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ÉS UNA PUBLICACIÓ
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

JO SÓC DE SANT ADRIÀ
Les persones de Sant Adrià ens trobem sovint en 
un dilema quan ens pregunten “d’on ets”? Aques-
ta simple pregunta ens genera més dubtes quan 
més lluny de casa som. Si ens ho pregunten a 
Barcelona fàcilment respondrem “d’aquí al costat, 
Sant Adrià”. Però si ens ho pregunten a Mataró? 
I si ho fan a un petit poble del Pirineu de Lleida? 
La tendència és a dir “de Barcelona”.

Aquesta resposta es fa més habitual quan ens ho 
pregunta algun altre català que ens trobem a l’es-
tranger o si ho diem a un forani quan estem de vi-
atge. A mesura que ens allunyem de casa tendim 
a fer-nos habitants de la veïna Barcelona.

Però molts cops tendim a dir Barcelona per no 
haver d’aguantar el llistat de tòpics que acompa-
nyen la nostra ciutat. El típic “ara teniu un ‘mar-
ron’ amb les tres torres aquelles, oi? Perquè no 
les tireu a terra? Si són molt lletges!” o el “Ui, Sant 
Adrià, allà hi ha la Mina, no?”.

I tot seguit ens veiem defensant la nostra ciutat, 
que les tres xemeneies no són un monstre, que grà-
cies a elles Barcelona ha tingut llum tots aquests 
anys, que continuem sent el generador d’electrici-
tat, que la Mina és molt més, que el barri ha canviat 
molt i que no podem etiquetar la gent, etc.

I és que Sant Adrià és molt més que el que surt 
als diaris, tenim moltes coses de les quals sen-
tir-nos orgullosos, una llera del riu on poder pas-
sejar i fer esport, un litoral ple d’oportunitats, un 
campus universitari per posar-nos a primera línia 
en exel·lència universitària…

Recopilem tot allò que ens fa sentir orgullosos i 
quan ens preguntin d’on som, diguem amb el cap 
ben alt que som de Sant Adrià, perquè només 
sentint-nos-en farem més gran la nostra ciutat.

Jordi Borràs
@xordiet

Ara fa un any: auditoria dels 
comptes

En el ple del novembre de 2015, 
Esquerra Republicana vàrem pre-
sentar una moció per encarregar 
una auditoria externa dels comp-
tes dels poliesportius Besòs i Mari-
na-Besòs. Ho fèiem preocupats per 
la situació de permanent deteriora-
ment dels equipaments i dels pro-
blemes de gestió declarats pels ma-
teixos concessionaris.

La moció va ser aprovada amb els 
vots favorables d’ERC (2), SAeC (3), 
ICV (2), MÉS (2) i PP (2). Va comp-
tar amb 10 abstencions: PSC (6), C’s 
(3) i CiU (1).

L’equip de govern comença a plan-
tejar “problemes”

Ja en la discussió d’aquella moció, 
des de l’equip de govern se’ns va 
acusar d’afegir complicacions a una 
situació complexa, fins i tot de “po-
sar en perill la concessió”, cosa que 
era força sorprenent, ja que l’únic 
que es demanava era justament te-
nir els comptes.

Bonificació de l’IBI a Gimesport

Els republicans ens vam quedar 
sols votant en contra de bonificar el 
95% de l’IBI a Gimesport, en el mo-
ment en què l’empresa estava dei-
xant sense llum les entitats de la 
ciutat que allà entrenaven.

El tancament d’una instal·lació 
pública

El 21 d’octubre els usuaris i usuà-
ries del poliesportiu van veure com 
es quedaven sense aigua calenta 
després que l’empresa subministra-
dora de gas en tallés el servei per 
impagament. Pocs dies després Gi-
mesport tancava les portes del po-
liesportiu i retornava les claus de 
les instal·lacions a l’ajuntament, dei-
xant sense servei la ciutadania, les 
entitats esportives i, el pitjor de tot, 
deixant en “acomiadament tàcit” els 
quaranta treballadors.

Una aposta pública de gestió

Durant més d’un any i mig des 
d’ERC hem parlat i tornat a parlar de 
la municipalització de serveis com a 
únic sistema per garantir un servei 
de qualitat a la ciutadania, i també 
una gestió honesta dels nostres equi-
paments. Caminar cap a un model si-
milar al que hem proposat diverses 
vegades tant al Ple com al Viure.

I ara què?

Per part d’ERC, continuarem fent 
el mateix que hem fet durant tota 
aquesta legislatura: proposar, ser 
actius, queixar-nos, estar a sobre, 
pressionar i escoltar. Una oposició 
responsable, però suficientment 
combativa en tot allò que faci falta 
per estar del costat dels ciutadans i 
de l’interés públic. Llegeix més a https://goo.gl/DrXKRI

#NOUSANTADRIÀ
LA BESOSSADA

Sant Adrià: ciutat 
sense memòria?

Recordo quan era petit l’antiga 
Can Baurier. Dècades després, els 
pisos han fet que no quedi cap ele-
ment d’aquell passat industrial urbà, 
únic a tota Catalunya. Els més grans 
recorden encara el so dels xiulets, cri-
dant a la feina. Tot un passat d’histò-
ries que hem perdut per sempre.

La memòria serveix per recordar 
el contaminat riu Besòs que teníem, i 
mirar amb malícia els que diuen que 
tot està pitjor. Serveix per passar per 
Pi i Margall i pensar que allò era un 
camí ral amb plataners centenaris, i 
que no tenim ni una trista placa que 
ho expliqui. La llista és tremenda i 
dolorosament llarga.

La memòria històrica és un puntal 
per a tota societat i en especial per a 
la nostra. Els republicans tenim molt 
clar que serveix per coses com recor-
dar les fumeres i la pluja àcida de les 
tres xemeneies, i per tant, que ara no 
vulguem un crematori.

L’Ajuntament ha de servir per 
quelcom més que per donar X ser-
veis o cobrar Z impostos. Els republi-
cans volem un nou Sant Adrià a on 
hi hagi un govern municipal que faci 
les coses bé, amb afecte i dedica-
ció, un Sant Adrià del qual els seus 
ciutadans n’estiguin orgullosos. No 
calen projectes megalòmans o grans 
pressupostos, la memòria és quelcom 
simple de cuidar i treballar, i és on 
realment es pot observar quina mena 
de gestió du a terme el nostre govern 
municipal: la desmemòria..

Antoni Vélez
Regidor d’ERC 
@velezcat

Novembre 2015
Moció per encarregar auditoria
11 Sí - 10 abstencions

Març 2016
Bonificació IBI Gimesport
ERC únics en oposar-nos-hi

21 octubre 2016
Tall del servei de gas

26 octubre 2016
GIMESPORT tanca les instal·lacions
i torna les claus a l’ajuntament

novembre / desembre 2016
diverses mocions d’urgència

20 gener 2017
Sessió oberta d’ERC sobre la

municipalització dels poliesportius



HIVERN 2016 - 3

UNA CIUTAT AMIGA 
DELS ANIMALS Una casa de 

vidre per al poble
Una de les conviccions més fortes 

de la qual beu ERC a Sant Adrià, és 
la transparència. Un valor republicà 
que apropa el consistori a la ciutada-
nia i el fa intel·ligible, una màxima ne-
cessària per al bon govern. Nosaltres 
prediquem amb l’exemple: els nos-
tres béns, CV i les aportacions que 
rebem per l’assistència a comissions 
i plens així com la nostra agenda 
són públiques, però no només això 
sinó que totes les nostres assem-
blees són obertes a la ciutadania, 
com a mesura per retre comptes als 
que ens han votat, als que ens volen 
conèixer més, i a qualsevol ciutadà 
interessat a saber què i perquè fem 
el que fem. Vàrem ser dels pocs que 
publicàrem el pressupost i execució 
de la campanya electoral.

L’exemple d’una casa amb les 
parets de vidre és molt adequat per 
explicar la necessitat que els ciuta-
dans puguin fer un seguiment de tot 
allò que es fa des de l’Ajuntament. 
Cal, però, anar més enllà del que és 
pròpiament la llei i voler-ho de veri-
tat, el que vol dir posar-s’ho fàcil al 
ciutadà, fent un portal accessible. No 
s’hi val a fer coses cutres que infamin 
la paraula transparència només per 
utilitzar-la com a titular, cal creure-hi, 
posar-se del costat dels ciutadans 
per vehicular les eines millors perquè 
aquests puguin accedir a la infor-
mació, que es pugui entendre i la 
puguin compartir. Que els ciutadans 
disposin de tota la informació és vital 
perquè valorin l’acció de govern.

Rubèn Arenas
Regidor-Portaveu 

d’ERC 

@rarenaga

LES NOSTRES MOCIONS

Una ciutat amiga dels animals

Des del principi de la legislatura, 
i en base al nostre programa elec-
toral, hem defensat la necessitat de 
convertir la nostra ciutat en un es-
pai més obert i integrador. La con-
questa dels drets dels animals i de 
la vida digna i l’aplicació dels matei-
xos fa de la nostra ciutat un referent 
progressista i amb visió de futur. 

Una platja per a gossos

En el mes de maig, ERC – Sant 
Adrià vàrem aprovar una moció que 
posava una data màxima de dos 
anys per dur a terme un referèn-
dum per tal que la ciutadania deci-
deixi si vol tenir o no una platja per 
compartir entre persones i animals. 
Actualment, molts ciutadans utilit-
zen la desembocadura del riu Be-

sòs i les illes que es creen en el seu 
interior per dur els seus animals de 
companyia, fent malbé l’espai on 
moltes aus fan els seus nius.

La nostra proposta és generar un 
espai de llibertat i igualtat amb la 
resta de veïns garantint que els que 
ho desitgin puguin gaudir de l’espai 
natural que és la platja amb els seus 
animals, evitant conflictes i malen-
tesos i fent un bon ús dels espais cí-
vics de la ciutat.

Reconeixement de les voluntàries

En la mateixa moció aprovada 
vàrem destacar i reconèixer l’enor-
me tasca de les voluntàries, sovint 
anònimes, i evidentment no remu-
nerades, que són vitals en funcions 
necessàries que l’Ajuntament no 
pot cobrir, com pot ser el control de 
les colònies de gats o la cura i ali-

mentació dels mateixos. 

Una de les reivindicacions més 
importants és la construcció d’una 
gatera on disposar d’un espai a l’ai-
re lliure controlat per als gats, per 
poder desenvolupar de manera ri-
gorosa i correcta totes les tasques 
que comporten la cura de gats sal-
vatges. Així com l’habilitació d’un 
espai –local de transició– on portar 
els gats després d’una intervenció 
quirúrgica, vacunació o tractament 
d’esterilització.

Obtenció de pressupost addicio-
nal per animals

A mig de l’any passat vàrem tenir 
l’oportunitat de poder negociar una 
part de romanents de pressupostos 
de diferents àrees on, com a ERC 
Sant Adrià, vàrem lluitar per acon-
seguir un extra de 6.000 € per aug-
mentar el pressupost previst per 
animals per l’Ajuntament, augmen-
tant-lo en un 200% ja que el previst 

inicialment 
era de 3.000 €. Ho vàrem 

aconseguir i finalment abans d’aca-
bar l’exercici, amb reunions d’últim 
minut abans de Nadal, es van rea-
litzar les compres de gàbies de cap-
tura per a les voluntàries, es va ob-
tenir el compromís de l’assignació 
d’un local de transició, i es va aug-
mentar la dotació per a vacunació 
així com per a esterilitzacions. 

Correcan per a Sant Adrià Nord

Una de les lluites sonades 
d’aquest any pel que fa a animals 
també ha estat la nostra posició 
com a ERC demanant el vot als 
pressupostos participatius per im-
pulsar la construcció d’un correcan 
per a Sant Adrià Nord, emplaçat 
idealment als terrenys del parc de la 
Pollancreda. Una posició configura-
da per una gran demanda per part 
dels ciutadans, així com un compro-
mís electoral del nostre partit en les 
passades eleccions municipals. 

Llegeix més a https://goo.gl/Txmb9G

Per adoptar el salari mínim de 1.000€
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU

Per acabar amb la situació de desamparament dels treballadors i treballadores del Marina-Besòs
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

En suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

Per arranjar i millorar la mobilitat al barri de la Catalana
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.
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¿Cuáles son las principales actividades de 
la asociación?

Tenemos un montón de actividades, aun-
que lo más fuerte es el Centre Obert. A parte 
de esto tenemos actividades de fútbol sala, el 
punt jove, esplai los sábados por la tarde, clase 
de alfabetización, teatro, estudio asistido, aula 
abierta... y apostamos por nuestro territorio re-
alizando actividades abiertas al barrio.

¿Os habéis centrado en niños en riesgo de 
exclusión o tenéis todo tipo de niños?
No, nosotros lo que queremos ser es un centro 
inclusivo, con niños “normalizados”, por llamar-
lo de alguna manera, junto a niños en situación 
de riesgo, que han de convivir porque no dejan 
de ser niños. 

¿Habéis notado un aumento de familias 
en  riesgo de exclusión social? 

Sí, ha habido un aumento considerable, in-
cluso conocemos personas que en muy bre-
ve tiempo los dos se han quedado en el paro 
y están en una situación lindando la pobreza. 
Terminado el desempleo pese a las ayudas hay 
una dificultad muy importante. Los niños beca-
dos ahora son alrededor de un 70%.

También realizáis meriendas para niños 
con riesgo de exclusión, ¿Cómo funciona?
Hace ya tres años aproximadamente, detecta-
mos que había algunos niños que no traían me-
rienda, o que se fijaban mucho en la de los com-
pañeros, y vimos que había una necesidad de 
algunos niños que pasaban hambre. Entonces 

presentamos un proyecto a través  de la aso-
ciación de voluntarios de La Caixa, explicando 
que nos gustaría dar una merienda sana e igual 
para todos. Con ello le damos a todos los niños 
del centro, independientemente que esté be-
cado o no, una merienda proporcionada por la 
Obra Social la Caixa.

¿Actualmente cuántas personas hay tra-
bajando y colaborando con Barnabitas? 
La familia Barnabitas engloba entre 30 y 35 
personas entre voluntarios periódicos, puntu-
ales y profesionales. Profesionales sólamente 
los hay en el Centre Obert, todos los demás ser-
vicios se hacen a través de voluntarios. Quere-
mos preservar la esencia del voluntariado que 
es como nació la asociación y toda la junta di-
rectiva hacemos el trabajo desinteresadamen-
te. Los profesionales sí cobran, porque lo exige 
también la Generalitat y para dar calidad al ser-
vicio, contamos con once profesionales.

¿Por parte de la administración os encon-
tráis siempre con facilidades? 
El único problema que existe, es el tema de la 
utilización de algún espacio público, en este 
caso el Casal de Cultura. Siempre hay más pe-
ros, más problemas, hay que presentar mil co-
sas… Y yo prefiero como entidad un espacio 
único. Ahora lo tenemos todo descentralizado, 
aquí hay una sala polivalente, en el otro local 
también… A mi me gustaría tener un espacio 
como el Casal de Cultura, que todos los niños 
pudieran entrar, que fueran a su aula con di-
ferentes edades, luego ir a una sala de teatro 
para hacer actividades conjuntas… eso sería el 
sueño.

Desde sus inicios, habrá cambiado mucho 
la tipología de niños que acuden,  ¿os 
encontráis con cambios o atenciones por 
cuestiones de costumbres?
Nosotros respetamos la diversidad cultural y 
aquí entra el tema del halal. Intentamos que 
las meriendas sean con queso, atún u otro tipo 
de embutidos distintos y que sean halal. Y nos 
hemos adaptado porque a nosotros lo que nos 
preocupa es el niño y que cuando venga aquí 
pueda comer con tranquilidad. 

¿Y del mismo modo, existen padres que 
conocen otros padres y sirve de herrami-
enta de integración de los mayores?
Sí, uno de los aspectos que trabajamos es por 
la integración de estas familias con el día a día 

a nivel asociativo. Queremos que se impliquen 
el proyecto al igual que sus hijos, hacemos por 
la mañana clases de alfabetización y de caste-
llano, trabajamos en las fiestas abiertas, para 
que ellos puedan hacer también talleres con-
juntamente y vean sus culturas…

¿Y este enriquecimiento también es recí-
proco?
Nosotros también apostamos por ello y cada 
año realizamos una actividad abierta en la cual 
se pueden expresar y cada uno traer o hacer al-
guna actividad. Por ejemplo el ritual del té, las 
pastas típicas, la henna…

¿Tenéis proyectos de crecimiento en 
mente? 
Sí, no nos gusta estancarnos, nos gusta crecer 
y ver las necesidades que pueda tener el bar-
rio, intentar acercarnos. Se pueden hacer muc-
has cosas, pero los recursos son los que tene-
mos. Nos gustaría crecer aún más como Centre 
Obert, y estamos intentando que Barnabitas 3, 
si es posible con la ayuda del ayuntamiento y 
de la federación intentar homologar aquel es-
pacio como este, que es un espacio homologa-
do como Centre Obert a través de la Generali-
tat. Eso nos ayudaría a mantener como mínimo 
los profesionales que tenemos y sobretodo 
para darle una mejor calidad de servicio a los 
niños. Están mirando cuánto podría ser el cos-
te real de hacer las reformas, y las próximas se-
manas sabremos de cuánto estamos hablando, 
que calculamos entre 18.000 y 30.000 euros, y 
a ver si no para el 2017, cara el 2018 intentar re-
alizarlo.

¿La sociedad de Sant Adrià es activa y 
está implicada en el asociacionismo?
Yo soy una persona que siempre he apostado 
por el asociacionismo, sobretodo el infantil y ju-
venil en que me he movido prácticamente toda 
la vida. Pero si es cierto que a nivel de asociaci-
onismo falla una comunicación entre las diver-
sas entidades, pero también, el fallo muy grave 
también es a nivel municipal, a nivel de la ad-
ministración. No puede ser que nosotros este-
mos en infancia y juventud y la última reunión 
que he hecho yo con el ayuntamiento puede re-
montarse a más de seis años. Considero que la 
administración también tiene que reunir a las 
entidades por ámbito, sentarse, ver qué inquie-
tudes tienen, que podemos trabajar…

Entrevista completa a https://goo.gl/YFE2cz

A.J. BARNABITAS
ENTREVISTA

«La última reunión que he hecho yo con 
el ayuntamiento puede remontarse a más 
de seis años»

Juan Vizcaino Alonso
La Catalana, 
Sant Adrià de Besòs, 1971
@juanvizcainoa

Juan Vizcaíno entra en la parroquia 
de Sant Joan Baptista sobre el año 
93. Uno de sus hermanos hacía 
catequesis, y empezó a colaborar 
con actividades deportivas, fútbol, 
esplai… En el año 95 se lanzan y 
crean la asociación Barnabitas y 
desde entonces son más de 20 
años de dedicación para hacer 
crecer y funcionar esta entidad 
que actualmente asiste a 116 niños 
la mayoría de ellos en riesgo de 
exclusión social.


