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CRÒNIQUES 
 

La Barcelona que volem.  Carlos Rodríguez. s. d’imatge i comunicació. 
 
Ahir dilluns, 30 de març, al Casal de barri del Congrés i Indians varem assistir a una nova sessió 
d’Esquerra amb tu. A l’acte varen assistir al voltant de 60 persones, les quals durant prop de dues hores 
varen escoltar atentament les propostes i aportacions sobre la transformació urbanística de l’àmbit 
Nord, en especial del Pla Sant Andreu-Sagrera, introduïdes per Esquerra. 

L’acte va ser presentat per Montse Benedí, Consellera de districte de Sant Andreu, la qual, breument ens 
fa fer una pinzellada sobre les transformacions urbanístiques de la zona nord de la ciutat. 

Després, en Jordi Portabella, president el grup municipal d’ERC Barcelona, ens va fer una amena 
explicació de l’encaix de totes aquestes transformacions en el model de ciutat definit per Esquerra. Un 
model d’urbanisme que s’articula en quatre eixos, la ciutat policèntrica, la mixtura d’usos, la ciutat 
compacta i la densitat. Eixos sobre els quals s’articula un transport sostenible i públic, un comerç de 
proximitat i que deixa de banda un urbanisme de la plusvàlua, per basar-se en un urbanisme a mida de 
les persones i les seves necessitats. 

En Jordi Portabella, va fer una clara aposta per recuperar el govern del ciutat a través de la compra de 
sol públic, amb mesures impulsades a l’Ajuntament com una partida de 15 milions d’euros en compra 
de sól o una partida de 12 milions per la compra d’habitatge ja construït amb la intenció de posar-lo al 
mercat com a habitatge públic, amb la consegüent acceleració de l’oferta d’habitatge pública municipal. 

Seguida a la intervenció del Jordi Portabella, en Ricard Martínez, regidor en l’Ajuntament de Barcelona, 
ens va fer una breu explicació de les transformacions amb que s’ha d’enfrontar Barcelona en els propers 
anys, fent especial esment en les grans transformacions de la Barcelona nord.  

Transformacions que inclouen 3 districtes, Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, afecten a 7 àrees 
importants: la Estació de la Sagrera, la remodelació de la Rambla Prim, el triangle ferroviari de Sant 
Andreu, les Casernes de Sant Andreu, la zona de Colorants i l’ecobarri de Vallbona; afectant a més de 
550.000 persones.  

Aquestes transformacions s’han de guiar segons els paràmetres del model de ciutat que defensa ERC i 
han de garantir el transport entre barris, el trencament amb les barreres de mobilitat que afecten a les 
persones i els vehicles, la recuperació de la llera dreta del riu Besòs, la centralitat dels eixos verds com a 
entrada i sortida natural cap al riu Besòs i la reforma de les connexions de l’estació de la Sagrera amb la 
resta de la ciutat i amb altres nuclis urbans sense interferir amb les connexions de la resta de la ciutat. 

En el torn de preguntes, alguns veïns i representants d’associacions de veïns ens van fer arribar els seus 
dubtes sobre el projecte d’Ecobarri de Vallbona, sobre la necessitat de creixement real de Barcelona, 
sobre el sistema de participació utilitzat per l’Ajuntament en els seus projectes urbanístics, etc. 

L’acte es va concloure amb la invitació a una passejada que es dura a terme pels espais afectats per 
aquestes transformacions urbanístiques el proper 24 d’abril  
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TriniJove, un model d’integració social.   Oriol Güell ,  president. 
 
Aquest dimecres el Conseller de Governació Jordi Ausàs, el secretari general de Governació, el secretari 
d’Immigració de la Generalitat Oriol Amorós, la regidora d’Esquerra a l’Ajuntament Ester Capella, i la 
consellera de districte d’Esquerra Montserrat Benedí han visitat a la Fundació TriniJove. Aquesta és 
una associació de reinserció i intervenció social per a un ric ventall d'usuaris: expresidiaris, emprenedors, 
joves, persones amb problemes econòmics, amb malalties mentals, nens en situació marginal, etc. a les 
quals se’ls ofereix formació i acompanyament en els seus projectes. 

En els últims mesos Esquerra ha volgut conèixer d’aprop a la Fundació TriniJove i, com a partit 
d’esquerres i republicà, hem presentat mesures polítiques per afavorir la tasca que està desenvolupant 
la Fundació: ja sigui a l’Ajuntament, a la Generalitat o al Congrés dels Diputats. Esquerra dóna suport a 
totes les accions que vagin dirigides a la cohesió social. 

La Fundació TriniJove va iniciar la seva actuació en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral de 
col·lectius amb especials dificultats l'any 1985. Durant aquest temps, hem treballat activament en el 
disseny i la implementació de mesures i programes innovadors amb la finalitat de superar les situacions 
d’exclusió social. 

Durant aquest temps, s’han donat unes línies bàsiques de les quals cal remarcar: 1. La gratuïtat de tots 
els serveis i recursos oferts a la població; 2. Intervenció des d’una visió global, combinant informació-
formació-promoció ocupacional i lleure. 3. Priorització del caràcter territorial, amb obertura a persones 
de tota la ciutat afectades per la problemàtica de l’atur i de l’exclusió social; 4. Engegar altres projectes i 
treballar en xarxes associatives catalanes, espanyoles i europees que es fan efectives, en el seu moment 
més òptim, amb la gestió de programes europeus com l’Horizon, l’Integra i l’Equal. 
 

AGENDA D’ABRIL 
 

Dissabte, 18 d’abril, a les 14 h. dinar a LA FONTANA DE L’EIXAMPLE c/Mallorca, 318-324 
78è aniversari de la República Catalana.  
Preu del tiquet: 24€   
Venda de tiquets fins dimecres 15 d’abril a la Federació de Barcelona c/Palau, 2. 
Dilluns, 20 d’abril, a les 19 h, CC Trinitat Vella c/Foradada, 36-38 
Les realitats culturals de les dones immigrades. Amb la participació d’Oriol Amorós, 
Yeni Batista, Meritxell Benedí, Sanaa Boujdadi i Ouafae Dabbou. 
Dijous, 23 d’abril, a confirmar horari i lloc.  
Parada de Sant Jordi.  
Divendres, 24 d’abril, a confirmar hora i lloc. 
Passejada per les zones afectades per les transformacions urbanístiques del 
districte.  
 

SI VOLS COL ·LABORAR ALS ACTES O ET CAL MÉS INFORMACIÓ, TRUCA AL “CASAL LLUÍS 
COMPANYS” 


