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41 vecinos y vecinas ya han empezado a trabajar

Editorial

El Ayuntamiento actúa
contra el paro con nuevos
planes de ocupación

Luchamos
contra el paro

E

l gobierno municipal prepara un
nuevo plan de ocupación para las
próximas semanas
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca sigue luchando contra el paro y
para fomentar la ocupación. En los últimos años, ha intensificado las iniciativas para reactivar el mercado laboral
en la ciudad y ha realizado múltiples
propuestas que han permitido que
unas 200 personas hayan encontrado
empleo en el municipio a través de diversos planes de ocupación.
Estas medidas han ayudado, sin duda,
a que la cifra de paro en la ciudad haya
descendido de forma importante, un
17%, de abril de 2013 a enero de 2015.
Pese a estos buenos resultados, el
equipo de gobierno sigue trabajando
para que cada día más personas encuentren empleo.
Un buen ejemplo son los 41 nuevos vecinos y vecinas que ya han empezado a
trabajar gracias al Plan de Ocupación
realizado por el Ayuntamiento.
Los trabajadores y trabajadoras iniciaron su contrato después de la Semana
Santa y realizan labores de peonaje de
la construcción, hay pintores, operarios de limpieza forestal, jardineros,
agentes cívicos, auxiliares administrativos y paletas.
La duración de su contrato es de 6
meses en jornada completa.
Este plan de ocupación del Ayuntamiento forma parte del Programa Complementario de Fomento de la Ocupación
Local de la Diputació de Barcelona.
Nuevo plan de ocupación
El Ayuntamiento también está poniendo en
marcha un nuevo plan de ocupación que
completará el que está ya en funcionamiento. Este nuevo plan, que se realizará
en las próximas semanas, está dirigido a
personas en paro, demantantes de ocupación en la bolsa de trabajo de las Escoles
Velles.
El Ayuntamiento destinará 240.000 euros
de recursos propios a este plan que prevé
contratar a unos 17 trabajadores y trabajadoras y subvencionar a empresas que
contraten a parados de la ciudad.

Si dos prioridades han marcado el trabajo del equipo de gobierno de los últimos
años, éstas han sido luchar contra el paro
y promover la ocupación; y ofrecer ayuda
a las familias que peor situación están
atravesando por la crisis económica.
En el terreno de la lucha contra el paro,
hemos realizado un trabajo concienzudo,
serio y riguroso que ha tenido como principal objetivo ayudar a las personas de
Sant Andreu a encontrar empleo.
En estos cuatro años, 158 personas han
logrado trabajo gracias a las iniciativas de fomento de la ocupación de este
Ayuntamiento y 33 más lo han hecho con
medidas innovadoras que hemos desarrollado como la subvención a empresas
locales que contrataran a personas desocupadas del municipio por un periodo
mínimo de un año.
A estas doscientas personas, deben añadirse las 41 que ya están trabajando en
nuestra ciudad a través del plan de ocupación que se puso en marcha el pasado
13 de abril.
Hemos creído importante impulsar este
nuevo plan de ocupación para lograr que
muchos vecinos y vecinas puedan trabajar durante un periodo de seis meses.
Pero no sólo eso, hemos considerado
que tenemos que dar un paso más y en la
actualidad estamos preparando un nuevo
plan de ocupación que verá la luz en las
próximas semanas y que ofrecerá empleo a 17 personas más.
Desde los gobiernos locales debemos
pensar en las necesidades más inmediatas de las personas y tener trabajo lo es.
Todas estas medidas que hemos desarrollado pensando en todos han dado sus
frutos y el índice de paro en Sant Andreu
ha descendido cerca de un 20% en menos de dos años.
Sant Andreu, podemos decirlo, es de los
municipios del Baix Llobregat que más
ha visto reducido su desempleo en una
senda de mejora que tenemos que seguir
impulsando y trabajando.
Luchar contra el
paro y que nuestros
vecinos y vecinas encuentren trabajo es
y debe seguir siendo
una prioridad del gobierno de la ciudad.

M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Es un nuevo servicio creado por el Ayuntamiento

10 personas mayores de Sant
Andreu ya usan el comedor
del Casal de la Gent Gran

S

e les garantiza así una buena alimentación y encontrar un espacio de compañía
El Ayuntamiento de Sant Andreu ya ha
puesto en marcha un nuevo servicio de
comedor destinado a personas mayores de 65 años que tienen problemas
para cocinarse o pasan por dificultades económicas que les impiden completar una adecuada alimentación.

Este servicio de comedor se ofrece
en el Casal de la Gent Gran de lunes
a viernes de 13 h. a 15 h. por sólo 4
euros al día aunque el Ayuntamiento
ofrecerá subvenciones para las personas mayores de 65 años que tengan
dificultades económicas importantes.
De momento, 10 personas ya utilizan
este servicio y reciben una alimentación adecuada y equilibrada que

beneficia su salud. Además, todos
comen juntos lo que les permite dis-

frutar de un espacio y un tiempo de
compañía.

Una iniciativa innovadora de l’Ajuntament

L’explotació agrària social ja és una realitat

L

’explotació la treballen tres joves de la
ciutat i té 4.500 m2
Sant Andreu de la Barca ja ha posat en marxa la seva primera explotació
agrària social, un projecte desenvolupat
per l’Ajuntament per fomentar una agricultura social ecològica i ajudar a joves en
risc d’exclusió social.
L’alcalde, Enric Llorca, va visitar l’explotació
agrària el dissabte 11 d’abril i va compartir,
amb els tres joves que hi treballen la terra,
com han anat els seus primers passos.
L’explotació agrària social està situada al

cedent s’enviarà al Banc d’Aliments.
Les ﬂors que es col·loquen en els parcs i
jardins de la ciutat sortiran d’aquesta explotació agrària social que permetrà als
joves guanyar-se la vida tornant als orígens del conreu de les terres.
L’explotació agrària social que conreen els
tres joves té una extensió total de 4.500
m2, dels quals, 200 m2 corresponen a
l’hivernable.

sud-oest de la Colònia del Palau i consisteix en un espai d’una superfície de 4.500
m2 amb un hivernable de 200 m2 que treballen tres joves d’entre 20 i 25 anys.
A banda dels horts urbans ecològics, situats al costat, l’explotació agrària social

produirà productes ecològics i ﬂor ornamental.
La producció hortícola anirà destinada als
menjadors dels centres escolars de la ciutat i a les dues residències per a la gent
gran a preus assequibles i la producció ex-

Los huertos ya están a disposición de los
31 vecinos y vecinas que los solicitaron y
que consiguieron uno ya que había un total de 40 disponibles.
Ahora llega el momento de trabajar la
tierra y recoger ricos productos de tem-

porada.
El Ayuntamiento abrirá en las próximas
semanas un nuevo periodo de solicitud de
las 9 parcelas que han quedado libres.
Toda la información estará disponible en
la web www.sabarca.cat

Los huertos urbanos están
situados junto a la explotación
agraria social

Los huertos
urbanos,
en marcha

E

l Ayuntamiento ya ha entregado
las llaves a los 31 vecinos y vecinas
que ya disponen de su huerto urbano ecológico
El sábado 11 de abril, el Ayuntamiento,
después de visitar la explotación agraria, entregó las llaves de los huertos urbanos ecológicos situados en la Colonia
del Palau.
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Zonas infantiles más accesibles y cómodas

Mejores parques infantiles
para todos

S

ant Andreu sigue mejorando las zonas infantiles y los parques de todos
los barrios de la ciudad
El Ayuntamiento sigue mejorando las zonas infantiles y los parques de diversos
puntos de la ciudad, con el objetivo de modernizar y hacer más cómodos y accesibles
estos espacios para los más pequeños.
Si el 28 de marzo se abrió la mejora
de la plaza Salvador Dalí, situada en el
contexto de las obras de los accesos a la
carretera de Corbera, el domingo 17 de

abril ya se disfrutó de la renovada plaza
situada entre la calle Perú y la avenida
Argentina.
Los comerciantes de La Solana organizaron una chocolatada para celebrar
la modernización de la zona infantil y la
renovación de esta plaza.
Por otra parte, el sábado 25 de abril los
comerciantes también organizaron una
chocolatada en la zona norte de este
mismo barrio de La Solana para festejar la remodelación de las plazas Mercè

Rodoreda i Rubén Darío.
Sant Andreu cuenta ya con más parques

y zonas infantiles de calidad en su tejido
urbano.

Es va celebrar el dilluns 27 d’abril

Sant Andreu, un referent de
prestigi en la sanitat pública

C

ent professionals del món de la
sanitat i prestigiosos ponents al
3r Fòrum Obert de Sanitat Pú-

blica
Sant Andreu de la Barca ha consolidat
encara més la seva posició de referent
en el debat i reﬂexió sobre el present i

el futur de la sanitat pública.
Amb un gran èxit de participació, es
va celebrar el dilluns 27 d’abril el
Tercer Fòrum Obert de Sanitat Pública organitzat per l’Ajuntament amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Diplomes per als joves
participants en les jornades

Visca la
seguretat vial!

C

ent cinquanta nens i nenes van
recollir el seu diploma per participar en les jornades de seguretat
vial de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va lliurar els dissabtes 11 i 18 d’abril,
els diplomes als nens i nenes de les escoles de la ciutat que van participar en
les jornades d’educació vial organitzades per la Policia Local durant el mes
de març.
L’alcalde, Enric Llorca, amb els regidors Amelia Arroyo i Francesc Delgado i
el Cap de la Policia Local, Jordi Bernat,

van lliurar el seu diploma a més de 150
nenes i nens que van assistir al Teatre
Núria Espert en els actes de lliurament
i reconeixement.
En total, prop de 300 nens i nenes de
la ciutat han participat en aquests jornades ja tradicionals organitzades per
l’Ajuntament.

L’alcalde, Enric Llorca, va presentar
les jornades que van comptar amb
dos prestigiosos ponents: Maria Neira,
Directora del Departamento de Salud
Pública y Determinantes Medioambientales y Sociales de la Salud de
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) i Manuel Franco, Coordinador
del grup d’investigació “Social and
Cardiovascular Epidemiology” de la
Universitat de Alcalá i del Departament
of Epidemiology de la Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health.
Després d’aquestes dues ponències es
va realitzar una taula rodona amb Antoni Mateu, Secretari de Salut Pública
de la Generalitat de Catalunya, Josep

Oliva, Diputat delegat de Benestar social, Salut Pública i Consum, Igualtat i
Ciutadania de la Diputació de Barcelona i Begoña Merino, Jefa del Área de
Promoción de la Salud del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Sant Andreu gaudeix de la festa del llibre i la rosa

Sant Jordi omple la ciutat
de màgia i color

L

a Font de la Roda va tornar a ser
l’epicentre de la celebració de la
Diada de Sant Jordi
Sant Andreu de la Barca va gaudir al
màxim de la celebració de Sant Jordi.
Del 21 al 26 d’abril, la ciutat va organitzar diverses propostes, entre les que va
destacar el recital poètic, el lliurament

dels premis Sant Jordi entre els nens i
nenes de les escoles de la ciutat, el correfoc de la Colla de Diables i, com no,
l’acte central del diumenge 26 a la plaça
de la Font de la Roda amb les parades
de les entitats culturals i socials, la trobada de puntaires, bicicletada, gegants,
etc.

El sábado 18 de abril en una gala de prestigio

Nuestra gente mayor, estrellas del
Teatre Núria Espert

E

l Casal presenta el documental “Los
chic@s de oro del Casal M. Aurèlia
Capmany”
El sábado 18 de abril, el Teatre Núria Espert
se vistió de gala para presentar oﬁcialmente el documental “Los chic@s de oro del Casal M. Aurèlia Capmany”.
Este documental es una iniciativa del Casal que enseña cómo es la vida en el casal
de nuestra gente mayor y muestra la gran
cantidad de actividades que se desarrollan

Realitzades Per Jordi Milian

La Biblioteca Aigüestoses
acull l’exposició fotogràfica
‘Negre sobre blanc’ dedicada
a destacats escriptors

L

’exposició també permet escoltar les
veus dels escriptors
Fins el 9 de maig la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca

acull l’exposició que recull 25 fotograﬁes
a escriptors/es realitzades per Jordi Milian fruit de les entrevistes i reportatges
publicats a la web literària L’Illa dels Lli-

cada día.
En una gala repleta de glamour, nuestros
mayores fueron las estrellas de una jornada en la que se demostró su vitalidad y fuerza para hacer del Casal un lugar creativo y
repleto de ilusión.

El documental, además, demuestra el entusiasmo y la energía de nuestros mayores.
En el transcurso del acto, los protagonistas
del documental obsequiaron al alcalde Enric Llorca con una placa en agradecimiento
a su apoyo.

bres en els darrers anys.
L’exposició inaugurada en plena celebració de Sant Jordi compta amb fotograﬁes
realitzades a destacats autors: Ken Follett, Paolo Giordano, George R R Martin,
Coia Valls, Martí Gironell, Albert Sánchez
Piñol, Donna Leon, Philip Kerr, Andreu
Martín, Ana Maria Matute, Jöel Dicker,
Pilarín Bayés, Noah Gordon, Dolores Redondo, Care Santos, Asa Larsson, entre
d’altres.
Horari:
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:30
hores. Dimecres, divendres i dissabtes de
10:00 a 13:00 hores

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
25 anys de Ràdio Sant Andreu
El 19 d’abril de 1990 Ràdio Sant Andreu iniciava les emissions regulars com a emissora municipal, tot i que els orígens de la ràdio
local se situen l’any 1983, quan es va crear
la societat STUDIO-79, que va mantenir la
seva activitat ﬁns al 1988.
Ràdio Sant Andreu agraeix a totes aquelles
persones que en un moment o altre han

format part de l’equip de col·laboradors durant tots aquests anys.
L’Emissora Municipal ofereix actualment
una programació variada, gràcies a uns 50
de col·laboradors, que amb els seus programes i espais informatius, magazins,
musicals i esportius, ofereixen una programació més propera i plural.
Ràdio Sant Andreu s’ha potenciat amb la
nova pàgina web que ha permès a l’emissora

arribar a l’audiència a qualsevol hora i des
de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, ja que des del 2005 les emissions de
Ràdio Sant Andreu es poden seguir a través
del web www.radiosantandreu.com.
Després de 25 anys, Ràdio Sant Andreu
aposta per la ràdio del segle XXI acostantse a les noves tecnologies amb un augment
signiﬁcatiu de la presència a les xarxes socials: facebook i twitter, fet que converteix

Ràdio Sant Andreu en un mitjà molt actiu i
de referència informativa i cultural.
Segueix-nos a:
twitter: @radiosantandreu
facebook.com/RadioSantAndreu

L’Ajuntament informa esports

20 anys fent l’esport
D
el 20 al 26 d’abril, el Patronat Municipal d’Esports ha organitzat diferents
activitats per commemorar el 20 aniversari del servei municipal d’instal·lacions esportives
Aquest servei, orientat a l’esport i la
salut per a tothom, va iniciar-se a l’any
1995. Des de llavors s’han inscrit més
de 35.000 persones.
Durant aquests 20 anys, el servei ha millorat i ampliat les seves instal·lacions.
Des de la piscina amb el globus a l’actual
piscina coberta, la incorporació de Can
Salvi a l’any 2000 i les diferents ampliacions, tot per arribar a l’actual complex

esportiu L’11.
Les activitats que es van realitzar van
ser:
-IV FESTAIGUA orientada a tot l’àmbit de
curset de natació i abonats.
-MÀSTER D’AQUAGYM: Van participar
115 persones
-MÀSTER DE ZUMBA: Amb 225 participants
També es van sortejar quotes mensuals
per aquells que han participat en les diferents activitats i dues quotes anuals
per tots els que han accedit a L’11 entre
els dies 1 i 22 d’abril.
El dia 23 d’abril, abans de la màster de
Zumba, l’alcalde Enric Llorca i el Regidor d’Esports Juan Sánchez van fer el
lliurament de diplomes a tots aquells
que porten 20 anys abonats al servei de
forma ininterrompuda.
En total, 56 persones. Per premiar la
seva ﬁdelitat es va realitzar un sorteig
entre aquestes persones d’un cap de
setmana al Balneari de Vichy Catalan.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC
El PSC de Sant Andreu de la Barca presenta, a les properes eleccions municipals del 24 de maig, el millor equip
possible: la millor candidatura electoral per garantir el
futur del nostre municipi.
Una llista caracteritzada per la renovació i l’experiència,
que conjuga les noves idees amb la garantia que dóna la
experiència de govern dels últims anys.
Els homes i dones que conformen la llista electoral
del PSC tenen una cosa principalment en comú: són gent
que s’estima Sant Andreu de la Barca, que viuen la ciutat
i que volen el millor per al nostre futur comú.
Són persones compromeses, honestes i treballadores.
És una llista renovada, plena de cares noves, de treballadors que aposten per Sant Andreu, de persones que
han volgut incorporar-se a un projecte d’integració que
cerca la major qualitat de vida per als nostres ciutadans
i ciutadanes.
La llista del PSC és una candidatura més jove, preparada i amb idees però també amb experiència, que sap
com fer les coses i cap a on va la nostra ciutat.
Entre els 10 primers llocs, comptem amb cinc persones independents, que s’estimen la ciutat i que creuen en
el nostre projecte per a Sant Andreu.
Els 24 homes i dones de la nostra candidatura són
persones que lluiten per la ciutat, que creuen en el futur
de Sant Andreu i que tenen tota la força i la il·lusió del
món.

Joan
Gaspà
CiU
L’edició d’aquest mes del Diari de Sant Andreu
coincideix en el mes d’eleccions municipals.
La
campanya és tant a prop que podem dir que ja és un
Diari de campanya electoral.
El proper diumenge dia 24, serà el dia de les eleccions municipals. Aquestes són les eleccions més directes de totes les eleccions que tenim al nostre País.
Són unes eleccions on es vota a una llista certament
tancada però on el ciutadà coneix directament al polític, ja que majoritàriament son veïns del poble
És per això que tots els partits polítics presenten
els seus programes i acaben demanant el vot.
Nosaltres, volem presentar ara un avançament
del nostre projecte. Un projecte ambiciós, que es
sustenta en dos grans pilars:
- Ajuts socials, amb tot el seu àmbit.
- Lluita contra l’atur i l’aportació del nostra gra
de sorra per sortir de la crisi.
Referent a les ajudes socials, hem de dir que
actualment en el pressupost pel 2015 si dediquen
750.000 Ð a l’any, això representa un 3,5 % del total
del pressupost.
Tant l’equip de govern de l’ajuntament com altres
grups municipals van aprovar o donar un suport indirecte. Convergència i unió, en el seu projecte millorarà i ampliarà aquestes ajudes incrementant-les,
a 1.000.000 d’Euros, es a dir representarà un 5% del

Renovació i
experiència per a
construir el futur
Em sento orgullós de formar part de la millor candidatura per a Sant Andreu de la Barca.
Gent que estima Sant Andreu de la Barca!
1. M. Enric Llorca Ibáñez
2. Eva Prim Canals
3. Luis Felipe Nieto Guillén
4. Dolors Bedós
5. Juan Pablo Beas
6. Montse Tobella Canals
7. Lluis Oulego
8. Juan Pérez
9. Francesc Delgado
10. Rosario Ramírez Pastora
11. Rubén Castro Torres
12. Amelia Arroyo Cosano
13. José María Roque
14. Lorena Novoa Santos
15. Antonio Fco. Herrero
16. Felipe del Val
17. Juan Alfaro Hinarejos
18. Sonia Rodríguez Gómez
19. Mari Carmen Muñoz
20. M. Ángeles Mateo Pérez
21. Rafael Bermejo Hidalgo
22. Javier García Corulla
23. Juan Antonio Sánchez
24. Jennifer González

Mes de campanya i
eleccions municipals
pressupost actual. I no ho farem esperant tan sols
les ajudes de la Generalitat o de la Diputació, que
també, sinó que ho farem gestionant i distribuint les
despeses de l’Ajuntament amb molta més eficàcia.
I referent a la lluita contra l’atur, Tindrem una
bossa única i amplia de treball i mantindrem un contacte profund amb les empreses de nostres polígons
industrials per tal de promoure i beneficiar la contractació dels nostres aturats, i en paral·lel mantindrem adequadament els polígons industrials, per tal
de millorar l’aspecte i promocionar-los.
Impulsarem el comerç del nostre poble. Donarem
suport a totes les iniciatives que promoguin les associacions de comerciants i promocionarem el consum
local.
I Promourem unes infraestructures que creiem
necessàries pel bon desenvolupament del nostre poble, a més que urbanísticament eliminarem totes les
barreres arquitectòniques.
Sempre sent complidors del nostre concepte de
servir correctament al ciutadà:
“Curosos en les inversions i eficaços en les despeses en general i en particular en les despeses per
ajudes socials i benestar del ciutadà”.
És per això que l’equip de Convergència i unió Sant
Andreu de la barca que ens presentem en aquestes
eleccions, som un equip seriós, responsable i eficaç.
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Francesca
Muñoz
ICV EUiA
La participació ciutadana és imprescindible en la
governança de la ciutat. La participació no ha de ser
únicament informativa, sinó que cal posar en marxa un
procés per implicar els agents socials i econòmics de
la ciutat. De fet “democràcia” en l’origen grec, no vol
dir altra cosa que “poder del poble”.
Des de l’ajuntament i des dels agents socials hem de
treballar per tal d’avançar cap a la redistribució real de poder perquè la ciutadania pugui intervenir de manera més
clara i directa en el plantejament de propostes i en la presa
de decisions sobre les prioritats d’actuació a la ciutat.
Ja hem deixat enrere els temps en que es creia que
uns pensaven i sabien i els altres deixàvem fer. La sobirania del poble, també està a prendre decisions sobre

Jordi
Alsina
PP
Sonia Aranda, la nostra regidora del partit popularde Sant Andreu de la Barca i actual numero 2 dels populars a la nostra ciutat, serà la cap de llista a l’alcaldia
de Sant Andreu en les properes eleccions municipals
del 24 de maig.

Jordi
Albert
ERC-AM

L’ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania, i per aquest motiu les decisions que es prenen,
dins el marc competencial vigent, són determinants i
d’impacte directe, però aquestes decisions s’han de prendre tenint present a la ciutadania, però de manera real a
partir d’espais lliures que permetin el debat i l’acord. Com
a administració més propera a la ciutadania no s’entén
com ﬁns ara no s’han creat aquests espais allunyats del
control institucional, ha arribat l’hora de deixar enrere la
política de control per apoderar a la ciutadania fent-los
partícips actius de les decisions a prendre. Els poders són
canviants i a Sant Andreu de la Barca cal un canvi i retornar el poder al poble enlloc d’acumular-lo a la cinquena
planta de l’ajuntament.
Els canvis no han de ser traumàtics ni crear cap daltabaix. Quan un alcalde ho és des de fa 20 anys o quan un
mateix partit ha governat sempre al nostre ajuntament,
és clar que no tot s’ha fet malament, però tan clar com
que no tot es fa bé. El desgast, però, és evident. Ara és
l’hora de donar la oportunitat a altres opcions polítiques

Exigència de participació ciutadana
aquelles coses que ens afecten, i quines no ens afecten
des de les competències municipals? Tots i totes ens
hem de sentir coparticeps i corresponsables.
Desde ICV-EuA tenim com a objectiu millorar la
vida quotidiana i la qualitat de vida de les persones.
D’això qui en sap més, són les mateixes persones i per
tant s’han d’establir uns marcs de participació basats
en el compromís i la participació.
No parlo de quimeres, ni de fer volar coloms. És
possible promoure una implicació directa de la ciutadania en la presa de decisions. Per exemple a escala
urbanística a Olesa de Montserrat es va celebrar una
consulta popular (autoritzada pel govern de l’Estat,
com és preceptiu en la legislació actual) per definir el
nou POUM (Pla d’ordenació urbana municipal). A Sta.

Coloma de Cervellò també tenen l’experiència destacable de participació ciutadana en l’àmbit urbanístic
per decidir quin projecte de remodelació del barri antic es duria a terme.
L’espai públic ha de ser pensat, dissenyat i construït amb i per a la ciutadania. L’objectiu final ha de
ser millorar la vida quotidiana i la qualitat de vida de la
ciutadania. Quan s’urbanitza l’entorn de la Font de Canals, s’ha de pensar en les persones que cada dia van
a buscar aigua a la Font, a més a més dels vehicles que
circulen des de o cap a Corbera. Per aixó cal prioritzar
les inversions municipals en la proximitat, en el dia a
dia de la gent. I fomentar i respectar la participació de
les ciutadanes i dels ciutadans, entre altres espais, en
el Ple Municipal.

Sonia Aranda, la nostra candidata
És una dona compromesa, que coneix la ciutat i que
serà la millor candidata possible del PP a la nostra ciutat.
Jo seguiré en la segona posició donant pas a una
persona que sap treballar i aporta futur i il·lusió a la
nostra formació.

Sonia Aranda és la nostra candidata i segur que rep
el suport de la ciutadania, com sempre ha passat.
Ara arriba el moment de presentar propostes i
d’oferir al PP de Sant Andreu com un partit obert, que
col·labora i mira el que és important per al nostre municipi.

Les eleccions a prop i les obres a punt
que aporten joventut i experiència i, sobretot, formació
adequada i dinàmiques noves. Els relleus no han de ser
un problema, el problema és la pervivència eterna d’un
mateix model de gestió. Des d’Esquerra Republicana defensem un model de gestió municipal transparent, que
permeti a qualsevol santandreuenc poder accedir a la informació que consideri adient, perquè sense la informació no hi ha anàlisi i sense l’anàlisi no es poden prendre
decisions. Des d’ERC-AM volem que prengueu decisions
i que treballem plegats, és allò que anomenem apoderament ciutadà, però per fer-ho cal que tinguem la força suﬁcient i, sobretot, que ens comprometem plegats a tirarho endavant. Des de la oposició hem intentat fer moure
al govern municipal cap a aquest model, però no ha estat
possible, i ﬁns ara tenen aquesta força.
Tenim grans reptes que hem de superar, com la situació d’atur que pateixen al nostre poble un total de 2.217
persones (un 15,2%) i que necessiten una feina, però també una formació que els obri noves portes d’accés al món
laboral i aquí, al nostre poble, no s’han fet les coses bé.

Hem fet plans d’ocupació però les xifres respecte a anys
anteriors no milloren de manera substancial, perquè solucionen un problema durant un temps determinat. Sempre hem defensat que els Plans d’Ocupació han d’anar
sempre acompanyats de Plans de Formació especíﬁcs
per a la nostra realitat social i econòmica, especíﬁcs per
a les nostres empreses.
En tres mesos del 2015 s’han fet tants plans d’ocupació
com en els tres anys anteriors, i reformen els parcs infantils que no han millorat durant els gairebé quatre anys
anteriors i aquesta reforma la fan sense tenir present la
tipologia del barri i de la gent que el viu cada dia. En Sant
Andreu de la Barca i els seus habitants no s’hi ha de pensar una vegada cada quatre anys. En el nostre poble s’hi
ha de pensar cada dia i només amb una bona planiﬁcació i
un bon lideratge això serà possible. Nosaltres assegurem
el canvi, i ara #tocaCANVI.
santandreulabarca@esquerra.org
@Erc_sab

En un lugar del Baix Llobregat, de cuyo nombre tengo
que acordarme, hace mucho tiempo que habita alguien
que se acuerda, puntualmente cada cuatro años, de adecentar y activar el pueblo de cara a las elecciones municipales. ¡¡¡Benditas elecciones municipales!!!! -claman los
ciudadanos-, para a renglón seguido preguntar: ¿y esto
de ahora no se podía hacer de continuo durante los cuatro
años?
Que si la primera feria de abril; que si inauguraciones
de parques de infantiles adaptados para discapacitados,
sin adaptar; que si planes de ocupación subvencionados
por otras administraciones, y vendidos como propios; que
si homenajes, y vídeos sobre actividades, en los que se
utiliza con descaro a nuestros mayores; que si despilfarros en libros de tapa dura y hoja gruesa vendiendo las
bonanzas mentirosas de la gestión municipal; y un largo
etcétera de actuaciones ideadas a propósito y a medida
de un proceso electoral clave para los posaderas apoltronadas de alguien que lleva veinte años al frente de este
Ayuntamiento.
Sí, ya lo sé. Alguno estará pensando ahora mismo,
¿de qué te extrañas sí todos hacen lo mismo?, tú harías
lo mismo. La respuesta a esa pregunta es sencilla y la
explicación a la aﬁrmación también: NO, no haría lo mismo; NO, no haríamos lo mismo. Para explicarlo pondré
un ejemplo relacionado con el amor, estoy sensible ¡mira
tú!
Esta sensiblería mía de hoy me la ha contagiado el
Llorquiano PSC con su slogan de campaña electoral:
“T’estimem”. El PSC, mejor dicho el “amigo” Alcalde nos
quiere una vez cada cuatro años, eso sí pasión y empeño
le pone. Es como aquel esposo/a que te pide dinero para
regalarte una rosa/libro por Sant Jordi, ¿feo no?, y que
durante el año previo no tiene un detalle, un abrazo, un
beso o una celebración sin motivo. Eso no es cariño, eso

Juan
Marín
PXC
Decimos esto porque Plataforma per Catalunya está
intentando querer poner una carpa en la explanada del
teatro, para recoger comida para españoles, pero el Alcalde no dio permiso en el primer intento ni en el segundo, veremos el tercero para el sábado día 18 de abril, esta
acción solidaria se ha llevado a cabo en muchos pueblos
de Catalunya sin ningún problema y aquí en Sant Andreu
tenemos un alcalde que nos avergüenza a todos, no permitiendolo.
Por eso Plataforma per Catalunya, esta luchando para
echarlo. Porque un representante que hunde a sus representados en la miseria no se merece otra cosa. En cambio

Ilusión de futuro
es interés, y por el interés te quiero San Andrés (hay perdón, que no, que es Sant Andreu).
Hay embelesadores, zalameros, seductores, de ambos géneros, que lo consiguen y sus parejas caen rendidas al encanto. Si eso se produce año tras año llegas
a habituarte, a entrar en rutina y a exclamar ¡otra vez lo
mismo!, ¡uf! Hasta que un día las grietas se hacen grandes y el cariño, la estima, se rompe y dices adiós. Con
dolor del tuyo, pero dices adiós.
Y toca, te toca, decir adiós a alguien que te ha engañado durante veinte años vendiendo rosas por cactus, que
no es lo mismo.
Y toca decir hola, con toda la incertidumbre y reservas que se puedan tener, a alguien nuevo, a algo nuevo,
que te ilusione y que te haga sentir diferente, que piense en ti a diario y que te proponga nuevamente aquellas
aventuras y proyectos que te hacían sentir vivo y partícipe.
¿Suena bonito? ¿Te acuerdas que eso ya lo viviste? ¿Te
ilusiona? A mí sí.
Te propongo, Democracia 3.0 te propone, ilusión para
alcanzar un futuro mejor en el que el día a día y los pequeños detalles sean el caldo de cultivo de una relación duradera. Y parafraseando a la escritora francesa Françoise Sagan os diré que “Amar no es solamente querer, es
sobre todo comprender”. Osadamente añado que Amar
también es escuchar y atender a quien tienes enfrente,
sin silencios y con respeto.

PD.- Esta columna, que se aparta de la tónica habitual
de Democracia 3.0, fue redactada el día de Sant Jordi,
como humilde homenaje a escritores, caballeros y princesas. No son palabras, son un propósito de futuro, de
ilusión. Ilusión de futuro.

Este alcalde es la
vergüenza de Catalunya
no pone ninguna traba para regar a los extranjeros con dinero, por tanto estamos ante un perfecto enemigo del pueblo junto con toda la oposición que se manifestó en contra
de PxC por querer nosotros recoger comida para los españoles, entre ellos estaba la representante de Ciudadanos,
este partido que presume de defender a los españoles y se
maniﬁesta en contra de nosotros por querer ayudar a nuestros compatriotas. Siguen todos estos partidos de la casta
política parasitaria unidos en contra de Plataforma per Catalunya y se alían con musulmanes si es necesario, para impedirle recoger comida, pero están denunciados todos los
que nos insultaron, entre ellos muchos políticos y veremos
hasta donde llega nuestra denuncia.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0
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