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La democràcia arriba a la UE Poble-sec
Els socis donen suport per unanimitat a la moció
de censura contra el fins ara president Pedro Venero, que serà rellevat ‘de facto’ per Josep Garcia.

Situació social, esportiva i econòmica delicada
Josep Garcia agafa les regnes del club després de
dos descensos consecutius que l’han enfonsat a Tercera Catalana —la mateixa categoria on juga l’Atlètic
Poble-sec—. De cara a la temporada entrant, amb el
tècnic Manel Romero, ex de la Barceloneta, l’equip aspira a l’ascens. Les arques del club tampoc no passen
per un bon moment. La gestió de Venero, que sempre
va assegurar que l’equip vivia gràcies al seu patrimoni
personal, deixa un forat negre de 22.000 euros, segons
el nou president. “Les negociacions per aconseguir un
préstec estan molt avançades”, explica Garcia.
Ara, però, el primer repte del club serà posar-se al
dia, actualitzar la Junta i establir les bases d’un club en
regla. El perfil autoritari del mandatari sortint ha impedit
que, durant 34 anys, no s’hagi celebrat cap assemblea
amb els socis, que demanen més participació i un club
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’ha aferrat al càrrec com una paparra durant 34 anys
i, finalment, la democràcia, la mateixa que ha menystingut tota la vida, l’ha expulsat de la poltrona de la Unió
Esportiva Poble-sec. Des d’aquest juliol, Pedro Venero
ja no és president d’aquest històric equip del barri —el
més veterà de tots—, després que prosperés la moció de
censura que havia sol·licitat la resta de la Junta Directiva.
El fins ara vice-president del club —abans havia estat
el delegat—, Josep Garcia, passarà a ser el màxim responsable. “És hora que el club s’actualitzi i s’aproximi a
la nova realitat del barri. Comença una nova etapa”, deia
el nou president minuts després que la família sequista
aprovés per unanimitat el final de l’època Venero. I és que
el 100% dels socis que van participar a la votació —28
d’un total de 40 socis amb dret a vot (l’entitat en suma
80)—van optar per la butlleta del “sí”. La delegada de la
Federació Catalana de Futbol, Judith Martínez, va dirigir
un acte històric pel ‘Sec’, una institució poc acostumada a
les votacions. “No havíem votat mai res”, ens deia Jaume
Oleart, un dels socis més veterans de l’entitat. “Les coses
es poden fer d’una altra manera”, explicava Amadeu
Quintana, expresident de la Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec. Segons dicta la normativa, el càrrec de més
importància després del president passa a ser nomenat
automàticament màxim responsable de l’entitat.
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Repensant l’impacte del
turisme al Poble-sec

La moció de censura contra Venero aprovada per unanimitat
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Josep Garcia (esquerra) i Pedro Venero

social. L’altra fita serà “obrir-se” de nou al barri. Els intents previs, tot i que inicialment semblava que Venero
s’hi mostrava partidari, van acabar fracassant.
De Venero a Garcia
Pedro Venero ha anat perdent recolzament al seu
voltant en els darrers temps. El desembre passat perdia la
seva dona, la qual cosa ha influït en el seu actual delicat estat de salut que no l’ha permès mantenir el control habitual
en l’estructura de l’entitat. Nostàlgic del règim franquista
i amb un discurs marcadament autoritari mai ha trobat el
suport d’un barri que no ha entès i que considera “socialista i comunista”, tal i com va explicar en una polèmica
entrevista al ZONA SEC (nº 77). La seva personalitat difícil
explica, en part, la divisió existent entre els clubs de futbol
del Poble-sec, tots enfrontats amb Venero. Ara, amb ell en
un segon pla, les relacions haurien de millorar. Els diferents
clubs podrien avenir-se a possibles col·laboracions i, segons fonts de l’entitat, les negociacions per unir esforços
amb l’APA Poble-sec, sobretot pel que fa al futbol base,
estan en un bon punt.
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El 15 de juny vam organitzar les III Jornades Repensar
Poble-sec. En aquesta ocasió es va voler centrar la reflexió
en l’impacte del turisme als barris. Per introduir-nos una
mica el tema, es va projectar Sombras xinas, un curt que
dóna veu a diversos veïns i veïnes del Raval contribuint al
debat generat arran de la decisió de construir la Filmoteca
de la Generalitat a una de les illes del barri.
Tot seguit, vam comptar amb la participació de Jordi
Bonet, president de la FAVB, que va fer una anàlisi històrica
dels processos de desenvolupament de la ciutat, l’anomenat
“model Barcelona”. Bonet va remarcar el perill que els lobbies empresarials determinin el model de ciutat, afavorint
determinats interessos. Així mateix, es va valorar com a punt
molt fràgil l’excessiva dependència de Barcelona al turisme,
que ja representa el 15% del PIB de la ciutat. Més enllà de
les molèsties que pugui generar, pot resultar un perill ja
que és un sector que en qualsevol conjuntura canviant pot
trontollar, i genera un treball poc qualificat i precari. Per la
seva banda, David Bravo, arquitecte, ens va donar un marc
conceptual per entendre que el disseny de l’espai públic
no és neutral, i en funció de com es faci s’afavoreixen
determinades relacions socials i econòmiques.
Finalment vam comptar amb la visió de dues associacions
veïnals de barris propers amb experiència en rebre fluxos importants de turisme: l’AVV del Gòtic (Albert Sancho) i l’AVV de
l’Òstia de la Barceloneta (Gala Pin). Sancho, va centrar el seu
discurs en l’amenaça que el Paral·lel es converteixi en la nova
Rambla i les conseqüències que això tindria pels veïns. També
van parlar de l’impacte dels apartaments turístics (il·legals)
en la pujada de preus de l’habitatge i la conseqüent expulsió
de veïns que no poden pagar els elevats lloguers.
Tot això va possibilitar un ric debat al voltant de com
ens afecta i ens afectarà el turisme al barri, centrant-nos
en l’impacte de certes polítiques de revitalització de l’eix
Paral·lel, que volen canalitzar un possible turisme massiu
provinent sobretot de creuers. Les primeres conseqüències
d’aquest procés ja s’estan notant en la transformació comercial que està vivint el Paral·lel on proliferen grans centres
comercials, franquícies de multinacionals i botigues de
souvenirs. Aquest model de turisme, a qui beneficia? Com
es pot incidir per un altre model de turisme més sostenible
i equitatiu al nostre barri? Si vols participar a la Comissió
Repensar Poble-sec:
apsrepensar@gmail.com
assembleapoblesec@gmail.com
www.assembleapoblesec.wordpress.com
#assembleapoblesec

