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editorial/ Trepitjar el territori

A

quest 21 de febrer, la Sala Cotxeres del
Palau Robert li dedica una exposició al
periodista Huertas Claveria, desaparegut el
març de l’any 2007. La mostra, que romandrà
oberta fins el 3 d’abril, recorda Huertas com el
pioner d’una generació de periodistes locals
que va crear un model basat en el coneixement dels barris de Barcelona, les seves lluites
i una sensibilitat especial per poder defensarles en les redaccions. Un model, el periodisme
de proximitat, que defensa el reporterisme
més original i, si es vol, el més utòpic. Aquell
que empeny els periodistes a sortir de les
redaccions i fer carrer, a trepitjar el territori.
Un model que, a pesar dels esforços de molts
periodistes, no es el que regna en la indústria
dels mitjans de comunicació, orientada cap a

criteris de rendibilitat econòmica, allunyats de la
profunditat i la reflexió, i instal·lats en la cultura
del teletip. Des del nostre petit però veterà mitjà
-enguany complim 15 anys informant al barrimirem de fer honor al llegat d’aquests reporters
que en èpoques difícils no van claudicar davant
de pressions repressores i que van vincular la
seva vida a la llibertat d’expressió.
En aquesta ocasió, obrim el diari amb el
pols que mantenen els Bombers de Barcelona
i l’escola pública Jacint Verdaguer per l’antiga
caserna del carrer Lleida. La polèmica, que ha
estat notícia a mitjans com l’ARA o El Periódico,
no l’haguéssim pogut fer igual sense trepitjar
el centre escolar. De fet, som l’únic mitjà de
comunicació que ens hi hem apropat. I no perquè altres companys no comparteixin la nostra

Aprovechemos los retos del futuro

C

reemos firmemente,
que dados los
cambios que en
un futuro no muy
lejano van a acontecer en nuestro
entorno, como puede ser la puesta
en marcha del centro de las Arenas,
el impulso que se dará al Paral·lel o
la apertura de nuevos negocios y su
remodelación, Poble-sec puede salir
beneficiado. Debemos estar alerta y
ser lo suficientemente dinámicos y
optimistas para que estos cambios
no se nos conviertan en un lastre
para nuestros negocios sino una
oportunidad. Dada la necesidad de
ser más las empresas asociadas,
para poder llegar a acometer los
retos que nos propongamos en el

sensibilitat amb els problemes del barri, sinó
perquè sovint les dinàmiques de treball en les
grans redaccions impedeixen als redactors a
exercir la seva feina en condicions. Per aquest
mateix motiu, potser, en el recent reportatge
sobre el barri aparegut a El Periódico no es
fa menció de l’esforç associatiu i en l’enfortiment de la convivència, no es parla en positiu
de l’esforç del teixit comercial ni es pregunta
a la regidora del districte, Imma Moraleda,
per qüestions com els problemes de l’escola
Jacint Verdaguer o els equipaments en zona
verda de la muntanya de Montjuïc.
En qualsevol cas, nosaltres mirarem de
seguir l’únic camí que ens emociona: servir al barri amb informació veraç, propera i
contrastada.

Entregades les entrades a El Molino
al guanyador del sorteig de la
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec

A
futuro, Barcelona Activa a puesto
a nuestra disposición una persona
que visitará los comercios del barrio
para dar información sobre el trabajo
que realiza nuestra asociación y de
las ventajas que tiene el pertenecer
a la misma. Pensamos que esta iniciativa puede ser muy provechosa e
interesante por lo cual os pedimos
vuestra colaboración.

Assoc. de Comerciants i
Serveis del Poble-sec

madeu Quintana, president
de la Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, va fer entrega
aquest 24 de gener de les 2 entrades a El Molino que es sortejaven
entre els seguidors de la pàgina
de la Coordinadora a Facebook.
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El Gerard Pérez, veí de l’avinguda Paral·lel, va estar el guanyador del sorteig que es va realitzar al Casal Elkano, de manera
que ha rebut les 2 entrades a El
Molino de part del president de
la Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec.
La Coordinadora d’Entitats del
Poble-sec celebrava amb aquest
sorteig entre els seus seguidors
a Facebook les 500.000 pàgines
vistes al web www.poblesec.org
des que es va crear el 2006. Enhorabona Gerard!
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