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La primera fase se llevará a cabo en la zona de la nave Vilardell y tiene un presupuesto Editorial
de 110.000 euros

Una zona verde cubrirá la fachada
de Sant Andreu de la Barca que da
a la autovía A2

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca ha diseñado una fachada
verde que cubrirá el paso de la autovía del Baix Llobregat (A2) a su paso por
la ciudad. Esta zona hará de pantalla entre
la población y la vía rápida y reservará un
espacio para el uso ciudadano.
El ambicioso proyecto se llevará a cabo en
diversas fases y la primera de ellas está previsto que sea una realidad durante la próxima primavera.
Se trata del espacio de más de 15.000 metros cuadrados que hay en la zona de la an-

tigua nave Vilardell, en la calle de la Energía, dónde se ha previsto una inversión de
110.000 euros para crear un espacio ciudadano.
El proyecto prevé la habilitación de una zona
de pic-nic, con barbacoas y mesas, un espacio con juegos infantiles y un parque.
La concejal de Urbanismo, Eva Prim, ha
destacado que “el proyecto prevé la recuperación de un espacio que actualmente está
en desuso en una zona para el disfrute de
los ciudadanos” y ha recordado que “será
la primera zona de pic-nic y barbacoas que

habrá en el entorno de Sant Andreu”.
Otro de los valores añadidos del proyecto
es que “se podrá acceder a la ribera del río
Llobregat, donde se creará una anilla verde
que conectará la zona de barbacoas con el
entorno ﬂuvial”.
El Ayuntamiento prevé que en fases posteriores se cubra el resto de la fachada de la
ciudad con la autovía con otras zonas verdes con la ﬁnalidad de “ganar espacio para
los ciudadanos y mejorar la imagen de Sant
Andreu de la Barca entre los conductores
que circulan por la autovía”.

Trabajarán durante seis meses en diversos departamentos

10 jóvenes de la ciudad tendrán su
primera oportunidad laboral en el
Ayuntamiento

U

n total de 10 jóvenes de la ciudad
que han acabado recientemente
sus estudios han comenzado a
trabajar este mes de noviembre en diversos departamentos del ayuntamiento.
Los jóvenes estarán contratados durante
un periodo de seis meses y desarrollarán
su tarea en el archivo, en la brigada, en
Servicios Sociales o en Promoción Económica, entre otros.
El concejal de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca,
Joan Pérez, dio la bienvenida el pasado día

15 de noviembre a los nuevos trabajadores
y destacó que “ésta es una buena oportunidad para conseguir experiencia, un requisito imprescindible cuando llaméis a

las puertas de empresas para buscar trabajo”.
Uno de los requisitos para poder beneﬁciarse de este programa era estar inscrito
en el programa de Garantía juvenil, una iniciativa europea de ocupación para reducir
el paro juvenil. La iniciativa garantiza oportunidades a los jóvenes y ofrece ayudas a
las empresas basándose en programas de
formación, orientación, emprendeduría e
inserción en el mercado laboral mediante
boniﬁcaciones a empresas y contratos en
prácticas.

Evitar cortes
de suministro,
garantizar la
dignidad
Los efectos de la grave crisis económica han puesto sobre la mesa
nuevas necesidades de las personas
y situaciones que entre todos hemos
tenido que afrontar. La lamentable
muerte de una vecina de Reus, una
mujer en la que se personaliza la
pobreza energética, debe hacernos
reflexionar a todos sobre diversos
temas: la necesidad de dar respuesta a las necesidades prioritarias de
las personas; agilizar y mejorar las
comunicaciones entre las administraciones y las empresas suministradoras de energía y facilitar la
interacción entre vecinos y administración. Los ayuntamientos somos
las administraciones más cercanas
a los ciudadanos y la puerta a la que
primero llaman los vecinos cuando
tienen problemas. No podemos justificarnos ante ellos aduciendo a nuestras competencias sino que debemos
movernos para darles respuesta.
Cuando una familia tiene problemas,
no pude pagar los recibos o no puede comprar libros de textos, no podemos recordarles que esas no son
competencias de los ayuntamientos.
Ellos quieren respuestas y los ayuntamientos debemos dárselas. El
Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca destina cada año una partida
de 180.000 euros para hacer frente
a emergencias sociales de los ciudadanos. De esta manera podemos
asegurar que a ningún vecino de la
ciudad le cortarán la luz o el gas por
falta de pago. Somos conscientes
que esta no es la solución y que esta
pasa por la mejora del mercado laboral y de las condiciones económicas
pero es la herramienta que tenemos
en nuestra mano para dar respuesta
a necesidades perentorias. El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
asume su responsabilidad moral con
los ciudadanos más afectados por la
crisis pero es exigible que también lo
hagan las empresas suministradoras y que dediquen
una parte de sus
beneficios a crear
fondos
sociales
que garanticen los
servicios a todos
los ciudadanos.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Les ordenances preveuen facilitar l’accés de persones amb discapacitat als equipaments esportius municipals

L’Ajuntament congela els principals
impostos, preus públics i taxes municipals
E

l ple municipal del passat mes
d’octubre va aprovar les ordenances fiscals, preus públics i
taxes pel pròxim exercici, que preveuen la seva congelació. Les ordenances van comptar amb el vot a
favor de l’equip de Govern (PSC),
l’abstenció de PP, ICV, CDC, ERC
i C’s i el vot en contra de Sí es pot.
La regidora d’Hisenda, Montserrat
Tobella, ha destacat que les ordenances, amb un marcat caràcter social,
“són fruit del consens i el diàleg amb
totes les forces polítiques”.
Les ordenances preveuen, entre
d’altres coses, que les bonificacions
per accedir als equipaments municipals siguin universals per a totes les
persones amb una discapacitat igual o
superior al 33% independentment de
la seva renda; contempla el preu públic del futur menjador de persones
grans, que podran dinar per un euro;
i la tarificació social de les escoles
bressol.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca ha negociat amb l’empresa
concessionària del servei de recollida
d’escombraries per reduir a la meitat
l’increment del rebut contemplat al
contracte.
La regidora d’Hisenda ha destacat
“l’esforç” que fa l’Ajuntament per
mantenir congelats els preus, impostos o taxes “perquè malgrat sembla
que el pitjor de la crisi ha passat continuen adreçant-se a l’Ajuntament, com
a administració més pròxima, moltes
persones demanant ajuda per llibres

de text, menjar o transport”.
“Hem de ser conscients de que les coses tenen un preu i l’hem de pagar; no
podem demanar coses, exigir serveis
i després no tenir recursos per poder
fer-hi front”. ha dit Tobella.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha recordat que l’IBI

es manté congelat des de 2012 i ha
apostat per la redistribució de la riquesa “de manera que qui més té
col·labori amb els més necessitats”
amb la finalitat “de fer una ciutat més
justa i solidària i amb serveis i ajuda
per a les persones que més ho necessiten”.

Les ordenances preveuen mesures
socials, com ara la subvenció del 20%
del preu del rebut de l’IBI a les persones majors de 65 anys amb necessitats
socials i econòmiques o l’exempció del
pagament de la plusvàlua a les persones que hagin deixat el seu pis després d’una dació en pagament.

Recorda que els ajuntaments són la primera porta a la que truquen els afectats

L’alcalde Llorca reclama la implicació de
les empreses energètiques per evitar talls

L

’alcalde Enric Llorca ha demanat un major compromís per
part de les empreses subministradores d’energia per evitar el tall de
subministraments a les famílies més
afectades per la crisi econòmica.

Llorca ha dit que “no es pot entendre
com en una situació de crisi com l’actual
sigui la classe treballadora la que hagi
de veure com es minven els seus recursos i això no passi, o passi en menor mesura, en el cas de les empreses
grans, com ara les subministradores de
llum o gas”.
Actualment i davant de l’impagament
pels subministraments, les empreses
poden tallar el servei a les famílies que
han deixat de pagar, que són les que,
posteriorment, han de demostrar que la
seva situació és de precarietat.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca ha

demanat que es faci a la inversa: “que
primer la família demostri que per la
seva situació econòmica no pot fer front

als rebuts, així evitem el tall del subministrament”. Llorca ha recordat que “a
Sant Andreu de la Barca no es talla el

llum, l’aigua o el gas a cap ciutadà per
manca de pagament perquè en cas de
no poder fer front als rebuts els paga
l’Ajuntament”.
L’alcalde ha demanat que es tanquin
acords amb les empreses d’energia
perquè aquestes tinguin un fons social
per fer front a situacions d’emergència.
“L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té un acord d’aquestes característiques amb l’empresa subministradora
d’aigua”, ha dit Llorca, que ha apuntat
que “en aquest context de diﬁcultat, les
subministradores d’energia han de fer
un pas i admetre que els seus guanys
es vegin disminuïts, com es veuen disminuïts els de tots els treballadors”.
Una altra opció apuntada per l’alcalde
és que l’Estat incrementi la càrrega impositiva a les empreses subministradores per poder redistribuir la riquesa.
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Es marca com a finalitat promoure l’alimentació saludable i l’activitat física

L’Ajuntament exporta el seu model
d’oci actiu adreçat als nens i als joves
L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha presentat el seu
programa “Vols jugar amb nosaltres?”, que promou l’oci actiu, en el
marc de la IX Jornada del Pla integral
per a la promoció de la salut mitjançant
l’activitat física i l’alimentació (PAAS),
que organitza la Generalitat.
El PAAS és la resposta de salut pública per
prevenir i controlar l’epidèmia d’obesitat
que estan vivint els països industrialitzats
i que és la base de molts dels problemes
de salut crònics. L’enfocament del PAAS
és integral i treballa, per un costat, la
capacitació de les persones per prendre
decisions informades sobre el seu estil de
vida i la seva salut i, per l’altre, el desenvolupament d’entorns generadors de salut.

de la Barca “Vols jugar amb nosaltres”?,
que es va distingir com a millor projecte
dins de l’àmbit educatiu.
Foment d’hàbits saludables

La iniciativa va premiar, ara fa 2 anys, el
programa de l’Ajuntament de Sant Andreu

La regidora de Salut Pública, Montserrat Tobella, ha presentat el programa en
el marc de la jornada celebrada al Caixa
Fòrum de Barcelona i ha destacat la importància de “fomentar hàbits saludables
entre els més petits perquè els adquireixen
per a la resta de la seva vida i així aconseguirem una societat més saludable”.
El programa “Vols jugar amb nosaltres”?
fomenta l’activitat física, l’alimentació saludable i equilibrada i la relació entre els
nens i nenes de la ciutat d’entre 6 i 12 anys

i està en el marc del programa municipal
de prevenció de l’obesitat.
L’objectiu es fomentar entre els nens i
nenes d’educació primària la pràctica de
l’activitat física mitjançant el joc a l’aire
lliure.
Aquest programa, consisteix en sessions
d’una hora de jocs tradicionals, totalment
gratuïtes, que es realitzen de dilluns a divendres (durant el curs escolar) i que estan
dirigides per un monitor de lleure en diferents espais oberts del municipi, oferint
als més petits l’oportunitat d’incorporar a
la seva vida quotidiana un oci actiu saludable.
Enguany les activitats es fan a la plaça del
Palau, a l’Onze de Setembre, a la Mercè
Rodoreda i als jardins de Montserrat Roig.

És previst que entri en servei durant el primer trimestre de l’any vivent

Els joves de la ciutat tindran un
carnet amb descomptes i promocions
L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca està enllestint el nou carnet jove de la ciutat amb el que els
nois i noies de la ciutat podran accedir
a descomptes i promocions especials. Es
previst que aquest carnet jove pugui entrar en funcionament durant el primer
trimestre de l’any 2017.
El regidor de Joventut, Juan Pablo Beas,

ha recordat que “aquesta iniciativa és un
compromís que l’equip de Govern havia

adquirit amb els joves a l’inici del mandat”
i ha subratllat que l’objectiu és “facilitar
l’accés dels joves a determinats actes culturals, descomptes o promocions”.
Actualment, l’Ajuntament està acabant de
dissenyar el funcionament d’aquest sistema, que no es basarà en un carnet físic
tradicional. “Els temps actuals i el pes de
les noves tecnologies fa impensable crear

un carnet com el que funciona des de fa 25
anys a Catalunya, un carnet físic, nosaltres
preparem una aplicació mòbil que els joves puguin portar sempre a sobre”, ha dit
Juan Pablo Beas.
Amb aquesta aplicació descarregada als
seus aparells mòbils, i identiﬁcant-se amb
el se DNI, els joves podran accedir a descomptes i promocions.

El taller és gratuït però requereix inscripció prèvia

L’Espai Jove convida a fer la
decoració de Nadal artesanalment

E

n el marc de les Tardes Joves Temàtiques que impulsa
l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca, durant el mes de desembre els joves de la ciutat podran
aprendre a fer la decoració que guarnirà casa seva aquest Nadal amb les
seves pròpies mans.

El taller Decoració de Nadal Do it yourself
(fes-ho amb les tevés pròpies mans) pretén ensenyar als joves participants a reutilitzar, recuperar i reaproﬁtar materials que
no fem servir, donar-lis una altra vida i que
es converteixin en elements protagonistes
de casa nostra durant aquestes dates.
La iniciativa permet aproﬁtar les habili-

tats manuals pròpies per fer elements
de decoració únics, personalitzats i realment impactants. Entre d’altres coses, els
participants, aprendran a fer lletres amb
llana i ﬂors, campanetes i ﬂors amb càpsules de cafè o polseres de trapillo.
Per poder participar al taller cal fer una
inscripció prèvia.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes

Participan siete ayuntamientos y pretende dinamizar a las empresas y apoyar a los emprendedores

Sant Andreu de la Barca encabeza
el programa “Fem Xarxa,
Fem Empresa”
S
iete ayuntamientos de la zona
norte del Baix Llobregat han
puesto en marcha una nueva
edición del programa “Fem Xarxa,
Fem Empresa”, que prevé diversas
acciones formativas con la finalidad
de ayudar a las empresas y apoyar a
los emprendedores.

L’El acto de inauguración de la edición de este año ha tenido como escenario Sant Andreu de la Barca y ha
contado con la participación de representantes de los ayuntamientos
de Abrera, Collbató, Martorell, Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires y
Olesa de Montserrat.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha subrayado la necesidad de “sumar esfuerzos y trabajar coordinadamente para hacer más
potentes las empresas de la zona,
que juegan un papel fundamental en
la economía del país”. Llorca ha recordado que la aportación de la comarca del Baix Llobregat al Producto
Interior Bruto (PIB) de Catalunya es
de l’11%, “una prueba más de la importancia de continuar apostando por
nuestra empresa”.
El objetivo del programa “Fem Xarxa,
Fem Empresa” es formar y acompañar empresas y emprendedores para
contribuir a su consolidación y crecimiento. Con este objetivo se han
previsto cursos de formación para
potenciar el espíritu emprendedor,
dinamizar el tejido empresarial y
potenciar y reforzar las capacidades
de los empresarios con sesiones de

coaching y otras técnicas innovadoras.
El programa se completa con un concurso de iniciativas empresariales
que prevé cinco categorías: mejor
empresa innovadora, mejor trayectoria empresarial al sector del comercio, mejor trayectoria empresarial en
el sector servicios, mejor iniciativa
empresarial promovida por colectivos mayores de 45 años y mejor idea
joven de negocio dirigida a centros
educativos.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Els alumnes de l’escola Vall
Palau promocionen la Campanya de Donació de Sang
El divendres 25 de novembre els alumnes de l’escola Vall Palau col·laboraran
a la campanya de donació de sang que
s’organitza a la seva escola durant el
matí de 9 a 13 hores.
L’objectiu és aconseguir conscienciar als més petits de la importància
de donar sang perquè siguin capaços
de conscienciar al seu entorn i se’n
recordin de donar sang quan tinguin
edat per fer-ho. Per aconseguir-ho els
nens i nenes reben una formació per
després poder crear una campanya
publicitària que animi als adults a donar sang. A més el mateix dia de la donació seran els encarregats d’atendre
als donants.
El Banc de Sang i Teixits porta a terme a més de 100 centres escolars de
tota Catalunya l’activitat Aprenentage i servei que vol fomentar la pro-

moció i divulgació de la donació de
sang.
L’escola Vall Palau de Sant Andreu de
la Barca va ser pionera i es va convertir l’any 2006 en la primera escola que
es va adherir a la campanya.

Viu la Festa de Sant Andreu
amb la Ràdio
El programa Via directa oferirà una
programació especial durant la celebració de la Festa de Sant Andreu amb
una programació ininterrompuda amb

entrevistes i reportatges sobre el desenvolupament de la festa amb actualitzacions constants de la informació.
L’encarregat de presentar els programes especials serà Jordi Milian, responsable del programa Via directa de
Ràdio Sant Andreu.
Els especials es podran seguir a través
de Ràdio Sant Andreu 98.0, de la pàgina
web de la ràdio www.radiosantandreu.
com i a les xarxes socials de facebook
/RadioSantAndreu i twitter @radiosantandreuon l’emissora municipal oferirà
els àudios i les imatges més destacades.

L’Ajuntament informa esports
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El passat 18 de novembre el teatre Núria Espert va acollir la gala dels XX Premis de l’Esport Local

Gala dels XX Premis
de l’Esport Local
Aquests premis a part de nominar els
millors esportistes de cada esport i
als millors esportistes locals, són el
reconeixement institucional a totes
aquelles persones i esportistes que
treballant i dediquen molts esforços
envers l’esport local.
L‘acte que va estar presidit per l’alcalde
Enric Llorca i el regidor d’Esports Lluís
Oulego, va comptar amb la presència
de tots els grups polítics municipals.
Un total de 55 candidatures en les diferents categories són les que s’han
presentat per aquesta edició.
Durant l’acte es van lliurar els premis
els millors esportistes d’esports individuals i col·lectius, equips i entitats.

Esports col·lectius
Lara Pallaré Lopera del Club de Bàsquet

Pascual Canals
Campió DH urb de BCN
3r class. Copa Catalana cat. Elit

6.Millor esportista abs. Masculí
Esports individuals
Jose Cortés Autón del Club d’Atletisme
Esports col·lectius
Javier Carrión Garruta del Club de
Bàsquet

BMX
Oliver Barrachina
2n lliga Catalana/ 3r Catalunya
Aina González
3ª Campionat Catalunya femines B
Ulises Barrachina
Líder Copa España i Campió LBR nacional
3r Catalunya, Campió d’Espanya
Adrián Mesa
Líder Copa d’Espanya i Campió LBR nacional
Campió de Catalunya i sots campió Espanya
Rubén Cañizares
Sots campió de Catalunya 9 i 10 anys
Miquel Hernández
Campió d’Europa 12 anys, Campió
d’Espanya
Campió LBR Nacional 14 i 15 anys
Líder lliga Catalana de Clubs Supertrack
Julio Chasco
Campió Catalunya BMX cat. Cruiser
Líder lliga Catalana BMX cat. Cruiser
Laia Quina
Campiona de Catalunya fèmines petites
Ona Moya
3a Catalunya fèmines petites
3a lliga Catalana de clubs BMX
3a Catalunya fèmines petites
3a lliga Catalana de clubs BMX
Adrià González
Campió de Catalunya infantil

Van rebre mencions especials, el Club de
Tir Amb Arc per a la millor acció social.
Un dels moments més emotius de la nit va
ser quan es va lliurar a títol pòstum la medalla al mèrit esportiu local, a Carlos Punzano Garcia per la seva dedicació i contribució
a la difusió del tennis i l’esport.

Els guanyadors d’aquesta edició van
ser:
Un total de 27 esportistes i 8 equips, van
rebre mencions pels seus resultats i èxits
obtinguts durant la temporada. Els equips i
esportistes són:
FUTBOL SALA
EQUIP INFANTIL A FUTBOL SALA
Campió de Lliga
EQUIP ALEVÍ C FUTBOL SALA
Ascens a 2a Divisió
1.Entitat que més ha promocionat
l’esport
CLUB DE TIR AMB ARC
2.Millor esport col·lectiu
INFANTIL A DEL CLUB DE FUTBOL
SALA
3.Millor esportista infantil femení
Esports individuals
Natali Sánchez Moreno, Associació de
Patinatge
Esports col·lectius
Irene Bonilla garcia del Club d’Hoquei
4.Millor esportista infantil masculí
Esports individuals
Ruben Cañizares Muñoz del Collado
Moto Club
Esports col·lectius
Aaron Escribano campos del Club de
Futbol Sala
5.Millor esportista abs. femení
Esports individuals
Cristina Ferrete Rueda de l’AESAB/
gimnàstica

BÀSQUET
EQUIP SENIOR A MASCULÍ
Campió de Lliga
EQUIP PREMINI FEMENÍ
Campió de Lliga
EQUIP MINI NEGRE MASCULÍ
Campió de Lliga
HANDBOL
EQUIP SENIOR MASCULÍ
Ascens a 1a Catalana

TAEKWOONDO
Jan Ruiz Martín
Medalla de plata Ct Catalunya
DARDS
Daniel Zapata Castillo
Campió de Catalunya en diferents modalitats
2n Campionat internacional radical
1r Campionat nacional radical spain
ATLETISME
Carla Arranz López
Medalla de plata a salt d’alçada
PATINATGE ARTÍSTIC
Elia Cordoba
Sots campiona de Catalunya
TIR AMB ARC
Claudia García Balsameda
5 primers premis
Ainara García Balsameda
5 primers premis
L’acte va ﬁnalitzar amb la tradicional foto de
tots els guanyadors, nominats i mencions
especials a l’escenari del teatre.

HOQUEI
PRE BENJAMÍ B
Campió de Lliga
DESCENS BTT
Ivan Oulego Moreno
Campió de Catalunya
Ignasi Jorba
Campió de Catalunya i Espanya Cadet
Ferran Jorba
Sots campió d’Espanya cat. Elit
Guillem Jorba
5è Campió d’Espanya
Sots campió de Catalunya Elit

El Poliesportiu Josep Pla estrena
nova il·luminació de la pista
Aquest mes de novembre, l’Ajuntament
i el Patronat Municipal d’Esports han
substituït la il·luminació de la pista
del poliesportiu del Josep Pla. La nova
il·luminació de Leds, forma part del pla

GIMNÀSTICA
Tania Márquez:
EE - Nivell B/3, 3a classiﬁcada a la classiﬁcació general.
Maria Chichilla:
EE - Nivell D/4, 1a classiﬁcada a la classiﬁcació general.

Marina Castellanos:
EE - Nivell E/4, 1a classiﬁcada a la classiﬁcació general.
Carla Martín:
EE -Nivell E/4, 2a classiﬁcada a la classiﬁació general.
Nerea Herrera:
Promogym P3B, 1a classiﬁcada als aparells
de salt i terra.
Cristina Martínez:
Promogym P4, 2a classiﬁcada a la classiﬁcació general,
2a a l’aparell de paral·leles i 3a a l’aparell
de terra

d’estalvi energètic de les instal·lacions
esportives municipals, i comportarà
per l’Ajuntament una reducció del consum del 57%. Però no tan sols és estalvi
energètic, sinó la millora de les condi-

cions per a la pràctica esportiva amb un
augment important de la lluminositat i
eliminació del soroll.
El regidor d’Esports, Lluís Oulego i la
regidora d’Urbanisme, Obres i Serveis,
Eva Prim, impulsors d’aquesta millora
de l’equipament municipal, van compartir amb el president i membres de la
junta del club, les característiques de la
nova il·luminació.
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Una ciutat viva!

¡La pobreza mata!

La nostra ciutat celebra una nova
edició de la Festa de Sant Andreu, la
festivitat del patró del nostre poble.
És, sens dubte, la nostra proposta
més arrelada i tradicional. Els colors
groguencs de l’estació es barregen
amb els rogencs de la terra i sorgeix
el plaer de recuperar tradicions i costums i d’endinsar-nos en nous territoris, propis dels nostres dies.
Tindrem literatura i medi ambient,
tallers i gegants, el correfoc i teatre de
qualitat, màgia i divertiment, jocs infantils i cinema, música i ball, ball al
Casino i la reivindicació de drets, esports i solidaritat. Instants de record i
il·lusions de futur.
Ens agrada que la Festa de Sant Andreu destil·li el seu passat i que recuperi tradicions como el concert vermut
al Casino però també que estigui al dia,
que incorpori conceptes i propostes actuals, innovadores, fresques.
Sant Andreu de la Barca és una ciutat
plena de vitalitat i d’energia, que desitja compatir i conviure, que s’expressa
amb entusiasme i alegria en totes les
seves manifestacions culturals i socials.
Ens agrada les ganes de viure la ciutat que tenen els nostres ciutadans i
ciutadanes, fet que ens impulsa encara més a proposar i a ser cada dia més
creatius, més audaços, més atrevits en
les diferents programacions.
La cultura és un dret social i l’accés
a ella ha de ser un pilar fonamental del
nostre creixement personal i comunitari.
En això treballem tots els dies: per
garantir absolutament a tothom l’accés
a la cultura i per mantenir i enfortir els
nostres signes d’identitat local a través
d’ella. La cultura és cohesió social, de
fet, és un dels seus principals pilars.
Ens podem sentir orgullosos de Sant
Andreu de la Barca perquè es una ciutat que viu, que gaudeix, més desperta
que mai! Una ciutat viva!

El pasado 14 de noviembre nos despertamos con una triste noticia: una anciana de 81
años había fallecido en Reus tras haber sufrido el corte del suministro eléctrico desde hacía
dos meses por parte de Gas Natural Fenosa. La
anciana se encontraba en situación de pobreza
energética y recurrió a las velas para alumbrarse.
La compañía eléctrica incumplió, no sólo las
obligaciones derivadas de la Ley 24/2015 de Cataluña que obliga a que las compañías de suministros básicos a comunicar a los servicios
sociales municipales el corte del servicio por
falta de pago, sino también los compromisos
adquiridos por España en materia de derechos
humanos. La falta de comunicación de la suministradora impidió que la familia entrara en el
circuito de protección de personas vulnerables.
Este caso no es un hecho aislado. La pobreza energética en Catalunya es el resultado de
tres procesos: el incremento continuado de la
factura de la electricidad y el gas, entre 2008 y
el 2014 de un 73% y un 67% respectivamente,
la bajada de los salarios y el aumento del desempleo.
En España hay más de 7 millones de personas con problemas para pagar la factura de
la luz, que en octubre alcanzó de media 74,78
euros/mes. El 11% de las familias catalanas
sufre pobreza energética y, al menos, 5 millones
de personas en el estado español se quedarán
sin calefacción en sus hogares este invierno.
Deberán elegir entre mantener su casa caliente
o cubrir otras necesidades para las que no sirve
ponerse el abrigo o la manta en el salón.
Muchas de ellas no son desempleadas. Se
puede ser pobre trabajando y teniendo un salario que impida cubrir las necesidades básicas.
Un 16,8% de hogares con pobreza energética
no son familias de “exclusión”.
Mientras todo esto ocurre, Gas Natural Fenosa obtuvo más de 10 mil millones de euros
de beneﬁcios entre 2008 y 2015 y las compañías eléctricas duplican en beneﬁcios en España a las europeas.
El imparable aumento de la pobreza energética evidencia las políticas realizadas por los gobiernos conservadores del PSOE, PP i CIU que
han favorecido y favorecen el beneﬁcio de las
empresas energéticas y de unos pocos, a costa
de los intereses de la ciudadanía.
Las medidas paliativas pueden ser múltiples,
pero el debate de fondo es: ¿hasta cuándo podemos permitirnos que la política energética de
este país la dicte un oligopolio controlado por
tres grandes empresas que acumulan beneﬁcios billonarios con la complicidad de nuestros
gobiernos, mientras la deuda de la ciudadanía
con las eléctricas y la tarifa eléctrica no para
de crecer?
GRUPO MUNICIPAL SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE
Sant Andreu de la Barca
Email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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El pressupost municipal
pel 2017

Presupuesto is coming

Els temps estan canviant

Aquest mes de novembre es votarà el pressupost municipal per al 2017. Com sempre hem fet, des del grup
municipal d’ERC-AM hem presentat diverses propostes.
L’any pas-sat vam votar a favor del pressupost municipal
perquè s’havien acceptat diverses inver-sions que nosaltres proposàvem, com la remodelació dels barris de
Can Prats i de la Colònia del Palau, o l’skate-park o les
millores en els polígons industrials, en concret al Polígon de Can Sunyer i l’accés a la deixalleria. I encara més
compromisos en Serveis Socials, Promoció Econòmica,
Comerç, Participació Ciutadana, Cultura o Joventut, per
exemple. Altres propostes no es van acceptar d’inici, com
va ser el cas de la construcció d’una comissaria nova per
a la Policia Local. Finalment vam votar a favor, també
amb el compromís per part de govern de fer-ne un seguiment un conjunt.
Malauradament les reunions de seguiment han estat
insufcients i no eren operatives ni aclaridores, a més,
encara estan pendents d’execució diverses propostes
d’ERC-AM, com el procés participatiu per la Casa Estrada o les millores en els polígons industrials, o també la
inversió a l’emissora municipal, per exemple.
Fer un seguiment de l’execució del pressupost requereix
de més trobades i treball més acurat, no pas com s’ha
fet enguany, on només s’han fet quatre trobades que han
estat inoperatives.
El grau d’incompliment en l’execució del pressupost, per
part del govern municipal, i la manca d’un seguiment
acurat i constant sobre les inversions, han estat les notes negati-ves d’aquest any i ens posa en alerta per al
pressupost del 2017.
I ara hem tornat a fer propostes per a que poguessin incorporar-se en el pressupost per l’any vinent, el 2017.
Hem demanat inversions com l’elaboració i execució del
projecte a la Casa Estrada pro-ducte del procés participatiu i l’elaboració del projecte i inici de construcció
d’una nova comissaria per la Policia Local, així com la
remodelació interior del Centre Cívic del Palau per encabir entitats socials, també hem demanat l’execució de
les millores en els Polígons Industrials i l’elaboració d’un
projecte que fomenti el desenvolupament cognitiu, formatiu i social per a adults, amb l’objectiu d’incentivar les
seves capacitats, seria una Escola d’Adults del segle XXI.
I vam demanar que es plantegés un projecte per redeﬁnir l’ús, que hauria de ser multifuncional, de l’espai públic de terra que es troba sota del pàrquing de l’Avinguda
Constitució, darrera de la Plaça Baix Llobregat, el lloc on
posen les atraccions de ﬁra.
I hem fet propostes per a Serveis Socials i Promoció
Econòmica, dues àrees molt impor-tants que estan interconnectades, si dinamitzem i millorem l’economia local també acon-seguirem una reducció en el nombre de
persones que pateixen problemes econòmics i socials.
Volem pressupostos emancipadors, per tant, ha de crear
estructures econòmi-ques que permetin aprimar el volum de gestió en Serveis Socials, davant una reducció de
la necessitat.
Hem demanat un increment en les partides afectació directa al teixit comercial local i fomentar espais públics
de creativitat, dinamització i innovació.
I també propsotes en Medi Ambient, Cultura, Joventut o
Seguretat Ciutadana.
Però hi ha qüestions o no ens posem d’acord, com és el
cas de la gestió directa de les Escoles Bressol Municipals
o la creació d’un consorci de comunicació local 100% públic. I algunes de les propostes que hem fet tampoc han
estat recollides com demanàvem.
Ens han convocat a negociar molt tard, just la darrera setmana, quan ens vam reunir dues vegades amb el govern
municipal. Segurament aquests pressupostos ja tinguin
el suport de PSC i C’s i aquest fet condiciona la necessitat
real del govern a pactar amb el nostre grup.
Agraim el diàleg, i per aquest motiu demanem que sigui més extens i compartit. Un pres-supost municipal
s’hauria de treballar molt abans amb els grups de la
oposició i no espe-rar al darrer mes o, com ens ha passat
al nostre grup, en la darrera setmana.
Per consultar tota la informació, accediu a www.esquerra.cat/santandreubarca
BONA FESTA DE SANT ANDREU A TOTHOM!
@Erc_sab
santandreulabarca@esquerra.cat

Estamos en noviembre, después de una intensa negociación para no subir la presión ﬁscal a nuestros ciudadanos y ciudadanas, desde
el Grupo Municipal de Ciudadanos Sant Andreu
de la Barca apostamos por la no subida de impuestos y la reactivación de la economía a través
del consumo. Esto no quiere decir que no tengamos en mente proyectos sociales o que dejemos de lado a los colectivos más vulnerables
en esta crisis económica, sino todo lo contrario.
Creemos y trabajamos para que esto siga siendo
así, es decir, que desde el ayuntamiento se sigan
prestando los servicios básicos para que ninguna
persona se sienta excluida dentro de la sociedad
por su renta. Por esta razón, desde Ciudadanos
apostamos por no subir el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y mantener 80.000Ð extras en el
departamento de Servicios Sociales tal y como
negociamos al inicio de la legislatura con el equipo de Gobierno, y va a continuar manteniéndose
durante toda la legislatura.
Sabemos que el presupuesto municipal es la
parte más importante del año, ya que se deciden
las partidas de gasto del consistorio. Pero para
decidir lo que tienes que gastar primero hay que
saber lo que se va a ingresar durante el año, y lo
decidimos el mes pasado en las Ordenanzas Fiscales. La primera propuesta que recibimos fue la
subida de un 2% en el IBI, y nosotros decidimos
no aceptar esta subida por lo ya expuesto en este
artículo y por nuestra manera de trabajar y de
hacer política.
Por otro lado, este pleno que celebraremos el
24 de noviembre hemos registrado una moción
para garantizar la accesibilidad universal de los
libros de texto. La idea de nuestro partido era que
desde el Parlament de Cataluña se llevase a cabo
esta iniciativa para que las madres y los padres
no tengan que llevar a cabo la derrama excesiva
de 200 euros por niño para los libros del curso.
Es un gasto muy elevado que a muchas familias
les cuesta mucho llevar a cabo este pago. Y más
cuando no tienes tan solo un niño, si tienes dos
o tres, ese gasto ya es descomunal. Por eso propusimos esta iniciativa en mayo, pero al no salir
adelante estamos proponiendo esta moción en
los ayuntamientos donde C’s tiene representación. Por esta razón a nivel municipal debemos
conseguir que se lleve a cabo la reutilización de
los libros, socializándolos para que se mantengan
hasta que se vuelvan a cambiar. Sabemos que en
algunos centros educativos de nuestro municipio
ya se lleva a cabo, pero creemos que se debe llevar a cabo en todos los colegios de Sant Andreu
de la Barca.
Por esta razón buscamos el equilibrio desde nuestro Grupo Municipal para llevar a cabo
nuestras propuestas económicas y se cumplan
durante este mandato. Por todo esto, seguimos
trabajando por y para la ciudadanía de nuestro
municipio.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

És una frase que en aquests dies trobem que
descriu molt bé l’actualitat política. Els resultats electorals i polítics semblen contravenir les
normes del sentit comú. Rajoy guanya eleccions
a Espanya per dues vegades, Trump les guanya
a Estats Units, el Brexit guanya el referèndum
a gran Bretanya i el poble de Colòmbia vota en
contra del procés de pau. Cada vegada que hem
conegut aquets resultats, hem sentit un xoc. No
ho esperàvem, no estava previst, les enquestes
prèvies no donaven aquests resultats i els analistes polítics no ho havien vist venir.
Per si faltava un altre cop a la tradició,
l’Acadèmia Sueca atorga el Premi Nobel de Literatura al cantautor Bob Dylan, que no estava en
les travesses que es publiquen cada any per mirar d’endevinar el proper guanyador del Premi,
també fora pronòstic.
Els temps estan canviant, segur.
El que no veiem és cap a on canvien....de fet,
algunes persones sentim consternació davant
del triomf de Donald Trump, (ﬁns i tot a la COPE,
emissora que,confesso, escolto de tant en tant).
Avorrim l’ideari agressiu, xenòfob, classista,
masclista i és més, perquè esta fonamentat en
exageracions i falsedats molt obvies. Com és
possible que mil.lions de persones votin a qui es
comporta com un brètol, ofèn a tots els grups
socials imaginaris (negres, jueus, dones, immigrants, etc) es mostra ignorant de gaire bé tot i
vomita barbaritats. Fernando Savater diu que en
l’era d’Internet, el populisme te el camp abonat.
Doncs llavors cal perseverar en educar-nos per
augmentar i comprendre en lloc d’aclamar. No
es poden dir barbaritats i que corrin per les xarxes sense reﬂexió.
Els temps estan canviant i la violència masclista persisteix.
Es té constància de que la violència contra les
dones ha existit sempre, però la situació actual
en que la societat ha anat reconeixent i acceptant
el rol de la dona independent, autònoma, amb
igualtat de drets, ens trobem am comportaments
que ens margina, maltracta i mata. A Espanya
segons el Ministeri de l’interior en el que portem
d’any, 39 dones han estat assassinades a mans
de la parella o ex-parella, i han deixat 25 menors
orfes, alguns d’ells i elles testimonis de la violència i a vegades també víctimes directes.
Deia Luther King que “no em preocupa el crit
dels violents, dels corruptes, dels deshonestos,
dels sense ètica, el que més em preocupa és el
silenci dels bons”. Aquest haurà de ser l’objectiu
a perseguir: manifestar el rebuig a conductes i
expressions masclistes, xenòfobes, classistes i
no deixar que les veus de les persones que opinen el contrari ofeguin les nostres veus, per què
certament, nosaltres som moltes més. I aquesta
lluita per fer sentir la nostra veu ha de manifestar-se també en l’àmbit familiar, veïnal i en el
municipal.
Els temps estan canviat, per a bé o per a mal.
Lluitem perquè sigui per a bé

Sonia
Aranda
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Els pressupostos de
l’Ajuntament per a l’any
2017

Ordenanzas y
presupuestos para
el 2017

A primers del mes de novembre hem estat citats per parlar dels pressupostos de l’ajuntament
per l’any 2017.
Al marge de que no estem d’acord amb que
es presentin i s’hagin de votar els pressupostos
de l’ajuntament juntament amb els del Patronat,
intentem ser positius i analitzar les partides més
importants de l’ajuntament i que afecten els veïns
de Sant Andreu de la Barca.
Dues partides que les posem com a prioritàries: SERVEIS SOCIALS i LA LLUITA CONTRA
L’ATUR que està dins de la partida de Promoció
Econòmica.
Partint dels pressupostos del 2016 inicials i
excloent el capítol 1 que és el referent als sous,
demanem un increment de 265.000 € en el concepte 226 de la partida de SERVEIS SOCIALS.
De la mateixa manera, dins la partida de Promoció econòmica i excloent lo dels sous, demanem un increment de 200.000 € en el concepte
470 de la partida de PROMOCIÓ ECONÒMICA.
Altres partides que negociem, malgrat que la
nostra demanda inicial és:
Joventut, un increment del 12% en el concepte
226
Educació, un increment del 22% en el concepte 480 (beques, llibres i menjador)
Comerç, un increment del 15% en els conceptes 226 i 227.
Obres i Via Pública, un increment del 15% en
el concepte 619 (parcs infantils i per discapacitats; eliminar barreres arquitectòniques).
Altres partides, tot i ser també importants es
poden mantenir en un increment menor, i el ﬁxem
en un + 5%.
Tot això representa un increment sobre el
pressupost inicial de l’any 2016 d’uns 770.000 €,
que representa un increment sobre el pressupost inicial del 2016 d’un 5,5% (sempre excloent
els sous).
Evidentment per quadrar aquests increments
en els ingressos, i tenint en compte que no seran
superiors als de l’any 2016, proposem regular les
despeses següents:
Reajustar partides de Protocol i Publicitat que
estan dins de la partida d’Òrgans de Govern.
Reajustar els contractes de Parcs i Jardins,
escombraries i neteges d’escoles i ediﬁcis municipals: Sols aquestes partides el 2016 pujaven
mes de 4.000.000 €. I es aquí on demanem una
gestió econòmica i ﬁnancera per part del govern
de l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
I prou de números, us desitgem que passeu
una molt bona festa major d’hivern celebrant el
nostre sant patró.

En el pasado pleno del mes de Octubre
tratamos la modiﬁcación de las Ordenanzas
para el próximo año 2017.
En un inicio el gobierno nos proponía un
aumento del 2% del IBI, impuesto que repercute en toda la población de nuestra ciudad.
El Partido Popular no está a favor de la subida de impuestos sino a favor de una mejor
redistribución y no descargar en el ciudadano
el peso del incremento de los presupuestos.
Creemos en una mejor redistribución de los
recursos propios, de las administraciones
supra-municipales y no olvidamos ni por un
momento la deuda que la Generalitat tiene
con nuestro Ayuntamiento y por ende con
tod@s nosotr@s.
Las modiﬁcaciones más señaladas son la
congelación de casi la totalidad de las ordenanzas, excepto las basuras que por contrato
suben un 2,8 % ( la plica, según condiciones
del contrato, marca una subida anual del 4%,
por lo que reconocemos el esfuerzo del equipo de gobierno por esta gestión), la boniﬁcación de la plusvalía en casos de herencia,
y algo que queremos destacar es el precio
público por un nuevo servicio dedicado a la
“gent gran” como es el comedor social. Este
servicio permitirá que nuestros mayores con
mayor diﬁcultad económica, puedan acceder
a una correcta alimentación, a poder socializar y algo a destacar, es la atención a domicilio para aquellas personas que no puedan
desplazarse hasta el comedor.
Este sector de nuestra población siempre
ha estado presente en nuestras reivindicaciones, como demostramos en las ordenanzas
pasadas cuando propusimos una boniﬁcación
del 10% más, pasando del 20 al 30% para
aquellas personas mayores de 65 años que
cumplieran con las condiciones necesarias
para la boniﬁcación en el recibo de las basuras, electricidad y agua.
Nuestro grupo Municipal, ha demostrado
en reiteradas ocasiones que trabaja por y para
nuestros vecin@s, procurando hacer aquellas
aportaciones que beneﬁcien al mayor número de personas, muchas veces anteponiendo
nuestra labor municipal a nuestros intereses
como partido de la oposición.
Y es por esto, que no renunciamos a nuestra obligación para con nuestros ciudadan@s
de seguir trabajando para procurar que tengan garantizados los servicios actuales y a
ser posible ampliarlos. Estas son cuestiones
que nos tocará trabajar para los próximos
presupuestos y que debatiremos en el pleno
de este mes de Noviembre.

Nota: els pressupostos, probablement es votaran
en el Ple de Novembre, per tant quant tingueu aquest
Diari a les mans ja sabrem si s’han acceptat els nostres suggeriments o no.
Si esteu interessats en aclarir algun dels conceptes comentats estem a la vostra disposició a: pdecat.
sab@gmail.com
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