALALSS

ElEl p plele d de e l’l’AjAjununtatamementnt d de e BaBarcrcelelo-o-
nana v va a apaprorovavar r ununa a prpropopososicicióió d d’E’ERCRC
quque e rereclclamama a alal g govoverern n mumuninicicipapall
“m“mananteteninir r lala p plalantntilillala d de e vivisusualalititzaza--
dodorsrs i i s sererveveisis d de e dedeteteccccióió i i i insnspepeccccióió
dede p pisisosos t tururísístiticscs i il·l·lelegagalsls”.”.ElEl p porortata--
veveu u d’d’ERERC C vava a assssegegururarar q queue “ “l’l’alallolot-t-
jajamementnt t tururísístitic c ilil·l·legegalal s segegueueixix s senent t 
unun p proroblblemema a grgreueu a a l la a ciciututatat, , peperòrò
hahaururiaia s sigigutut m mololt t mémés s grgreueu s si i elels s rere--
pupublblicicanans s nono h hagagueuessssinin f fororçaçat t l’l’amam--
plpliaiacició ó dede l la a plplanantitilllla a d’d’ininspspecectotorsrs i i
vivisusualalititzazadodorsrs”.”.

APAPROROVAVADADA L LA A PRPROPOPOSOSTATA D D'E'ERCRC  
PEPERQRQUÈUÈ E EL L GOGOVEVERNRN P PRERESESENTNTI I UNUN  
PLPLA A COCONTNTRARA L LA A DEDEGRGRADADACACIÓIÓ D DELELS S 
BABARRRRISIS D DE E LALA C CIUIUTATATT

ElEl p plele d de e l’l’AjAjununtatamementnt d de e BaBarcrcelelo-o-
nana v va a apaprorovavar r aqaqueuestst s setetemembrbre e ununa a 
prpropopososicicióió d d’E’Esqsqueuerrrra a ReRepupublblicica-a-
nana p perer t talal q queue e el l gogovevernrn m mununicicipipalal
“p“preresesentnti i unun p plala a ambmb m mesesurureses c conon--
crcreteteses p perer a atuturarar r elel p prorocécés s dede d degegrara--
dadacició ó quque e papateteixixenen e elsls b bararriris”s”. . ElEls s 
rerepupublblicicanans s rereclclamamenen a a l l’e’exexecucutitiuu
quque e “d“dononi i rerespsposostata a alsls v veïeïnsns q queue e el l 1515
dede s setetemembrbre e eses v vanan m mananififesestatar”r” p pelels s 
cacarrrrerers s dede l la a ciciututatat. . ElEl p porortataveveu u rere--
pupublblicicà à a a l’l’AjAjununtatamementnt, , JoJordrdi i CoCororo--
nanas,s, v va a dedefefensnsarar l la a ininiciciaiatitivava a assssegegu-u-
rarantnt q queue “ “leles s dadadedes s enens s didiueuen n quque e elel
prprimimerer s sememesestrtre e dedel l 20201717 h hi i vava h havaverer
unun i incncreremementnt d delel 2 20’0’5%5% e en n dedelilictcteses a a
lala c ciuiutatat”t”. . “B“Bararcecelolonana é és s ununa a ciciututatat
mémés s ininsesegugurara a arara q queue f fa a unun a anyny”,”, v va a 
exexplplicicarar C Cororononasas..
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LA PROPOSTA D’ERC PER 
ACONSEGUIR LA REPÚBLICA

Marta Rovira, Secretària General d’ERC, present al Consell Nacional via videoconferència. 

Redacció, Esquerra Republicana de Catalunya

Esquerra Republicana va exposar 
públicament el passat setembre davant 
el seu Consell Nacional la proposta 
estratègica que s’està elaborant a partir de 
la Conferència Nacional que es va fer el 
juliol. Es tracta d’un camí que ha de portar 
el país a aconseguir la independència i 
esdevenir una nova República, i que el 
partit, com ha destacat el vicepresident 
del Govern Pere Aragonès, posarà a 
disposició i al servei de tothom per poder 
traçar una estratègia conjunta entre tots 
els actors implicats. La secretària general, 
Marta Rovira, que també va intervenir 
en directe des de Ginebra defensant 
que l'independentisme ha de tornar a 
treballar des de la complicitat com es va 
fer abans i durant l'1-O perquè així és com 
es guanyarà.

Els republicans considerem que ens 
trobem en la fase de transició cap a la 
República després de tots els fets de 
l’octubre català, especialment l’1-O, però 
en un context de repressió intensa per 
part de l’Estat amb persecució, la causa 
general contra l’independentisme, presó 
i exili. Cal acabar creant les condicions 
objectives necessàries que portin a 
celebrar un referèndum que ha de ser 
definitiu, un referèndum verificable a 
nivell internacional i on tothom pugui 

anar a votar lliurement sense témer per la 
seva integritat física.

Ara bé, com ja vam fer en la Conferència 
Nacional, els republicans hem deixat molt 
clar que, en qualsevol dels casos, si l’Estat 
continua bloquejant la solució política 
i democràtica del conflicte, no es pot 

descartar cap via democràtica i pacífica 
que ens porti a esdevenir una república. 
En aquest sentit, els republicans hem 
apuntat que cal aconseguir una majoria 
interna inapel·lable; crear un estat de 
l’opinió pública a l’estat espanyol més 
favorable; i generar interès internacional. 
I si es donen aquestes condicions, l’estat 
no podrà seguir bloquejant de manera 
permanent la resolució democràtica del 
reconeixement a l’autodeterminació 
de Catalunya. Un dret que pertany als 
ciutadans i aquests són els que l’han 
d’exercir lliurement.

1. La repressió no serveix per aturar la 
voluntat democràtica i de llibertat.

2. Defensa de totes les llibertats i drets 
amenaçats. Teixir una xarxa de solidaritat 
i de lluites compartides aglutinant amb el 
màxim d’actors possibles

3. No hi haurà normalitat possible 
mentre hi hagi presos i preses polítiques 
i exiliats i exiliades. 

4. Governar republicanament. Fer 
República també és governar bé i 
per a tothom, construir una societat 
empoderada i sobirana

5. República també des dels municipis, 
desplegant polítiques per fomentar la 
cohesió social i destruir desigualtats.

6. La causa de Catalunya s’ha de 
convertir en una més de les causes per la 
llibertat i la democràcia al món

7. L’1O vam guanyar, l’Estat va ser 
burlat i vençut. És un punt de no retorn.

8. Defensar un referèndum verificable 
a nivell internacional.

9. Treballar per aconseguir una majoria 
interna inapel·lable; crear un estat de 
l’opinió pública més favorable;

10. Si l’Estat bloqueja la solució política, 
no renunciarem sota cap concepte a cap 
via democràtica i pacífica.

SI L’ESTAT BLOQUEJA LA SOLUCIÓ 
POLÍTICA, NO RENUNCIAREM SOTA CAP 
CONCEPTE A CAP VIA DEMOCRÀTICA I 
PACÍFICA

10 IDEES PER A AVANÇAR 
CAP A LA REPÚBLICA: 



TOTES LES DADES DE LA GENERALITAT 
SERAN OBERTES

El Govern s’ha adherit a la Carta In-
ternacional de Dades Obertes i el 
departament d’Acció Exterior coor-
dinarà una estratègia de transparèn-
cia transversal a l’executiu, el sec-
tor públic i els ens locals. Les dades 
hauran de ser obertes per defecte; 
actualitzades i exhaustives; accessi-
bles i utilitzables; comparables i in-
teroperables; per millorar la gover-
nança i la participació ciutadana; i 
per al desenvolupament inclusiu i la 
innovació.

CATALUNYA ABANDONA EL FLA 
AQUEST 2019

La Generalitat abandonarà el Fons 
de Liquiditat Autonòmic (FLA) el 
gener del 2019 per fi nançar-se a tra-
vés del Fons de Facilitat Financera 
(FFF), un altre mecanisme de liqui-
ditat habilitat per l’Estat, “com a pas 
previ per tornar als mercats”.

“És un pas important que ens en-
senya el camí que encara queda per 
recórrer”, va assenyalar el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Eco-
nomia, Pere Aragonès. Dependre 
menys del FLA i poder sortir als 
mercats (fi nancers) no és una neces-
sitat tan fi nancera com política, per-
què la Generalitat tindria un grau de 
sobirania econòmica superior», va 
remarcar, recordant que tres quarts 
del deute acumulat per la Genera-
litat estan actualment en mans del 
FLA.

El conseller d’Educació, Josep Bargalló, 
va anunciar que el Departament vol 
destinar al voltant de 78 milions d’euros als 
ajuts de menjador escolar. Aquesta previsió 
suposaria invertir 6 milions d’euros més en 
la partida de beques menjador que el curs 
anterior. De moment, Educació ha atorgat 
120.899 ajuts de menjador i Bargalló ha 
recordat que es tracta d’una partida oberta.

El conseller també va afirmar que, quan 
es disposi de pressupost, es vol fer efectiu 
el finançament de les places públiques de 
0 a 3 anys, i que s’està elaborant un nou 
decret de menjador escolar que permetrà 
transformar aquest servei en un espai 
educatiu. Bargalló també va compartir 
dades més generals i va explicar que el nou 
curs ha començat amb 1.574.193 alumnes, 
8.176 més que el curs anterior. L’augment 

principal es dona a l’educació secundària, 
que ha crescut en 10.024 alumnes i la 
formació professional, on ha pujat en 3.985 
alumnes; per contra, la matrícula a infantil 
i primària ha baixat en 4.195 alumnes. 
Aquestes dades es mantenen estables 
respecte els darrers anys i reflecteixen 
l’evolució demogràfica actual del país. 
També es manté la tendència sostinguda 
de creixement del percentatge de l’educació 
a la pública en comparació amb la privada 
i la concertada.

Per fer font a l’increment d’alumnat, s'ha 
ampliat la plantilla de professorat amb 690 
docents, de manera que la xifra de mestres 
i professors de centres públics és de 71.865. 
Bargalló també ha explicat que aviat es 
convocaran 5.100 places d’oposicions i que 
s’aplicaran alguns canvis en el seu format 
per tal d’adequar-les a l’ensenyament 
competencial i a la pràctica docent.Per 
últim, el conseller va recodar que en el curs 
actual s’han creat 20 nous centres. |

EDUCACIÓ DESTINA 78 
MILIONS D’EUROS ALS AJUTS 
DE MENJADOR

Redacció, Casal Roc Boronat

ES MANTÉ EL CREIXEMENT DE 
L'ESCOLA PÚBLICA EN COMPARACIÓ 
AMB PRIVADA I CONCERTADA
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TOTOTETES S LELES S DADADEDES S DEDE L LA A GEGENENERARALILITATATT
SESERARAN N OBOBERERTETESS

ElEl G Govoverern n s’s’haha a adhdhereritit a a l la a CaCartrta a InIn--
teternrnacacioionanal l dede D Dadadeses O Obebertrteses i i e ell
dedepapartrtamamenent t d’d’AcAccició ó ExExteteririoror c coooor-r-
didinanaràrà u unana e eststraratètègigia a dede t traransnspaparèrèn-n-
cicia a trtranansvsverersasal l a a l’l’exexececututiuiu, , elel s secec--
totor r púpúblblicic i i e elsls e ensns l lococalals.s. L Leses d dadadeses
hahaururanan d de e seser r oboberertetes s peper r dedefefectcte;e;
acactutualalititzazadedes s i i exexhahausustitiveves;s; a accccesessisi--
blbleses i i u utitililitztzabableles;s; c comompapararablbleses i i i in-n-
teteroropeperarablbleses; ; peper r mimillllororarar l la a gogovever-r-
nanançnça a i i lala p parartiticicipapacició ó ciciututadadanana;a; i i
peper r alal d desesenenvovolulupapamementnt i incnclulusisiu u i i lala
ininnonovavacició.ó.

CACATATALULUNYNYA A ABABANANDODONANA E EL L FLFLA A 
AQAQUEUESTST 2 2010199

LaLa G Genenereralalititatat a ababandndononararà à elel F Fonons s 
dede L Liqiquiuididitatat t AuAutotonònòmimic c (F(FLALA) ) elel
gegenener r dedel l 20201919 p perer fi fi n nanançaçar-r-sese a a t trara--
vévés s dedel l FoFonsns d de e FaFacicililitatat t FiFinanancncerera a 
(F(FFFFF),), u un n alaltrtre e memecacaninismsme e dede l liqiquiui--
diditatat t hahabibililitatat t peper r l’l’EsEstatat,t, “ “cocom m a a papas s 
prprevevi i peper r totornrnarar a alsls m merercacatsts”.”.

“É“És s unun p pasas i impmporortatantnt q queue e ensns e en-n-
sesenynya a elel c camamí í quque e enencacarara q queuedada p perer
rerecócórrrrerer”,”, v va a asassesenynyalalarar e el l viviceceprpresesi-i-
dedentnt d delel G Govoverern n i i coconsnselelleler r d’d’EcEco-o-
nonomimia,a, P Perere e ArAragagononèsès. . DeDepependndrere
memenynys s dedel l FLFLA A i i popodeder r sosortrtirir a alsls
memercrcatats s (fi(fi n nanancecersrs) ) nono é és s ununa a nenececes-s-
sisitatat t tatan n fi fi nanancncerera a cocom m popolílítiticaca, , peper-r-
ququè è lala G Genenereralalititatat t tinindrdriaia u un n grgrauau d de e 
sosobibiraraninia a ececononòmòmicica a susupeperirioror»,», v va a 
reremamarcrcarar, , rerecocordrdanant t quque e trtreses q quauartrts s 
dedel l dedeutute e acacumumululatat p perer l la a GeGenenerara--
lilitatat t esestatan n acactutualalmementnt e en n mamansns d delel
FLFLA.A.



Entrevistem en Jordi Fossas, president 
de l’Arxiu Històric del Poblenou, amb 
l’objectiu de conèixer una mica més de la 
història del barri del Poblenou, de la seva 
gent, i dels projectes de futur d’una enti-
tat amb llarg recorregut. 

Fa 42 anys d’aquella capsa de sa-
bates amb les fotos recollides per 
joves... Ens podeu fer un breu ba-
lanç i un esbós dels reptes?

Des del 1976 sembla que ha plogut molt 
però la història s’escriu almenys en perío-
des de 20 anys. Tot just acabem el nostre 
segon període. L’AHPN és un dels primers 
arxius municipals de caràcter popular i no 
és fi ns al 1992 que es comença a “redactar” 
l’arxiu, a explicar-ne les imatges. El repte 
que tenim ara és precisament començar a 
treballar en el que ha passat al Poblenou en 
els darrers 20 anys.

I en aquests 20 anys com ha contri-
buït l’AHPN a la documentació de la 
gran transformació que ha sofert (i 
encara sofreix) el barri?

Som un testimoni no acadèmic però 
amb la voluntat clara de poder explicar 
qui som i d’on venim: aquesta és la nos-
tra aportació.

Quins temes tracteu en l’actualitat 
i quins projectes de futur immediat 
teniu?

La nostra revista parlarà del tren i dels 
canvis que comportà la seva desaparició 
del litoral. Una relació comercial i hu-
mana de més de 80 anys que s’esvaeix en 
pocs anys i un espai tan canviat que ja ens 
costa d’ubicar on era l’estació del Boga-
tell. La història dels icarians i els anar-
quistes al barri que resta per ordenar i di-
vulgar; la de la França Xica (l’entorn de 
Palo Alto)... queda tant!

Podeu fer un breu relat de la his-
tòria política del Poblenou?

És un barri que neix obrer i beu de to-
tes les ideologies de mitjans del s. XIX 
on l’anarquisme i el republicanisme, 
en totes les seves faccions, triomfen. El 
gran trencament de la Guerra Civil es 
comença a recuperar amb la clandes-
tinitat sindical al barri, especialment 
CCOO i el PSUC, que serà llavor del 
moviment veïnal que arranca a les aca-
balles de la dictadura. És curiós com el 
barri segueix apostant per ideals cone-
guts com és el “federalisme” encarnat 
en el PSC de Maragall. D’alguna mane-
ra ara torna a virar cap al republicanis-
me, també divers. Un viatge d’anada i 
tornada.

Ens podeu assenyalar alguns fets 
lligats a aquesta tradició republi-
cana i anarquista?

Cronològicament, Joan Rovira i Font, 
metge, mataroní de naixement, veí del 
Poblenou que esdevé fi del a la utopia 
d’Étienne Cabet, i que s’embarca cap a 
Amèrica per constituir una comunitat 
icariana que acaba en un autèntic fracàs 
que s’il·lustra amb el seu suïcidi a Nova 
Orleans el 1849. Durant la Setmana Trà-
gica, l’estiu de 1909, amb l’incendi del 
Patronat Obrer de Sant Josep, al Poble-
nou es produeix el primer mort, es trac-
tà d’un marista, el germà Lycarion. 

També Domingo Ibars Joanies (1921-
1998) el 1946 reparteix propaganda anar-
quista al bar Can Valero (antic c/ Wad-
Ras) i és detingut i alliberat. Segueix la 
seva activitat clandestina i és condem-
nat a mort l’any 1952. Commutada la 
pena a 30 anys de presó en surt malalt 
el 1969. Mor anònimament al barri. El 
1975 Josep M. Huertas Claveria és detin-
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gut i condemnat en un consell de guerra 
sumaríssim per divulgar que a Barcelona 
després de la guerra «Un bon nombre de 
“meublés” estan regentats per vídues de 
militars...» . Ja a la presó la trobada del 
seu contacte en l’agenda d’un membre 
d’ETA embolica el cas i Huertas Claveria 
és condemnat a 2 anys de presó. La mort 
del dictador i la mobilització popular  fa 
que surti de la presó  9 mesos després del 
seu ingrés.

El Poblenou va intentar segre-
gar-se de Sant Martí de Proven-
çals en 1870. Creieu que va ser en 
aquest moment que neix  la identi-
tat política del Poblenou?

El Poblenou fou independent 1 dia, el 
que va trigar la Diputació de Barcelona a 
suspendre la secessió però la seva iden-
titat neix més de 20 anys abans i va del 
braç amb les fàbriques i el seu pobla-
ment. Curiosament un dels instigadors 
de la segregació, l’Agustí Carreras, fou el 
darrer alcalde de Sant Martí de Proven-
çals abans de l’agregació a Barcelona en 
1897.

Cada dia creem història i potser no 
en som conscients. Quin fet dels 
darrers temps penseu que serà el 
més signifi catiu per la història fu-
tura del barri?

Diria que la defensa veïnal “Salvem 
Can Saladrigas” és la que lliga la identi-
tat del s. XIX amb la del s. XXI. Amb 
ella neix la consciència que el passat fa-
bril del Poblenou és el nostre patrimo-
ni físic i humà i això projecta una po-
tent imatge d’un barri fi ns llavors feble 
de símbols, sense plaça major, dispers. 
Potser les noves transformacions gene-
raran noves imatges però crec que ara és 
aquesta i que encara té recorregut. |

ENTREVISTA A 

JORDI FOSSAS
ARXIU HISTÒRIC DEL POBLENOU
Per Roger Revilla, membre del Casal
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