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

ÉS CATALÀ...
Tota societat té frases, eslogans, que acaben 

formant part del fons cultural comú. Qui no recor-
da aquell famós “som 6 milions” (malgrat que ja 
superem els 7,5 milions1), o “és català aquell qui 
viu i treballa a Catalunya”?

Aquesta darrera frase també ha quedat supe-
rada per la realitat. Vivim els devastadors efectes 
d’una crisi causada per l’especulació immobiliària 
i unes polítiques de dretes austericides que han 
obligat a marxar fora del país bona part del jo-
vent per poder guanyar-se la vida en allò pel qual 
es van formar. Són catalans que no viuen a Cata-
lunya. No són pocs: 302.000 catalans (un 6,4% de 
la població) resideixen a l’estranger1.

D’altra banda un dels efectes més devastadors 
de la crisi ha estat en la ocupació. La davallada 
d’activitat en el sector de la construcció i les po-
lítiques econòmiques del Partit Popular, PSOE, 
CiU i Ciutadans, que han abaratit l’acomiadament, 

han fet que l’atur s’enfilés fins a xifres properes 
al 20% de la població. Les darreres dades d’atur 
a Catalunya el situaven en l’11,39%2. Catalans que 
no treballen, i no per falta de voluntat. Així doncs, 
prop d’un 12% de catalans es veurien exclosos 
d’aquella segona afirmació per no tenir feina.

Tornem, doncs, a la qüestió inicial. Qui és cata-
là? Administrativament la resposta és força fàcil: 
tot aquell qui té la nacionalitat i resideix a Catalu-
nya. Però novament la realitat ens torna a posar 
dubtes sobre la taula. Els estrangers amb certi-
ficat de registre o targeta de residència en vigor 
arriba a poc menys d’1.150.000 persones, un 15,2% 
de la població1. 

A tots aquests hem de sumar els migrants sen-
se papers, tots aquells que han arribat a casa nos-
tra fugint de la guerra, la gana, les persecucions… 
en busca d’una vida millor. Totes elles, persones 
que resideixen a Catalunya però sense la nacio-

nalitat, i per tant administrativament “no cata-
lans”.

Persones amb qui ens creuem cada dia pel 
carrer, a qui li comprem el pa o que esperen a 
la carretera que algú els contracti com a tempo-
rers, però persones com tu i jo, fora del sistema 
pel simple fet de no tenir uns papers, però no per 
això amb menys dret de ser catalans, de tenir una 
oportunitat i poder enriquir culturalment i econò-
micament Catalunya. Catalans, al cap i a la fi, i és 
que el que pocs recorden de la frase esmentada 
és el seu final: “...i qui en vol ser”.

Jordi Borràs i Vivó
Secretari d’organització ERC Sant Adrià

@xordiet

--------------

1. Dades IDESCAT 1 de gener 2018

2. Dades IDESCAT 2n trimestre 2018

L’article 24 de la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans estableix 
que “tota persona té dret al descans 
i al lleure”. 

Per tant, el dret al descans de les 
persones és un dret fonamental, es-
pecialment per la seva implicació 
en la salut, ja que dormir i descan-
sar bé és una condició necessària 
per tal de mantenir un bon estat de 
salut. 

Aquest dret al descans inclou, 
entre d’altres, gaudir de l’absència 
d’olors fortes i desagradables, amb 
les quals sovint convivim els ciuta-
dans de Sant Adrià, sobretot amb 
aquelles provinents de la depura-
dora de fangs i aigües residuals del 
tram final del Besòs. 

Per altra banda, amb l’arribada 
de l’estiu i la calor proliferen els fes-
tivals i esdeve-

niments a l’aire lliure, i molts veïns i 
veïnes de Sant Adrià, principalment 
del barri de la Mina i la zona Fòrum, 
veuen mermat el seu dret a dormir a 
causa del soroll que s’hi genera.

Quant a aquest soroll, el nivell de 
decibels que han de suportar molts 
veïns i veïnes és inadmisible, cosa 
que no els permet gaudir d’un des-
cans adequat, especialment aquells 
que no es poden permetre el luxe 
de tenir engegat l’aire condicionat 
per poder tancar, d’aquesta mane-
ra, les finestres de casa. És neces-
sari, doncs, revertir aquests sorolls.

Pla de prevenció i regulació d’horaris 
Garantir el dret al descans dels ve-
ïns i veïnes va ser un ferm compro-
mís electoral d’ERC Sant Adrià al 
2015. Sense anar més lluny, al mes 
de juliol d’enguany vàrem proposar 
una mo-

ció en aques-
ta línia, la qual va ser aprovada per 
unanimitat. 

La moció proposa endegar un pla 
de prevenció dels alts nivells acús-
tics instal·lant sonòmetres a dife-
rents punts de la ciutat, per denun-
ciar si s’escau les empreses que no 
compleixin la normativa vigent.

D’altre banda, s’han de regu-
lar els horaris dels concerts i medi-
ar amb Barcelona perquè exigeixin 
que canviïn l’orientació dels esce-
naris. 

Absència d’olors sinònim de descans
Pel que fa a les olors, existeix un 
mapa odorífic de la ciutat que, més 
enllà de mostrar-nos la realitat, ha 
de servir sobretot per prendre me-
sures i demanar a les diferents ins-
titucions implicades que també si-
guin proactives per solucionar el 

problema. 

Cal fer un seguiment exhaustiu 
del contracte de neteja, que és el 
contracte més important en volum 
de despesa del pressupost munici-
pal i que ha de funcionar a la per-
fecció: des de la neteja, passant per 
la gestió dels residus, i fins a l’àmbit 
educatiu, ja que cal fomentar les ac-
tituds cíviques i la recollida selecti-
va a la nostra ciutat. 

En aquest sentit vàrem presen-
tar una moció per tal de seguir l’es-
tratègia de Residu Zero, estratègia 
que consisteix a reduir la quanti-
tat de residus que generem i paliar 
així les seves desagradables conse-
qüències.. 

Rubèn Arenas i Garcia
Alcaldable i Portaveu d’ERC a l’Ajuntament

@rarenaga

#NOUSANTADRIÀ
LA BESOSSADA

El paper del 
jovent a la festa 
major

Un any més s’apropa la Festa Major, i 
amb ella arriba el projecte de més enver-
gadura a nivell municipal per al Jovent 
Republicà de Sant Adrià: la tercera edició 
de la barraca #ViscaBarralunya.

El projecte de barraques és fonamen-
tal per al bon funcionament de la secció 
local jove, ja que no només ens permeten 
ser visibles al carrer i donar-nos a conèi-
xer entre el jovent adrianenc, sinó que 
aquest any també servirà per a recuperar 
la identitat que s’havia vist afectada amb 
el recent canvi de nom de l’organització 
(anteriorment JERC, ara Jovent Republi-
cà), ja que ajudarà que se’ns torni a reco-
nèixer com a Joventuts d’ERC.

Però la barraca no només és una eina 
de visibilitat, sinó que també és un espai 
de motivació i de cohesió de la militància 
que conforma la secció local jove, ja que 
el fet de treballar per un objectiu comú, 
com és tirar endavant la barraca, fomen-
ta el sentiment de pertinença, sororitat 
i d’utilitat, necessari després de l’estiu, 
durant el qual hi ha relativament poca 
activitat. Alhora, també és un espai de 
formació, tant per a militants com per als 
que no ho són, tant joves com adults, que 
venen a gaudir de les nostres activitats, 
com el pregó alternatiu o les xerrades.

Així doncs, #ViscaBarralunya és un 
espai no només per a gaudir de les fes-
tes, les activitats i la música, sinó que 
també és un espai de lluita del jovent. 
Perquè no hem d’oblidar mai que:

Festa sí, però lluita també!

Cristina Mese-
guer i Luque
Portaveu Jovent 
Republicà a Sant 
Adrià de Besòs



SETEMBRE 2018 - 3

UN PROJECTE DE 
FUTUR No esperis més, 

consciencia’t i 
actua

I un any més l’inici del curs aca-
dèmic a Sant Adrià de Besòs ve 
marcat per la Festa Major. Nosaltres, 
els joves del municipi, esperem amb 
moltes ganes les tradicions anuals 
que impregnen la ciutat: les barra-
ques de la Rambleta, la fira, els con-
certs a la plaça de la Vila, i com no, la 
Ruta del Kinto, que arreplega jovent 
de totes les ciutats veïnes.

Sí, la festa major té moltes coses 
bones i divertides, però no tot és 
gresca i xerinola. 

Tots nosaltres tenim encara molt 
present el cas de la Manada, perquè 
es va fer viral, però la trista realitat 
és que de violència masclista, com 
ho són les violacions, succeeixen a 
Catalunya dia a dia, i a moltes llars, 
empreses, institucions...

Som éssers socials, i com a tals, 
a l’haver crescut en una societat 
masclista i molt marcada pels rols de 
gènere ens és inherent dur a terme 
aquestes conductes discriminatòries.

El que sí és cert és que en un 
ambient festiu, quan el jovent inte-
ractua entre ell, aquests rols es ci-
menten, i és quan es creen aquestes 
situacions intimidatòries, degradants 
i violentes. 

Les dones a la nit i al carrer no 
hauríem de sentir-nos valentes, si no 
persones, perquè hi tenim tot el dret. 
Igualment al sortir de festa sense te-
nir cap preocupació ni haver d’avisar 
els amics amb un missatge a l’arribar 
a casa dient que estem bé.

I això últim només ho aconse-
guirem si ens comencem a veure 
realment d’iguals entre els sexes, si 
prenem consciència de les petites 
discriminacions, de les diferències 
com a persones que marquem, fem 
desconstrucció masculina i empode-
rament de les dones en els diferents 
espais socials i polítics, i si, per des-
comptat, denunciem totes aquells 
actes i agressions discriminatòries 
que veiem.

Creieu-me quan us dic, que si llui-
tem per la igualtat, per sort, arribarà 
un dia en què una noia mai haurà 
sentit que li diguin “puta” per com 
ella decideixi vestir-se, i un noi mai 
sentirà com li diuen “nenaza” pel fet 
d’haver triat un esport o un altre. 
Perquè tot i no ser una violació, això 
també és violència sexista i ho hem 
de combatre.

És per això que aquesta festa 
major, la barraka del nostre Jovent 
Republicà, ViscaBarralunya, que 
podreu trobar a la Rambleta, serà 
un espai de lluita, per a poder acon-
seguir que aquestes festes siguin 
lliures de sexisme, sense cap intimi-
dació ni atac contra la integritat de 
ningú.

Si tots ho treballem, aconsegui-
rem un món millor..

Marta Giralt
i Hernández

Secretària de  
feminisme i LGBTIQ+

LES PRINCIPALS MOCIONS 2018

Un riu de vida
El riu Besòs és de les millors coses 
que tenim a Sant Adrià. Tot i que la 
seva recuperació ha estat tot un èxit, 
i les iniciatives que es duen a terme 
en ell són diverses i interessants, no 
teniu la sensació de que s’ha quedat 
aturat en el temps?

Fa uns mesos vam presentar una 
moció en la línia de demanar que 
la desembocadura del Besòs es dé-
clarés zona humida. Buscàvem anar 
més enllà de la situació actual, i dur 
a terme totes les accions que calen 
perquè la nostra desembocadura 
tingui els criteris necessaris per ser 
declarada zona humida. Seria un 
gran avenç!

Cal ser més ambiciosos. No no-
més en l’àmbit mediambiental, hi ha 
moltes idees que es podrien dur a 
terme amb un cost econòmic més 
aviat nul:

- Pla d’usos per garantir que el riu 
ho puguin utilitzar peatons i ci-
clistes sense conflictes.

- Indicadors molt més clars d’en-
trades i sortides. Tant en el riu 
com per tota la ciutat.

- Circuits esportius, així com fitat-
ge de camins

- Elements físics de mobiliari urbà
- Correcans per a gossos (i els 

seus propietaris).
- Fonts d’aigua en les sortides

Com veieu, una llarga llista que 
faria millorar de forma substancial 

el nostre riu. Però tenim un proble-
ma: Sant Adrià ja fa anys que no té 
benzina, que tenim un equip de go-
vern que només busca complir amb 
el mínim i que vagi passant el temps.

Ens cal un canvi polític urgent a 
la ciutat, idees fresques, noves, que 
vagin més enllà de dir “ho estem 
fent”.

Marina-Besòs: infinites oportuni-
tats perdudes
A vegades, als republicans, ens di-
uen si no estem cansats sempre 
d’insistir i insistir en donar solucions 
per al Marina-Besòs i que l’equip 
de govern es faci totalment el sort. 
Doncs no, no estem cansats. Estem 
alarmats i preocupats.

Quan a principi de legislatu-
ra vam demanar una auditoria de 
comptes, perquè era clar que l’em-
presa gestora no anava enlloc, ens 
van dir que no calia.

Quan a mitjans de legislatura 
vam dir que calia decidir un model 
per al Marina-Besòs per garantir el 
seu futur i no tirar pilotes endavant 
ens van dir que no calia.

Quan de nou, aquesta primavera 
hem tornat a proposar solucions per 
al Marina i resaltar que la situació 
actual és insostenible, ens han tor-
nat a dir que no cal.

Tots en els fons sabem com aca-

barà aquesta tragèdia: pagarem 
amb diners públics una remodelació 
més que necessària del poliesportiu, 
el deixaran en perfecte estat, i lla-
vors, tornaran a fer una concessió a 
una empresa privada perquè hi tre-
gui beneficis.

Tothom sap que 
nosaltres apostem 
per un model públic, 
on mitjançant una 
gestió directa o a 
través d’una empre-
sa pública, s’invertei-
xi per garantir un fu-
tur, i després, que els 
beneficis quedin per 
la ciutadania. 

No estem tancats 
a res, hem plante-
jat fer estudis, bus-
car la manera legal 
de fer-ho, repensar 
les formes de gestió, 
garantir de forma 
efectiva el futur dels 
treballadors, però 
l’equip de govern no 

està per aquestes coses, ells ja te-
nen decidit el futur privat del Mari-
na-Besòs.

Antoni Vélez i Barajas
Regidor d’ERC a l’Ajuntament de Sant Adrià

@velezcat

Per la creació d’un pla local de Residu Zero 

Per garantir el dret al descans dels veïns i les veïnes de Sant Adrià de Besòs
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

Per instal·lar plataformes per a millora d’accessibilitat a totes les parades d’autobús
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

Per manifestar la desproporció judicial en el cas dels joves d’Altsasu
PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.

PSC C’s SaEC ICV MES ERC PP CiU No Ads.
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Perquè vas decidir posar-te al capdavant 
d’ERC a Sant Adrià de Besòs?

ERC Sant Adrià és un projecte fresc i engres-
cador per a la nostra ciutat, que es materialitza 
en l’acció dels nostres dos regidors a l’Ajunta-
ment. Vaig considerar que la millor manera de 
contribuir-hi era posar-me al capdavant de la 
secció local, cosa que vaig poder fer gràcies al 
suport de la seva gent.

L’opinió generalitzada és que els partits 
estan esgotats i que calen noves eines, 
perquè creus que la gent del carrer hauria 
de col·laborar amb un partit com Esquer-
ra i militar-hi?

Els partits continuen sent una eina impres-
cindible de la democràcia, ja que canalitzen les 
demandes ciutadanes i les converteixen en re-
alitat. És cert que la corrupció n’ha danyat la 
imatge, però ERC, en els seus 87 anys d’histò-
ria, no n’ha tingut cap cas, i hem demostrat que 
quan governem lluitem per transformar la rea-

litat i fem avançar el nostre país cap a majors 
quotes de llibertat i igualtat. 

Com creus que ERC pot ajudar a millorar 
Sant Adrià i el país?

Som un partit republicà, i com a tal la lliber-
tat, la igualtat i la fraternitat són els principis 
que guien els nostres passos. I alhora som un 
partit municipalista, ja que considerem que la 
construcció de la República comença a les nos-
tres viles i ciutats. 

Després de quatre dècades de govern so-
cialista a ERC estem preparats per posar Sant 
Adrià al servei del projecte republicà. Treballa-
rem per fer un nou Sant Adrià més just, més 
transparent i net de corrupció, en definitiva, per 
posar la ciutat al servei de tots els adrianencs i 
adrianenques i el seu benestar. I això mateix és 
pel que treballem al conjunt de Catalunya.

La teva formació en ciències polítiques 
la vas fer just abans de l’explosió de les 

xarxes socials com les coneixem ara. Ha 
canviat molt la manera de fer política 
l’anomenat 3.0?

Les xarxes socials han contribuït a acostar 
la política a la ciutadania, a fer que els repre-
sentants siguin més propers i accessibles. Ben 
emprades poden ser una eina per millorar la 
nostra democràcia i fer-la més transparent i 
participativa, però cal que siguem conscients 
que també comporten efectes negatius, com 
ara que permeten que notícies que no són cer-
tes s’expandeixin ràpidament.

Darrerament Esquerra Republicana ha 
aprovat un nou full de ruta, què en desta-
caries d’aquest document?

Després de l’1-O, el 27-O i les eleccions del 
21-D calia que les forces independentistes re-
flexionéssim de forma crítica i aclaríssim quina 
era la nostra proposta per tal de seguir lluitant 
per la República Catalana. 

Fruit d’aquesta reflexió, des d’ERC seguim 
posant sobre la taula totes les vies pacífiques 
i democràtiques per tal d’assolir la República 
Catalana, i apostem per seguir atraient més 
persones cap a la nostra causa com un pas im-
prescindible per tornar a un escenari que ens 
dugui a la consecució definitiva de la Repúbli-
ca de forma pacífica i no deixant cap ciutadà 
pel camí. 

Al cap i a la fi som independentistes perquè 
som republicans, i per a nosaltres la República 
Catalana no es un fi en si mateixa, sinó només 
una eina per avançar cap a una societat basada 
en la igualtat, la llibertat i la justícia.

Davant aquesta dicotomia de “tirar pel 
dret” o “eixamplar la base”, quin punt 
d’unió podem trobar per tal de tornar 
a una comunió com la prèvia al primer 
d’octubre?

Com deia abans, no renunciem a cap via pa-
cífica i democràtica per assolir la llibertat. Jus-
tament l’autodeterminació significa que la teva 
voluntat com a societat és la que ha de ser res-
pectada en darrer terme. Ara bé, cal que si-
guem conscients del context que ens envolta, 
de les nostres pròpies forces i de les forces dels 
que s’oposen a la nostra proposta. 

És per això que en base a l’anàlisi dels fets 
succeïts entre els mesos d’octubre i desembre 
de l’any passat creiem fermament que neces-
sitem ser més, fonamentalment per tenir més 
força, i per reforçar la legitimitat de la que ha de 
ser una majoria democràtica inapel·lable, una 

cosa que ha de ser percebuda no només Cata-
lunya enllà, sinó sobretot dins de la pròpia soci-
etat catalana i especialment entre aquells cata-
lans que s’oposen a la independència.

L’Ajuntament de Sant Adrià sempre s’ha 
mostrat contrari a facilitar les consultes 
del 9-N i de l’1-O, creus que es pot ser 

“neutral” en el moment actual?
La neutralitat no existeix en política, i en el 

cas de la reivindicació democràtica del dret a 
l’autodeterminació dels catalans, no prendre-hi 
partit (a favor o en contra) equival a posar-te 
al costat del poder establert. Haig d’insistir-hi, 
pots estar a favor o oposar-te a una proposta, 
o fins i tot plantejar-hi una alternativa, però no 
pots mantenir-te’n al marge.

Polítics a la presó, d’altres a l’exili, rapers 
i activistes perseguits judicialment, peri-
odistes agredits… com creus que acabarà 
aquesta espiral judicialitzadora?

L’Estat espanyol es troba en una cruïlla his-
tòrica. Crec que tothom té assumit que la de-
manda del dret a l’autodeterminació i de la in-
dependència de Catalunya no desapareixerà, i 
per tant l’Estat, a mitjà i llarg termini, té dues 
opcions sobre la taula: una, canalitzar aques-
ta reivindicació política i donar-li una sortida 
democràtica, cosa que implica redissenyar els 
fonaments del propi Estat; i l’altra, iniciar una 
involució democràtica mitjançant la repressió 
activa i passiva de les opcions polítiques inde-
pendentistes i republicanes. 

M’agradaria preguntar al conjunt de ciuta-
dans de l’Estat quin dels dos futurs desitgen 
per a ells i els seus descendents. 

Davant d’un panorama així, quin missat-
ge d’esperança li donaries a aquells que 
acaben de ser pares, quin futur els espera 
al seu fill o filla?

Soc optimista de mena i crec que, malgrat 
la foscor dels dies presents, ens en sortirem. 
L’evolució històrica no és una línia recta, i sem-
pre hi pot haver moments en què puguem re-
trocedir en drets i llibertats, però a llarg termi-
ni considero que la democràcia, amb totes les 
seves imperfeccions, sobreviurà a tots els pe-
rills que l’amenacen (el neoliberalisme, les desi-
gualtats, l’auge de l’extrema dreta, etc,), i que la 
societat catalana, malgrat tots els entrebancs 
i dificultats propis i aliens, trobarà una sortida 
de conjunt a l’actual situació política, econòmi-
ca i social.

POL CARRIÓN
ENTREVISTA

«Treballarem per posar la ciutat al servei 
de tots els adrianencs i adrianenques i el 
seu benestar»

Pol Carrión i Huguet
president d’ERC Sant Adrià
@polcarrion

Pol Carrión és el nou president 
d’ERC Sant Adrià des de març de 
2018. S’enfronta al repte de dirigir 
el partit en un moment clau de 
la història en què es decidirà el 
futur de Catalunya en ciutats com 
Sant Adrià. El primer repte són les 
eleccions municipals, en què ERC 
espera tenir més força, després que 
en 2015 els republicans entressin 
per primer cop al consistori des de 
la II República.


