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

PRINCIPALS MOCIONS EN LA
Memòria històrica
1. Conservació i rehabilitació dels panots amb 
la numeració de l’antic mercat d’encants.
2. Suport a la proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme.
3. Suport al Banc d’ADN per a les identificaci-
ons dels desapareguts a la Guerra Civil.
4. Per a la recuperació i la dignificació de l’es-
pai de memòria del Camp de la Bota.
5. D’adhesió al projecte stolpersteine per re-
cordar i retre homenatge als deportats als 
camps nazis. 

Medi Ambient i dret al descans
6. Protegir la fauna i flora autòctona del Besòs.
7. Per encetar un procés de negociació per 
deixar sense efecte l’obligatorietat de la cons-
trucció d’un forn crematori.
8. Per catalogar la desembocadura del riu Be-
sòs com a zona humida.
9. Per a la millora de la qualitat de l’aire.
10. Creació d’un pla local de residu zero 

d’acord amb l’Estratègia Catalana Residu Zero.
11. Per garantir el dret al descans dels veïns i 
veïnes de Sant Adrià de Besòs. 

Poliesportius
12. Per encarregar una auditoria externa dels 
poliesportius Besòs i Marina-Besòs.
13. Per reobrir la piscina i el gimnàs Ricart.
14. Per acabar amb el desemparament dels 
treballadors i treballadores del Marina-Besòs.
15. Per a la possible municipalització del poli-
esportiu Marina-Besòs. 

Govern obert, transparència
16. Seguiment i execució de les mocions 
aprovades pel Ple i la seva publicació al por-
tal de la transparència.
17. Reinversió del superàvit a l’Administra-
ció local per a la millora dels serveis públics i 
l’execució d’inversions prioritàries.
18. Per avançar cap a un model de taxes i im-
postos redistributius.

19. Per a la transparència de l’activitat dels 
membres de l’equip de govern i dels càrrecs 
de confiança.
20. Ple extraordinari sobre la situació proces-
sal dels investigats per corrupcó a l’Ajunta-
ment de Sant Adrià de Besòs. 

3 Xemeneies
21. Per evitar l’enderroc de les estructures 
que resten de les 3 xemeneies.
22. Per a la creació d’una oficina receptora de 
propostes per al futur de les Tres Xemeneies. 

Animals
23. Per la prohibició de la caça amb llebrers.
24. Per crear una platja per a gossos, el man-
teniment dels pipicans i la dignificació dels 
voluntaris animalistes.
25. Per instal.lar caixes de niament per a rat-
penats amb la intenció de controlar de forma 
ecològica les poblacions de mosquits. 

Un Sant Adrià saludable
1. Impulsarem un Pacte Lo-
cal per combatre la conta-
minació, i també per garan-
tir el dret al descans.

2. Negociarem de debò amb 
Tanatori del Litoral per tal 
d’evitar que es posi en mar-
xa el crematori.

3. Realitzarem una auditoria 
a fons del servei de neteja 
de la ciutat. Potenciarem 
el reciclatge i el civisme, i 
lluitarem contra els aboca-
ments incontrolats.

Un Sant Adrià amable
4. Reforçarem la Policia Lo-
cal, dotant-la dels recursos 
necessaris perquè hi hagi 
el nombre d’efectius sufici-
ents, treballin en les millors 
condicions, i esdevinguin 
una policia de proximitat.

5. Reformarem el Pont dels 
Passadors, convertint-lo en 
un veritable passeig que 
connecti les dues ribes de 
la ciutat. Un espai on ca-
minar i gaudir de la ciutat: 
amb carrils bici, voreres am-
ples i zones ajardinades. 

6. Ajudarem el teixit asso-
ciatiu en tot allò possible, 
perquè torni a ser un motor 
de socialització i d’identitat 
de la ciutat.

Un Sant Adrià amb 
una economia al ser-
vei de les persones
7. Regularem la quantitat 
màxima de pisos turístics 
per zones i barris per evi-
tar la gentrificació, la mas-
sificació i la sobreexplota-
ció dels barris, sobretot els 
de nova construcció.

8. Dinamitzarem els polí-
gons industrials per tal de 
fomentar-hi la instal·lació 
d’empreses i indústries sos-
tenibles que generin ocu-
pació, tot creant sinergies 
amb la universitat. 

Un Sant Adrià amb 
una administra-
ció del segle XXI
9. Transformarem l’admi-
nistració electrònica en una 
autèntica administració di-
gital on es puguin fer tots 
els tràmits per internet i en 
facilitarem el seguiment per 
part de la ciutadania a tra-
vés d’un Portal de Transpa-
rència.

Un Sant Adrià 
amb memòria
10. Dignificarem el Camp de 
la Bota i ajudarem a crear 
un espai memorialistic de 

p r i -
mer or-
dre dins 
del parc del 
Campus Dia-
gonal - Besòs.

11. Canviarem el nom a 
tots els carrers amb noms 
de persones vinculades al 
franquisme i/o que van co-
metre atemptats contra els 
drets humans.

Un Sant Adrià 
sostenible
12. Catalogarem la desem-

b o -
c a -
d u r a 
del riu 
B e s ò s 
com a zona hu-
mida per a la preser-

#REPUBLIQUEMSAB
LA BESOSSADA

Sant Adrià de Besòs és una ciutat 
plena de potencialitats, però fins ara 
no s’han volgut explotar ni aprofi-
tar. Volem una ciutat viva, amable i 

on el ciutadà sigui el centre de tot. 
Per això ens marquem 20 objectius 
per canviar de baix a dalt la nostra 
estimada ciutat.
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1- Un Sant Adrià saluda-
ble i sostenible, que im-
pulsi un pacte per comba-
tre la contaminació sense 
mitges tintes, que eviti la 
instal·lació d’emissors de 
contaminants i amb un 
delta protegit capdavan-
ter en espais naturals.

2. Viu i amable, on la ciu-
tadania pugui passejar i 
fer esport, i gaudir d’una 
ciutat amb vida, oberta, 
segura i cívica.

3. Dinàmic, amb turisme 
regulat, polígons indus-
trials que generin real-
ment ocupació, comerços 

vius, i entitats que rebin 
suports.

4. Amb memòria i auto-
estima, que dignifiqui i 
recuperi el nostre passat, 
i que ens faci sentir orgu-
llosos de ser adrianencs i 
adrianenques.

5. Que fomenti l’esport i 
la vida saludable, reobri 
el poliesportiu Ricart, ga-
ranteixi el futur del Mari-
na-Besòs, i remodeli els 
skateparks i les pistes de 
bàsquet urbà.

6.  Amic del animals, amb 
espais on puguin viure 
dignament, amb volunta-
ris animalistes empode-
rats i que rebin suport.

7. Que no deixi ningú en-
rere, que cuidi dels atu-
rats de llarga durada 
ajudant-los en la seva tor-
nada al món laboral, que 
cap persona gran sola se 
senti sola, i on tots els 
nens i nenes tinguin igual-
tat d’oportunitats per fer 
esports i activitats.

8. Per la República Cata-
lana, al servei dels ciuta-
dans i ciutadanes, sempre 
buscant el bé comú, soli-
dari al servei de les insti-
tucions catalanes, net de 
corrupció i amiguismes.

ÉS MOMENT DE 
REPUBLICAR  
SANT ADRIÀ, I 
QUÈ VOL DIR?

LEGISLATURA 2015-2019
Drets civils i procés cap a la República
26. Sobre els atacs del Govern de l’Estat a la 
normativa catalana sobre pobresa energètica.
27. Suport a la Resolució 1/XI, del Parlament 
de Catalunya, relativa a l’inici del procés de 
creació d’un estat català independent en for-
ma de república.
28. Defensa de la llibertat d’expressió i soli-
daritat amb les encausades per cremar fotos 
del rei.
29. Condemna a la brutalitat policial de l’Estat 
i en suport als resultats del referèndum d’au-
todeterminació.
30. Sol.licitar l’apropament i excarceració dels 
presos polítics catalans.
31. Per manifestar la desproporció judicial en 
el cas del joves d’Altsasu.
32. Per l’abolició de la monarquia. 

Polítiques de gènere i LGTBI+
33. En commemoració del 28 de juny.
34. Reforç en les actuacions contra les violèn-

cies de gènere.
35. Crear una taula de gènere municipal.
36. Suport a la vaga feminista del 8 de març.
37. Rebuig a la sentència de “La Manada” i per 
a la defensa dels drets de les dones víctimes 
d’agressions sexuals.
38. Suport al 25 de novembre, Dia Internacio-
nal per a l’Erradicació de la Violència Masclista. 

Habitatge i energia
39. Defensa de les polítiques de lluita contra 
la pobresa energètica i l’emergència habita-
cional.
40. Promoció de producció i consum d’ener-
gies netes per consolidar la sobirania energè-
tica local.
41. Establiment de mesures de caràcter social 
per donar resposta a la problemàtica de les 
persones sense sostre. 

Mobilitat i accessibilitat
42. Suport a la interconnexió del tramvia per 

la Diagonal i la prolongació fins a Badalona.
43. Instal·lar plataformes per a la millora de 
l’accessibilitat a totes les parades d’autobús 
de Sant Adrià de Besòs.
44. Impulsar la bicicleta com a mitjà de trans-
port sostenible intraurbà i interubà. 

Solidaritat
45. Oferir Sant Adrià de Besòs com a ciutat 
acollidora de refugiats.
46. Suport a PROACTIVA OPEN ARMS. 

Gent gran
47. Promoure la reforma constitucional en de-
fensa del sistema públic de pensions. 

Indústria, comerç i turisme
48. Suport a les petites i mitjanes empreses, i 
contra la morositat.
49. Evitar la utilització d’empreses multiser-
veis per part de l’Ajuntament.
50. Crear una oficina local de turisme. 

vació i millora de la flora i 
fauna autòctones. 

13. Impulsarem una Estra-
tègia de Residu Zero que 
garanteixi la reducció de 
residus a comerços i parti-

culars, i la facilitarem a 
través de bonificaci-
ons en els impostos 
per aquells ciutadans 

que facin una correc-
ta selecció i reciclatge 

dels mateixos.

14. Crearem, per fi, carrils 
bici per connectar tots els 
barris de la ciutat i amb les 
principals ciutats veïnes.

Un Sant Adrià que 
fomenti l’esport
15. Reobrirem el poliespor-
tiu Ricart i el retornarem a 
la ciutadania. Realitzarem 
accions per garantir la via-
bilitat del Marina-Besòs.
 
16. Crearem un skatepark 
de grans dimensions i re-
cuperarem les degradades 

pistes de bàsquet urbà.

Un Sant Adrià 
animalista
17. Crearem un espai per a 
gats on puguin viure digna-
ment, i també una platja per 
a gossos i persones.

18. Vetllarem per iniciati-
ves que incentivin l’adopció 
d’animals i lluitarem decidi-
dament en contra del mal-
tracte animal.

Un Sant Adrià que no 
deixi ningú enrere
19. Signarem convenis amb 
les empreses que es vul-
guin instal·lar a Sant Adrià 
per formar els treballadors 
que necessitin, i per tant, 
que aturats de llarga dura-
da puguin tornar al món la-
boral.

20. Convertirem Ràdio La 
Mina en l’emissora munici-
pal, tot respectant la seva 
independència, neutralitat i 
tarannà propi.

Necessitem un canvi de debò a Sant Adrià, un can-
vi republicà que comporti recuperar la nostra ciutat i 
iniciar els canvis que realment necessita i porten anys 
sense fer-se.
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S’acaba la primera legislatura en 
què heu estat presents al consistori. 
Després de quatre anys, com valores 
l’aterratge d’Esquerra Republicana a 
l’ajuntament de Sant Adrià?

Penso que ha estat un aterratge exi-
tós, la nostra veu republicana s’ha fet 
sentir amb intensitat. Hem tingut un 
protagonisme que no és habitual en 
un grup de dos regidors. Hem marcat 
agenda, hem destapat temes abans 
que ningú no en parlés i hem exercit un 
paper de mediadors entre el govern de 
la Generalitat i el municipal per acon-
seguir coses per a la ciutat. Penso que 
hem fet bona feina.

Per què penses que la ciutadania us 

ha de renovar la confiança?
Per continuar amb aquesta bona fei-

na que hem demostrat que sabem fer i 
perquè la ciutat es mereix que s’abor-
din les polítiques que necessita amb ri-
gor i cuidant dels detalls, per això pre-
sentem un bon equip i projecte per a 
la ciutat. Estem convençuts que serem 
més forts i amb la nostra feina farem 
avançar Sant Adrià. 

Quines tasques han quedat pen-
dents?

Si et refereixes a temes de ciutat que 
no s’han resolt, en queden molts. De fet, 
arrosseguem pràcticament els matei-
xos que quan va començar la legislatu-
ra: la brutícia generalitzada que pateix 

la ciutat, l’atur, poliesportius, crematori, 
queixes al mercat, l’enderrocament de 
Venus, espai i futur de les 3 xemeneies, 
seguretat...i altres que s’han afegit du-
rant la legislatura derivats dels primers 
o totalment nous: com el cas de la con-
taminació atmosfèrica.

Què és el que més us ha decebut de 
l’equip de govern actual?

Que no ha abordat els principals pro-
blemes de la ciutat amb valentia, no 
tenien un projecte per a la ciutat i, per 
tant, s’han vist abocats a fer pedaços, 
han quedat sepultats per l’ordinarie-
tat del dia a dia. Com a resultat d’això, 
la ciutat no ha avançat, i en els temes 
en què ho ha fet, ho ha fet malament, 
l’exemple més clar és el contracte de 
neteja.

La teva formació com a farmacèutic 
com creus que influeix a l’hora de fer 
de regidor?

Quan et dediques a una professió sa-
nitària, saps que sovint es dirigiran a 
tu perquè tenen un problema de salut 
i, per tant, has de ser molt empàtic, sen-
sible i altruista amb el teu temps, dedi-
cació i caràcter. I penso que aquestes 
qualitats són excel·lents també per a la 
política; en el fons també resols els pro-
blemes de les persones, però des d’un 
altra perspectiva més global i col·lectiva. 
A més, em permet no ser un polític pro-
fessionalitzat, entenc el meu pas per la 
política com a temporal. Un cop fet el 
servei públic, tornaré a la meva feina.

Què vol dir “Republicar Sant Adrià”?
Primer de tot, vol dir posar el ciutadà 

al centre del projecte republicà d’Estat 
del Benestar: educació, salut i benes-
tar social en representen pilars centrals. 
Republicar també vol dir que trasllada-
rem els valors republicans de llibertat, 

igualtat i fraternitat (i un de nou que 
afegeix ERC que és el de la sostenibi-
litat) a la nostra acció política diària. 
Pensem que si totes les ciutats ho fan, 
la República serà més fàcil d’assolir.

Quins penses que són els principals 
reptes que hi haurà a propera legis-
latura?

Penso que Sant Adrià de Besòs té 
molts aspectes a millorar, però també 
té moltes potencialitats. Sens dubte, 
per a nosaltres els principals reptes són 
la brutícia, l’atur i la contaminació. A ni-
vell urbanistic, el PDU de les 3 Xemene-
ies, enderrocar Venus i aturar la posada 
en funcionament del crematori.

En el moment de repressió i excep-
ció que vivim, és possible fer bona 
política municipal?

Penso que és totalment compatible, 
malgrat que sabem que correm un ma-
jor risc quan agafem l’acta de regidor o 
regidora. Els regidors d’ERC sempre te-
nen aquest plus. Si governem nosaltres 
posarem la ciutat a disposició de les 
institucions del país per contribuir des 
de Sant Adrià a un front democràtic en 
favor dels drets civils i polítics i en tot el 
que ens apropi a la República Catalana 
que anhelem. 

Ja per acabar, un desig per als pro-
pers quatre anys?

Sant Adrià té moltes potencialitats 
que cal explotar, tenim un projecte de 
ciutat i m’agradaria que l’equip d’ERC 
disposi de la confiança de la ciutada-
nia per desenvolupar-lo i que quan la 
ciutat faci balanç d’aqui quatre anys, es 
vegi al mirall, amb orgull, com una ciu-
tat millor: més neta, amb més ocupació, 
amb més igualtat d’oportunitats i amb 
més justícia social.

RUBÈN ARENAS
ENTREVISTA

«Sant Adrià té moltes potencialitats 
que cal explotar, tenim un projecte i 
m’agradaria que l’equip d’ERC disposi 
de la confiança per desenvolupar-lo»

Rubèn Arenas i Garcia
Cap de llista ERC Sant Adrià
@rarenaga

Rubèn Arenas ja ha fet història, 
juntament amb l’Antoni Vélez, ha 
estat el primer regidor d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’ajun-
tament de Sant Adrià de Besòs 
des de la II República. Ara torna a 
encapçalar la llista d’ERC al mu-
nicipi per seguir treballant quatre 
anys més per a la ciutadania amb 
les mateixes ganes i il·lusió del 
primer dia, però amb l’experiència 
d’una legislatura a les espatlles.


