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LA BESOSSADA

Escaneja el codi QR i 
envia’ns un missatge!

A més, segueix-nos a Xarxes Socials

Vols rebre totes les novetats 
d’ERC Sant Adrià al teu WhatsApp?
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Ajuda’ns a f-ho real!



ERC proposa un pl
a d'il·luminació 

per millorar la segu
retat i l’eficiència 

energètica mentre
 el govern municip

al

no renova el contra
cte d'enllumenat.

Només un 3% d'execució dels projectes 
extraordinaris promesos per l’alcaldessa.

Cristina Meseguer, regidora d’ERC i del Jovent Republicà

La percepció d'inseguretat creix dia a dia. ERC 

demana en què es van gastar els diners destinats 

al canvi de model de Policia Local. L'equip de 
govern calla i no respon.
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Aquest no és el Sant Adrià que ens mereixem...

“Sant Adrià necessita un rumb, ser capaç de cuidar 
els més elemental (neteja, seguretat i civisme) i alhora 
de repensar-se per ser un lloc millor. Una ciutat amable 
per passejar, amb aire de qualitat, que cuidi el petit 
comerç i a on s'hi pugui descansar. En definitiva, una 
ciutat per viure-hi.”

“El jovent adrianenc fa temps que reclama un oci de 
qualitat. El desencís amb les últimes festes majors ha 
incentivat que busquem l'oci a d'altres ciutats. 
Cal fer un esforç per preparar unes festes que ens 
permetin gaudir de Sant Adrià.”

Rubèn Arenas, portaveu del Grup Municipal d’ERC
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La platja contaminada de Sant Adrià 
plena de banyistes. ERC demana accelerar-ne la descontaminaciói mesures per salvaguardar la salut dels veïns i veïnes.



ENTREVISTA

SILVINA FRUCELLA i ALEX OVEJERO

@airenet2

 Com va néixer Airenet?
Vam néixer per lluitar contra TERSA i les injustícies que generen les males pràctiques 
d’aquests tipus d’empreses. Aquestes emeten contaminants i fan sorolls com si no hi hagués 
gent al voltant, i el que acaben creant és una zona de sacrifici, perquè els veïns i veïnes han
de suportar coses que no haurien de suportar.
 De totes les problemàtiques que esteu tractant, quina és la que us preocupa més?
La noLa nostra lluita puntera és la de TERSA. Malgrat això, el que ens preocupa és el tema 
mediambiental en general, l’emergència climàtica, que hi ha que està composta per les 
diferents realitats que tenim. Però sobretot intentem conscienciar a la gent del risc de l’aire 
que respira.
 Quin és el major entrebanc que us trobeu amb l’ajuntament de Sant Adrià?
Primer de tot, la interlocució, i després la manca de diàleg. Tu, com a ciutadà, no saps ben bé 
quin projecte de ciutat hi ha. No hi ha ni transparència ni voluntat de treballar.
  Quines oportunitats s’obren amb les eleccions municipals del maig del 2023?
Nosaltres tenim una proposta transversal que és oberta a qualsevol partit polític. L’esperança 
que tenim és que se li doni al medi ambient la importància que té. Cal una regidoria de Medi 
Ambient amb un projecte consensuat amb les associacions que treballem aquest àmbit. 

*Si vols llegir l’entrevista completa: 

AIRENET és una Coordinadora Veïnal Metropolitana formada
per entitats i associacions de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i 
Badalona, creada l’any 2017 per a informar la ciutadania sobre
la contaminació mediambiental que provoquen les indústries 
i les infraestructures de serveis ubicades a l’entorn dels nuclis 
habitats, especialment al front litoral de Barcelona.

“Cal construir un projecte de ciutat on la gent senti que està 
participant, aquest és el nostre somni.”

Troba’ns al Centre Republicà Adrianenc (Carrer de Josep Royo, 21)
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LA BESOSSADA ÉS UNA PUBLICACIÓ D’ESQUERRA REPUBLICANA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

673 00  73 82

@esquerra_santadria

@SAB_ERC

/esquerra.santadria

locals.esquerra.cat/santadria


