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El alcalde Enric Llorca traslada la petición al director general de Carreteras, que asegura
que se reanudarán en verano

Editorial

El Ayuntamiento exige a
Fomento que retome las obras
del enlace de la AP7 y la A2
L

Diseñando
el futuro

as obras del enlace de la autopista AP7 y la autovía A2 se retomarán este verano y el periodo
de ejecución previsto es de 20 meses.

El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, se ha reunido este mes en
la delegación del Gobierno con el director general de Carreteras del Ministerio
de Fomento, Jorge Urrecho, que ha planteado el nuevo calendario al mandatario
local. En la reunión también ha participado el subdelegado del Gobierno en Cataluña, Emilio Ablanedo, la portavoz del
grupo municipal del PP en Sant Andreu
de la Barca, Sònia Aranda, y el presidente de la formación política, Jordi Alsina.
El alcalde ha mostrado la preocupación
del consistorio por el parón de las obras
y ha exigido que se retomen lo antes posible porque, según Llorca, “es una infraestructura fundamental para el desarrollo económico no sólo de Sant Andreu
de la Barca sino también de su zona de
inﬂuencia”.
El director general de Carreteras ha explicado durante la reunión que “el proyecto no está en entredicho” y ha mantenido que “resta pendiente de ﬂecos
técnicos que tienen unos trámites determinados”.
Las obras para la construcción de este
enlace, que comunicará el Vallès con el
Baix Llobregat, empezaron en diciembre de 2006 y el proyecto inicial preveía

la construcción de una carretera de 2,4
kilómetros. La primera parada de los
trabajos fue al 2010 por los recortes
presupuestarios derivados de la crisis
económica y desde entonces ha avanzado con diﬁcultades.
El objetivo de la obra es conectar las dos
vías con un viaducto de 850 metros a una
zona por la que pasan cada día más de
200.000 vehículos.
La conexión, por la que está previsto que
cada día pasen 40.000 vehículos, evitaría
hacer una vuelta de 12 kilómetros por
carreteras comarcales.

La mayor parte de la obra está acabada
desde hace 6 años y durante los últimos
dos años se han hecho dos modiﬁcaciones de la obra, que ahora se ha parado
para hacer una tercera.
El Consejo de Estado tiene que aprobar
ahora estas modiﬁcaciones, que han supuesto la variación del presupuesto, que
ha pasado de 50 a 76 millones de euros.
El portavoz del PP ha explicado que “la
modiﬁcación tiene que servir para ajustarnos a la situación y a la normativa actual y dar respuesta a las necesidades
reales”.

La medida tendrá continuidad el próximo curso

Becas de transporte para 58
alumnos de estudios no obligatorios

U

n total de 58 alumnos de estudios
no obligatorios se han beneficiado de la nueva línea de ayudas
abierta este año por el Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca.
Se trata de las becas de transporte para poder acceder a sus centros educativos, una
medida que se dirige a alumnos que cursen
estudios no obligatorios fuera de la ciudad y
que tengan entre 16 y 30 años.
La ayuda es el equivalente al precio de
la tarjeta de transporte de dos zonas
durante un trimestre y para poder acceder a ella era necesario que los jóvenes
estuvieran empadronados en la ciudad y
que cursaran ciclos formativos de grado

medio, superior o grados universitarios.
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
destina este año 10.000 euros a este concep-

to y el alcalde, Enric Llorca, ya ha anunciado
que la medida tendrá continuidad el próximo
curso.

Sant Andreu de la Barca se vuelve
a vestir de gala este mes de mayo
para celebrar la llegada de la primavera con una feria que pretende
mostrar la riqueza económica, industrial, comercial y asociativa de
la ciudad. La Fira de la Primavera
de este año servirá para conocer
nuestra realidad actual, poner en
valor nuestro pasado, con la distinción de las medallas al mérito
empresarial de las industrias y
comercios más antiguos de la ciudad, y poner la mirada en el futuro. Comenzamos ahora a diseñar
el Sant Andreu del futuro, para lo
que queremos contar con la ayuda
de todos los vecinos con la puesta
en marcha de procesos de participación como el de la Casa Estrada o la masía de Can Sunyer, en
el que muchos de vosotros habéis
participado. La Fira de la Primavera es una excelente oportunidad
para que poder acercarnos a la
ciudad que hemos planteado. En
el stand municipal, haciéndonos
valer de las nuevas tecnologías,
podremos ver cómo será la futura plaza del Ayuntamiento, cómo
quedarán los barrios de La Colònia o de Can Prats o cómo será la
zona de pic-nic que este verano ya
estará en funcionamiento cerca
de la autovía.
La Fira de la Primavera es una
oportunidad para poder encontrarnos, aprovechar los espacios
públicos y poner en común opiniones. Es una ﬁesta que ya se ha
convertido en un referente en el
calendario del norte del Baix Llobregat y que volverá a llenar de
vida el centro de la ciudad el último
ﬁn de semana de mayo. Las empresas, comercios e industrias de
Sant Andreu de la Barca saldrán a
la calle para mostrar sus productos y servicios y las entidades nos
presentarán sus
actividades, en el
marco de un amplio programa,
una prueba más
de la riqueza económica, asociativa y cultural de la
ciudad.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

Onzena edició del lliurament de les medalles al mèrit empresarial

Sant Andreu de la Barca reconeix les
seves empreses i comerços més antics
E

l Teatre Núria Espert és
l’escenari del lliurament de les
medalles al mèrit empresarial
amb les que l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca vol reconèixer la
feina i trajectòria de les empreses i
comerços més antics de la ciutat. Enguany el guardó arriba a la seva onzena edició.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, assegura que “amb
el lliurament d’aquestes medalles al
mèrit empresarial reconeixem la feina,
l’esforç i el sacriﬁci que fan petits comerços i grans empreses que han triat Sant
Andreu de la Barca per posar en marxa
el seu projecte de futur”.

Agrutrans,
una empresa d’altura

hicles especials. Aquesta empresa familiar és una de les més antigues de Sant
Andreu de la Barca i està especialitzada
en treballs especials i es caracteritza per
la seva professionalitat. Antonio Fornieles ha estat al capdavant de l’empresa
des de la seva creació l’any 1971 i ara ha
deixat pas a la segona generació de la
família.
L’empresa posa a disposició dels seus
clients un ampli parc de grues mòbils,
camions ploma, gòndoles i trailers, cistelles elevadores, camions de petit i gran
tonatge i tot allò relacionat amb vehicles
industrials i de transport. Actualment
Agrutrans compta amb una dotzena de
treballadors correctament qualiﬁcats i
s’ajusta a la normativa actual per oferir
una feina segura. També ofereix treballs
especials de moviment de càrregues,
maquinària o gran tonatge a llocs de difícil accés, així com tota mena de serveis
i estudis. Agrutrans també s’ha adaptat
als nous temps i ha fet entrar a la seva
empresa les noves tecnologies i fa simulacions de maniobra de manera virtual.
Tybsa,
una fundició amb història

Ubicada al polígon industrial Nord-Est,
Agrutrans és una empresa dedicada al
lloguer de grues, camions ploma i ve-

La fundició d’alumini Tybsa va arribar
a Sant Andreu de la Barca l’any 1980
encara que la seva trajectòria i la seva
experiència al sector va des de molt
més lluny. L’any 1947 Tybsa, creada per
José Toledo i Antonio Borqué, ha iniciar
la seva activitat l’any 1947 i es va dedicar a la fabricació de tota mena de peces foses en alineacions d’alumini. El
seu trasllat a Sant Andreu de la Barca
va suposar també un canvi en la producció i l’ampliació dels seus serveis i
l’empresa ha fet sempre un important
esforç per adaptar-se als nous temps,
als canvis al mercat i a les necessitats

dels clients. Actualment i per poder donar resposta a les necessitats dels seus
clients, l’empresa disposa a les seves
instal·lacions dels mitjans necessaris
per fer tots els processos de fabricació
complementaris a la fundició: des del
procés i fabricació del motllo ﬁns al mecanitzat i acabat de les peces, a més de
tenir un forn de tractament tèrmic.
Tybsa compta amb una plantilla integrada per una quarantena de professionals
distribuïts a diverses àrees de producció.

l’1 de gener de 1996 va encetar aquesta
aventura. Ulldemolins ja treballava al
sector de la prevenció d’incendis a una
altra empresa, de fet acumula ja més
de 40 anys d’experiència al sector, i va

EVITFOC,
prevenció contra incendis
EVITFOC és l’empresa de referència a
Sant Andreu de la Barca del sector de la
prevenció d’incendis. Molts dels extintors que podem veure als equipaments
municipals o als aparcaments de la ciutat tenen el segell d’aquesta empresa
local que es dedica a la venda, manteniment, recàrrega i instal·lació de materials contra incendis. Al capdavant de
l’empresa està Raül Ulldemolins, que

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
L’Emissora Municipal
millora el so de la
ràdio online i ja
ofereix informació
via RDS

Ràdio Sant Andreu
amb la Fira de la
Primavera
Durant la celebració de la Fira de la
Primavera l’emissora municipal realitzarà una programació especial per
donar cobertura als actes més destacats amb entrevistes i reportatges.
Ràdio Sant Andreu, que enguany celebra els 27 anys d’història, participa
en la fira amb un estand propi situat
al Centre Cultural Aigüestoses on es
podran veure i escoltar els programes
en directe.
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

Després de les millores de la recepció del so a través de la freqüència de l’emissora municipal amb la

facebook/RadioSantAndreu i twitter @
radiosantandreu on l’emissora municipal oferirà els àudios i les imatges
més destacades.

instal·lació d’un emissor i un processador nous que han millorat significativament la cobertura i qualitat a l’emissió, Ràdio Sant Andreu
ha millorat la qualitat de recepció
de la radio online i la instal·lació del
RDS Radio Data System que permet
donar informació als oients a través
d’aquest sistema.
L’empresa SIR Sistemas Integrales
para Radiodifusión s’ha encarregat
de les millores tècniques.
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veure llavors l’oportunitat de començar
una carrera en solitari.
Des de la seva seu a la nostra ciutat
EVITFOC dóna servei a tot Catalunya i
compta amb una plantilla d’una vintena
de treballadors.
Ulldemolins assegura que “el nostre
objectiu és donar un servei integral
i ens fem càrrec de tot allò relacionat
amb la prevenció d’incendis i el seu
manteniment”. Amb la ﬁnalitat de donar la màxima qualitat al seu servei, els
professionals qualiﬁcats de l’empresa
estan en constant formació. EVITFOC
està també molt compromesa amb
l’esport i l’empresa patrocina diverses
proves esportives.
Euroauto,
el taller de barri de conﬁança

i quedar-me al capdavant del taller”,
explica González, que va decidir donar
un aire nou al taller i centrar-se en la
reparació d’automòbils i deixar de banda els cotxes de col·lecció. “Continuar
amb aquell sector requeria tenir molt
d’espai per guardar els cotxes mentre,
per exemple, esperàvem peces de recanvi”, recorda el propietari d’Euroauto,
que apunta que “vaig prendre la decisió de centrar el taller en mecànica i
electricitat i així ho hem fet durant tots
aquests anys”.
Euroauto també s’ha anat actualitzant
per adaptar-se al sector, al mercat i als
nous temps sense perdre la seva característica principal: la proximitat als seus
clients.
Bar Martin’s,
el punt de trobada de Sant Andreu

nomia de la seva terra d’origen: Granada. Des de llavors l’especialitat del bar
són els embotits d’Andalusia i atrets per
aquests productes el Martin’s té clients
de la ciutat i també dels municipis de
l’entorn.
Els ﬁlls dels primers propietaris aviat
es van sumar al negoci familiar, que va
veure néixer als quatre ﬁlls de la parella. Les tapes típiques andaluses i els
entrepans extragrans que preparen al
Martin’s són ja una referència no només pels ciutadans de Sant Andreu sinó
també per d’altres de ciutats de l’entorn.
“Darrerament estem notant aquest increment de clientela de fora, de municipis de la rodalia, que venen al Martin’s
per la seva fama”, explica José Antonio
Galdaba, que assegura que “el nostre
objectiu és continuar donat durant molts
anys un bon servei a la ciutat”.

més bé la vida laboral i familiar”, explica Bretones, que recorda que van triar
l’emplaçament de la plaça de Catalunya
“perquè llavors era la zona més comercial de Sant Andreu de la Barca”.
Inicialment va ser ella sola la que es
va posar al capdavant de la botiga i el
seu home treballava fora però l’èxit del
negoci va fer que ràpidament Toni Sánchez també s’incorporés plenament al
projecte.
“Han passat molts anys, hem treballat
molt i hi hem dedicat molts esforços
però aquí continuem, amb la mateixa
il·lusió del primer dia”, explica Bretones,
que assegura que la màxima satisfacció
per una botiga com la seva és haver vestit diverses generacions. “Ara venen a la
botiga les nétes de les nostres primeres
clients, un fet que ens omple de satisfacció”, diu la responsable del negoci.

Top Moda,
vestint diverses generacions

Rosendo González coneix perfectament
els cotxes dels seus clients, ha vist evolucionar el sector i la ciutat i ha arreglat
els cotxes de diverses generacions de
santandreuencs.
González es va iniciar al sector a la dècada dels vuitanta quan va començar a
treballar com a operari a Euroauto, que
llavors es dedicava a la reparació de cotxes de competició i de col·leccionista.
“Vam passar cotxes molt especials pel
taller durant aquests anys”, recorda
González.
L’any 1998 el seu cap decideix retirar-se
del sector i li proposa fer-se càrrec del
taller. “Llavors era jove i ja estava introduït al sector i vaig optar per arriscar

Els embotits de qualitat, els entrepans
especials i les tapes variades amb cada
consumició. Aquests són alguns dels
trets característics i deﬁnitoris del bar
Martin’s, un dels punts de trobada de
Sant Andreu de la Barca al carrer de
l’Esport.
Aquest establiment descada fonamentalment pel seu caire familiar i es que
ﬁns a tres generacions d’aquesta família han estat darrera de la barra del
Martin’s.
La història d’aquest bar va començar
ara fa quaranta anys quan els avis dels
joves que avui regenten el local van
aixecar la persiana d’un bar que volia
portar a Sant Andreu part de la gastro-

El 23 de febrer d’ara fa 29 anys va obrir
la seva persiana Top Moda a la plaça de
Catalunya de Sant Andreu de la Barca.
Al capdavant del negoci estava el jove
matrimoni integrat per Maribel Bretones i Toni Sánchez que posaven tota la
seva il·lusió i empenta en aquest projecte.
Bretones ja tenia experiència en el sector del comerç ja que treballava a una
empresa majorista de bijuteria i complements a Barcelona. Els horaris que
tenia a aquella botiga, que estava a
Barcelona, l’impedien posar en marxa
un altre projecte vital: el de ser mare.
“Vam decidir apostar per obrir la nostra
pròpia botiga perquè vam pensar que
seria una manera de poder compaginar

Sant Andreu de la Barca a les xarxes

Fins al 22 de juny

L’Ajuntament obre les aules nocturnes per
facilitar la preparació d’exàmens

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha tornat a posar en
marxa les aules d’estudi nocturnes amb la finalitat d’oferir un espai
per a que els joves puguin preparar els
seus exàmens finals.

Les aules d’estudi s’han habilitat a la biblioteca municipal Aigüestoses funcionen ﬁns a la 01 hores de la matinada i
estaran obertes ﬁns al 22 de juny.
L’habilitació de l’espai nocturn de maig
i juny coincideix amb el segon quadrimestre de diferents universitats i la preparació dels exàmens de les PAU dels
estudiants de segon de batxillerat.

El regidor de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca, Juan Pablo Beas, ha subratllat
que “l’objectiu és oferir als estudiants
un espai de tranquil·litat perquè puguin preparar els seus exàmens en un
ambient relaxat i preservat de soroll”
i ha explicat que “al centre hi ha dos
monitors que ajuden als joves a cercar
llibres o els atenen en d’altres consultes”.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
estudia ampliar el calendari de les aules
d’estudi per donar servei a tots els alumnes al llarg de tot l’any.

S’han fet tallers per millorar el maneig i passejades per Sant Andreu de la Barca

Foment de l’ús de la bicicleta entre els
alumnes dels instituts de la ciutat

C

entenars de joves dels instituts
de secundària de Sant Andreu
de la Barca han participat a les
accions que s’han dut a terme aquest
any per fomentar i promoure l’ús de
la bicicleta.

La mesura, que forma part d’una campanya més ambiciosa que vol presentar
aquest mitjà de transport com una alternativa al nostre dia a dia, ha suposat
l’organització de tallers per millorar
l’agilitat i el maneig de l’ús de la bicicleta i passejades per la ciutat.
L’Ajuntament treballa per fomentar l’ús
de la bicicleta com un mitjà de transport
alternatiu amb la ﬁnalitat de preservar el
medi ambient, protegir la salut i millorar
la qualitat de vida de les persones.

Criades a l’hivernacle municipal per joves en risc d’exclusió social

Més d’11.000 plantes donen color a
Sant Andreu aquesta primavera

L

’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està repartint aquest mes de maig més
d’11.000 plantes entre els veïns de
la ciutat per donar la benvinguda a
la primavera. La campanya porta
com a lema “La primavera a Sant
Andreu m’apassiona” i es marca
com a finalitat alegrar la ciutat i
guarnir els balcons i les terrasses.

Les plantes procedeixen de l’hivernacle
municipal que es va posar en funcionament ara fa dos anys i on treballa una
vintena de joves en risc d’exclusió social, que tenen l’oportunitat de formarse com a pagesos d’agricultura ecològica i sostenible perquè puguin buscar
feina en aquest sector.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,

Enric Llorca, ha dit que “l’objectiu de
la campanya és donar un toc de color
i alegria a la ciutat amb motiu de la
primavera” i “donar conèixer entre la
població la feina que fan aquests joves a la instal·lació”.
Les ONG Fundació Futur i Acció contra la fam són les encarregades de
dirigir el programa de formació dels
joves pagesos, que tenen entre 16 i 29
anys i que en el moment de començar
el programa ni treballaven ni estudiaven.
Els 20 joves es formen en agricultura
ecològica i cultiu sostenible i a més
disposen d’orientació i acompanyament laboral, pràctiques en empreses i la possibilitat de contractació
laboral.
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Inici de la temporada d’estiu Aprovades les bases dels
XXI Premis de l’Esport Local
a la piscina de Can Salvi
Temporada d’estiu del 3 de juny fins a l’11 de setembre
temporada 2016-17
El passat 16 de maig la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca va aprovar les Bases dels XXI Premis de l’Esport Local.
El lliurament d’aquests Premis tindrà
lloc el 17 de novembre del 2017 al
teatre Núria Espert. Les entitats tindran fins al 31 de juliol per presentar
als seus candidats.

Practica la salut
A partir del 3 de juny es podrà gaudir de
les piscines d’estiu a les instal·lacions
de Can Salvi.
Del 3 al 21 de juny, de dilluns a divendres de 15 a 20h, dissabtes i diumenges
d’11 a 20h.
A partir del 22 de juny d’11 a 20h, tots
els dies.

Els mesos de juliol i agost tornem a repetir l’experiència del passat any, els
divendres i dissabtes s’obrirà també en
horari de nit de 21 a 01.00h.
Podeu tramitar els abonaments mensuals (juliol-agost) o bé els abonaments
de temporada del 3 de juny a l’11 de setembre.

Esport per a la gent gran
Passejada final del programa “A cent cap als cent”
Fi de temporada a Granollers

Let’s move
Finalitza el programa “Practica la salut”
i ho celebrem de la millor manera amb
una Màsterclass de diferents estils; treball aeròbic, funcional i diferents estils
de dansa a càrrec de 5 tècnics esportius
d’Esportssab.
El 15 de juny a les 19h us esperem a la
plaça Federico García Lorca per passar
una bona estona fent el que més ens
agrada.

Enquesta de satisfacció al servei
d’instal·lacions esportives municipals
Notable de nota mitja als serveis esportius Municipals

Dimecres 17 de maig el grup de participants en les passejades es va desplaçar a
Granollers per assistir a cloenda del programa “A cent cap als cent”. Més de 1.000
persones de tota Catalunya van gaudir

d’una jornada divertida i esportiva organitzada per la Diputació de Barcelona.
El regidor d’Esports, Lluís Oulego, va fer
entrega dels diplomes de participació als
participants de Sant Andreu de la Barca.

ESPORT ESCOLAR

L’esport a les escoles
Crèdits escolars
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca (Esportssab), porta a terme el programa de crèdits escolars amb la ﬁnalitat de portar
l’esport local a les diferents escoles del
municipi.
En total s’han realitzat 28 crèdits de 6
sessions cada un d’ells, a les escoles
que ho van sol·licitar a principi de temporada: JJ ORTIZ, JOAN MARAGALL,
ÀNGEL GUIMERÀ, CEIP JOSEP PLA,
CEIP VALL PALAU, CAN SALVI I SANT
ANDREU, han gaudit de diferents esports oferts per les entitats esportives
locals. Han pogut gaudir de l’atletisme,

la gimnàstica artística, el bàsquet,
l’handbol, l’hoquei, el tennis i ciclisme.
L’alumnat de 3r i ﬁns a 6è han estat els
participants d’aquest programa, amb
molt bona acceptació per part dels alumnes com dels mestres d’Educació Física.

Durant els mesos d’abril i maig els
usuaris de les instal·lacions esportives
municipals han rebut una enquesta per
valorar els serveis esportius. Amb un
notable de nota, el grau de satisfacció
es manté com anys enrere mantenint
una nota d’entre el 7 i el 8.
L’apartat millor valorat ha estat el personal tècnic amb un 8.04, seguit de
l’atenció al client amb un 7.54. Aquestes
dades en ajuden a detectar els aspectes
a millorar.

Finals territorials del JJEE
Al mes de maig es celebra la fase territorial d’esports individuals
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca (Esportssab), porta a terme el programa de crèdits escolars
amb la ﬁnalitat de portar l’esport local a
les diferents escoles del municipi.
En total s’han realitzat 28 crèdits de 6
sessions cada un d’ells, a les escoles que
ho van sol·licitar a principi de temporada: JJ ORTIZ, JOAN MARAGALL, ÀNGEL
GUIMERÀ, CEIP JOSEP PLA, CEIP VALL
PALAU, CAN SALVI I SANT ANDREU, han
gaudit de diferents esports oferts per les
entitats esportives locals. Han pogut gaudir de l’atletisme, la gimnàstica artística,
el bàsquet, l’handbol, l’hoquei, el tennis i
ciclisme.
L’alumnat de 3r i ﬁns a 6è han estat els
participants d’aquest programa, amb molt

bona acceptació per part dels alumnes
com dels mestres d’Educació Física.
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Juan Pablo Beas
PSC

Pisar la calle

Comprometidos con la
defensa de la Sanidad Pública

La nueva ejecutiva del PSC de Sant Andreu de la Barca, que tomamos las riendas
del partido en el mes de febrero, estamos
trabajando con ilusión, con entusiasmo y
con muchas ideas.
Nuestro principal objetivo es estar en la
calle, pisar los barrios y espacios de nuestro
municipio para hablar y compartir opiniones
con los vecinos y vecinas.
Ese PSC cercano, próximo, atento a las
necesidades y problemas reales, se ha empezado a ver de forma nítida en las actividades que estamos desarrollando.
Un buen ejemplo fue el acto que hicimos
en las Escoles Velles con un abogado experto
de la UGT que aclaró todas las dudas sobre
el tema de las cláusulas suelo y los abusos
que la banca ha cometido con muchas personas en la contratación de las hipotecas.
Fue alentador comprobar cómo muchos
vecinos se acercaron a esta actividad y aprovecharon la ocasión para preguntar y exponer
cuáles eran sus problemas. Ese es nuestro
deseo, que la ciudadanía vea en el PSC un
lugar en el que sentirse acogido, escuchado
y que le permita encontrar soluciones.
En este mismo orden de cosas, continuamos con más actividades: vamos a hacer una
visita al Parlament de Catalunya, seguiremos con la información constante en redes
sociales y con boletines informativos y en el
mes de junio vamos a empezar una iniciativa
que conocéreis todos los vecinos y vecinas.
Una iniciativa que hará que nos veamos y
que comentemos todo lo que es importante
para nuestra ciudad y para todos vosotros.
Vamos a estar a vuestro lado, siempre,
conociendo lo mejor y lo que menos os gusta de vuestro entorno, de vuestro barrio,
entendiendo aquello que os hace feliz u os
inquieta de nuestra ciudad.
El Partit dels Socialistes de Sant Andreu
de la Barca ha iniciado una nueva etapa, plagada de deseos de compartir y escuchar, de
pisar la calle, de estar con vosotros.
Y lo está haciendo con un equipo valiente y honesto, que siente lo que hace y que
siempre va a dar la cara por los que más lo
necesitan. Gente buena que tiene honestidad
y un enorme orgullo de ser de Sant Andreu.
Ese es el PSC que queremos: cercano,
sensible, unido, empático, que escucha,
moderno, que mira con ganas al futuro, que
respeta su pasado y se proyecta.
Así es el PSC del Sant Andreu del futuro
que vamos a alcanzar entre todos.
Nos vemos en tu barrio.

En SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE estamos fuertemente comprometidos con la Sanidad Pública y especialmente en defensa de la Sanidad
Pública en nuestra comarca, el Baix Llobregat.
Por ello presentamos una moción en el Pleno
Municipal de Mayo donde pedimos el compromiso del Ayuntamiento en el mantenimiento y
la mejora del Sistema Nacional de Salud preservando su carácter público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada, así como el compromiso con la defensa
de los recursos de la sanidad pública local.
Nuestro hospital de referencia, el Sant Joan
de Déu de Martorell es titularidad de la Fundación Hospital Sant Joan de Déu de Martorell,
clasiﬁcada como benéﬁco privada y es gestionado por una mutua privada. Pedimos a la dirección del Patronato de la Fundación Hospital
Sant Joan de Déu la publicación accesible de su
contrato programa con la Generalitat así como
el origen documentado de todos sus ingresos
y gastos detallando tanto los de origen privado
como los provenientes de subvenciones públicas. Exigimos en nuestra moción a la dirección
del Patronato y a las direcciones de todos los
centros sanitarios ﬁnanciados con subvenciones públicas que velen por los derechos de los
trabajadores y trabajadoras preservando sus
puestos de trabajo.
Pedimos también al Ayuntamiento el compromiso de dar su apoyo y soporte a las reivindicaciones y movilizaciones de las vecinas,
vecinos y de las trabajadoras y trabajadores
de los centros sanitarios y de los movimientos
sociales del Baix Llobregat en defensa de una
sanidad de gestión pública y de calidad, libre
de ningún tipo de atención sanitaria con ánimo
de lucro, así como de las acciones que se convoquen en defensa de la sanidad pública y en
contra del cierre de centros y servicios.
Reclamamos también en nuestra moción al
Govern de la Generalitat que haga marcha atrás
en los recortes del Hospital de Bellvitge y en el
resto de recortes en la sanidad pública catalana. La salud y el bienestar de toda la ciudadanía
ha de ser objetivo prioritario. Pedimos que la
Generalitat garantice la existencia de una lista
de espera única en cualquier centro sanitario
ﬁnanciado total o parcialmente con dinero público y garantice la aplicación de sistemas de
participación y consulta ciudadana sobre las
modiﬁcaciones legislativas en materia de salud
pública.
Por último, presentamos una segunda moción en el Pleno Municipal para declarar Sant
Andreu de la Barca municipio comprometido
con la Banca Ética, también conocida como
banca social, entidades ﬁnancieras cuyos productos no están condicionados exclusivamente
al criterio del máximo beneﬁcio y la especulación.
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Zona blava? Hi ha altres
opcions

Trabajando con ilusión

No som clientes,
som titulars

En el darrer ple es va aprovar una ampliació de places de la zona blava al nostre poble. Des d’ERCAM hem manifestat reiteradament que no estem
d’acord amb la proposta que ha implementat el
govern municipal, perquè considerem que hi ha
altres models que poden funcionar i no impliquen
cap pagament per a la ciutadania i el cost per a
l’ajuntament seria menor. Però a més, quan es
pren una decisió en qualsevol àmbit de l’espai públic cal que sigui amb el màxim consens ciutadà. En
aquest sentit és clar que els comerços necessiten
mobilitat i disponibilitat permanent de lloc on estacionar el vehicle privat, però també és cert que
els veïns de les zones afectades tenen problemes
per poder deixar el seu vehicle durant el temps que
considerin adient, per tant, ens trobem en una cruïlla on el veïnat té una necessitat que es contraposa
a la necessitat dels comerços, i els dos tenen raó.
Per tant, cal concertar entre els dos agents principals implicats, i això vol dir seure en una taula i
trobar una solució conjunta i de consens. Tan els
comerços com el veïnat tenen incentius clars per
arribar a un acord mitjançant les aportacions de possibles solucions tècniques per part de l’ajuntament.
I això no ha passat, tothom en una mateixa taula no
hi ha estat mai, i és el govern municipal qui ho ha
de fer possible.
Si Esquerra Republicana governéssim faríem
aquesta trobada, veuríem possibles solucions
i adoptaríem l’acord per consens, en cas que el
consens no fos possible hauríem de prendre una
decisió des del govern.
Models hi ha diversos, des de la zona blava de
no pagament amb un disc d’informació horària
d’arribada del vehicle i sense cap cost per a les
persones usuàries, ﬁns a una zona verda amb un
sistema de no pagament per a que els veïns i les
veïnes puguin deixar el vehicle de forma prioritària
mostrant un distintiu de residència, també hi ha zones taronges, que seria un mixt entre la blava i la
verda, sense pagament però amb prioritat per als
qui van a comprar als comerços.
En qualsevol dels casos hi ha un punt de connexió:
no és imprescindible que es pagui per poder deixar
el vehicle per temps limitat.
Ara bé, és cert que la solució més fàcil és l’adoptada
pel govern municipal amb el suport de C’s i PP,
concedir a una empresa externa la gestió de la
zona blava i, per tant, que la pròpia ciutadania pagui dues vegades: la del tiquet de zona blava quan
deixa el seu vehicle i de forma indirecta a l’empresa
que porta la gestió que té un contracte signat amb
l’ajuntament per fer aquest servei a canvi d’un import econòmic.
Des d’ERC-AM proposem un sistema de no pagament per a les persones usuàries que sigui regulat
pel propi ajuntament i controlat per persones que
ara mateix estiguin a l’atur. Tanmateix, com ja hi ha
un sistema en funcionament de zona blava en pagament, les persones que hi estan treballant fent
el control del temps d’estacionament, treballarien
fent la mateixa tasca però ho farien directament per
a l’ajuntament, si la legislació ho permetés, o bé per
l’empresa pública, que pot ser una solució temporal mentre el govern espanyol continuï mantenint
en vigència la llei que no permet als ajuntaments
contractar personal (LRSAL).

Llevamos 2 meses y se van notando los
frutos de nuestra aportación al gobierno
municipal.
Desde Ciutadans Sant Andreu de la Barca, hacemos valoración muy positiva, ya que
tenemos un proyecto ilusionante, con cambios que hacer y como siempre digo, mirando hacia nuestros vecinos, que es el foco de
nuestras políticas.
Como ya saben mi compañero Xavi Pla,
lleva el departamento de nuevas tecnologías dónde están elaborando proyectos, que
en breve, se presentarán desde el gobierno
municipal. En transparencia, el objetivo es
mejorar los ítems actuales y aumentarlos
drásticamente para una mayor información
al ciudadano, más directa, rápida y eﬁcaz.
Desde las concejalías de Portección civil
y de Igualdad, ya hemos mantenido contacto y nos hemos presentado formalmente,
a las asociaciones, tanto los voluntarios de
protección civil de Sant Andreu de la Barca,
como la Associació de Dones El Palau y la
Associació de Dones Creatives. Para ambos
concejales, tanto mi compañero como yo, la
valoración ha sido muy positiva y nos hemos
sentido muy acogidos por las diferentes
asociaciones.
Desde la concejalía de Educación, junto
con la de Juventud, se ha hecho entrega
de la becas al transporte para los alumnos
que hacen estudios superiores no obligatorio fuera de Sant Andreu de la Barca. Pretendemos ayudar a todos aquellos alumnos
que estudian fuera de nuestro municipio,
con un importe de 170 Ð para que puedan
costearse el transporte hasta el centro de
estudio.
Por último, desde nuestro Grupo Municipal presentaremos una moción para el
Pleno del mes de mayo sobre los servicios
sociales relacionados con el Trastorno del
Espectro Autista (TEA), para instar y pedir
a la Generalitat de Catalunya que cumpla
con los acuerdos y el tiempo de ejecución
de la moción 115/XI, aprobada por el Pleno
del Parlament de Cataluña a instancias de
Ciutadans, el pasado 6 de abril de 2017.
Facebook:
Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Aquest eslògan d’EUiA, ens sembla
que diu molt de les demandes que fem
des de la ciutadania.
No som clientes de les companyies
distribuïdores de l’aigua, som titulars
del dret al subministrament de l’aigua.
L’abastament d’aigua és un servei bàsic i essencial i ha de garantir-ne en tot
moment un accés universal i assequible. Els beneﬁcis de l’activitat no ha de
ser una font de negoci per a uns pocs,
sinó que s’han de dirigir a la millora del
servei i a una millor qualitat de l’aigua
retornada al medi ambient. A Sant Andreu l’empresa que gestiona el subministrament de l’aigua com totes sabem,
és Aqualia SA, ﬁlial de l’empresa constructora FCC (la del Florentino), un dels
grups europeus més grans en serveis.
De fet és la tercera companyia de gestió
d’aigua del món. És una companyia tan
gran, que en 15 anys ha multiplicat la
facturació ﬁns a arribar als 15.000 milions d’euros....
Per trencar amb aquesta dinàmica
que deixa en mans de grans corporacions la gestió d’un bé tan indispensable i cada vegada més escàs com
l’aigua, ciutats com El Prat de Llobregat, Mataró i Manresa gestionen el servei per empresa pública i darrerament
han recuperat la gestió municipis com
Arenys de Munt, Collbató o Montornès
del Vallès. Es tracta d’una tendència
creixent a Catalunya i a tot el món. A París, Budapest, Atlanta, Berlín i d’altres
també exerceixen la competència de la
gestió pública de l’aigua.
En aquest sentit, ICV-EUiA presentem una moció per estudiar en el nostre
municipi canviar la gestió actual i que
sigui pública directa i integral, no només es tracta de tenir en compte indicadors econòmics, sinó també socials i
mediambientals.
En la mateixa línia de defensa dels
drets de la ciutadania, les companyes
i companyes de Si és pot, si se puede
presenten una moció en defensa de la
Sanitat Pública de la comarca del Baix
Llobregat. Perquè no som clientes, som
titulars de drets.

Sonia
Aranda
PP

Què passa a la sortida
de l’Àtrium?

Enlace A-2 y AP-7

En l’article del gener passat,
comentàvem que els Convergents
de Sant Andreu de la Barca, ens
havíem adherit com associats al
nou PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ
Avui, en el nostre poble som ja
el PARTIT DEMOCRATA EUROPEU
DE SANT ANDREU DE LA BARCA.
De fet al consistori del Ajuntament
som el grup municipal del PDeCatSAB, i el passat 19 de maig,
vam fer l’acte de presentació oﬁcial amb la presencia del Conseller Josep Rull.
SOM UN PARTIT ON LA PRIMERA I PRINCIPAL PREOCUPACIO
ES LA PERSONA, EL SEU BENESTAR I EL PROGRES DEL NOSTRA
POBLE.
Som un partit demòcrata, catalanista, independentista, humanista, europeista i republicà.
Som un partit transversal, format per persones de diversos orígens, idees i creences.
Som un partit obert, permeable,
transparent i compromès amb la
tolerància zero a la corrupció.
Som un partit representant de
la centralitat política i social.
Som un partit amb idees i projectes realistes, que explica i
afronta els problemes amb tota la
seva complexitat.
SOM UN PARTIT AMB VOLUNTAT DE SERVEI

El enlace de la A-2 con la AP-7 es un tema
que nos preocupa a tod@s y que necesitamos
se solucione lo antes posible, este es nuestro
objetivo y por eso trabajamos para que sea una
realidad. Hagamos historia:
El 9 de Mayo asistimos a una reunión con el
responsable del Ministerio de Fomento, el Director General de Carreteras, el Sr. Jorge Urrecho, reunión en la que estuvo presente también
el Subdelegado del Gobierno el Sr. Emilio Ablanedo por nuestra parte la reunión tenía un ﬁn
muy claro, hacerles saber de primera mano la
necesidad de la ﬁnalización de las obras de conexión entre la A-2 y la AP-7 tan importantes
para el desarrollo económico y empresarial de
Sant Andreu y de la comarca
El Sr. Urrecho entiende que esta infraestructura es vital para nuestr@s vecin@s, asi como
para las pymec y los municipios aledaños al
nuestro. Considera que el proyecto no está en
duda, sino que para adecuarlo a la normativa
actual se requieren nuevos informes que han
retrasado su desarrollo, además de un suplemento presupuestario de 15 millones de euros.
Pasando de los 50 millones iniciales de presupuesto a 76 millones de euros.
El Ministerio, por medio del Director General, señala el reinicio de las obras para el verano, probablemente coincidiendo con nuestra
Fiesta Mayor, y cuya duración para llevar a término será de 20 meses.
Esta reunión es fruto de una primera entrevista con el Subdelegado el día 18 de Enero en
la que le planteamos nuestra preocupación por
la paralización de las obras que tanto vecin@s
como empresarios de nuestro municipio y de
municipios de alrededor nos hicieron llegar.
Esta regidora y portavoz del Partido Popular
de Sant Andreu de la Barca acogió con gusto la
petición del Sr. Alcalde para unirnos y trasladar
nuestras inquietudes a Delegación de Gobierno,
con el ﬁn de dar una solución o una respuesta
a la preocupación general por la inactividad en
las obras de ﬁnalización del enlace.
Una vez más, como ya hicimos para la implantación de las Pantallas Acústicas del Barrio de La Solana, unimos nuestras fuerzas,
nuestros objetivos y dejamos a un lado intereses partidistas para dar salida y solución a
cuestiones de interés para nuestro pueblo.
Desde el PPC de Sant Andreu trabajamos
por y para nuestros vecin@s, lo hemos hecho
antes y lo seguiremos haciendo en el futuro.
Entendemos que eso es hacer política municipal, centrarnos en los verdaderos problemas
del día a día e intentar dar solución o respuesta,
basándonos en el diálogo y en el entendimiento,
sin hacer sonar las campanas y proclamarlo a
bombo y platillo, desde la humildad y el trabajo,
pero de manera eﬁciente.

Contacta amb nosaltres:
Correu electrònic:
pdecat.sab@gmail.com
Facebook: /PDECaT.sab
Twiter: @PDECat_sab
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