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Il.lusionisme, clown i música completen l’oferta

Editorial

Una ciutat
Chenoa i José Sacristán,
cívica on viure
protagonistes de la programació i conviure
del Teatre Núria Espert
L
a segona part de la programació
d’arts escèniques del Teatre Núria
Espert de Sant Andreu de la Barca
preveu una àmplia i diversa oferta de la
que destaca la presència de José Sacristán
o l’actuació de la cantant Chenoa.
El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Juan
Pablo Beas, ha destacat que “en aquesta
ocasió el ventall de propostes i de gèneres
és molt més ampli que en d’altres edicions i va des del teatre ﬁns a la música,
els clowns o l’il·lusionisme”. Beas ha destacat el bon ritme de la venda d’entrades i
ha avançat que alguns dels espectacles ja
tenen gairebé totes les entrades venudes.
La nova programació s’encetarà el diumenge 3 de setembre amb el monòleg
“¡Más difícil todavía!”, amb Goyo Jiménez,
en el marc de la programació de la Festa
Major.
Durant el mes de setembre la programació continuarà amb un maridatge de música, una nova experiència on la música, la
cervesa i un tastet culinari acompanyarà al
públic en un viatge sensorial de la mà del
mestre cerveser Jordi Pomar.
La programació del mes de setembre clourà amb “André y Dorine” de la companyia
Kulunka Teatro.
“Lucis et umbrae” (21 d’octubre), amb Sergi Buka, Jordi Sabatés i Rosa Serra; “Mu-

ñeca de porcelana” (4 de novembre), amb
José Sacristán i Javier Godino; “El borinot
ros” (18 de novembre), amb Par64teatre;
i Chenoa (30 de novembre), amb el seu
espectacle “#Soy humana”, completen la
programació dels mesos d’octubre i novembre.
La música de cinema (1 de desembre),
amb Gio Orquestra; “Dansa de mort” (2
de desembre), amb Lluís Soler i Mercè
Arànega; i l’espectacle “Post-clàssic” (3
de desembre), amb Tortell Poltrona seran
els plats forts del mes de desembre, que
clourà amb “An American Christmas”,

amb la coral Sant Esteve i Combo Jazz del
Montserratí.
El regidor de Cultura conﬁa que la segona part de la temporada d’arts escèniques
tingui “el mateix èxit que la primera, que
ha estat molt positiva tant en allò que fa referència al nombre d’espectadors com per
la qualitat de les obres”.
A totes les representacions professionals
d’aquesta primera part de la temporada
s’ha fregat el ple absolut del teatre amb
gairebé 400 espectadors i a les representacions de caràcter familiar s’han superat
els 200.

La fotògrafa local Neus Vendrell signa el cartell

L’Orquesta Mondragón posa
música a la Festa Major d’enguany

L

a música de l’Orquesta Mondragón, l’humor dels monòlegs
de Goyo Jiménez, el color de la
Holi Party o la diversió de la gimcana
nocturna són alguns dels actes més destacats de la programació d’enguany
de la Festa Major de Sant Andreu de
la Barca. La fotògrafa local Neus Vendrell ha estat l’autora aquest any del
cartell anunciador d’una festa que es
celebrarà de l’1 al 4 de setembre.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo
Beas, ha destacat que “amb un pressupost ajustat aconseguim fer un programa amb activitats per a totes les edats
i per a tots els gustos” i ha assegurat
que estem davant d’una programació
“diversa, equilibrada i interessant”.
Els pregoners d’enguany seran els mem-

bres del CAP de Sant Andreu de la Barca,
coincidint amb el 25è aniversari de la posada en marxa de l’ambulatori a la ciutat.
El programa de la Festa Major es completa

amb activitats tradicionals, com ara el correfoc o el ball de gegants, propostes multitudinàries, com la gimcana nocturna, o
propostes familiars, com la festa de l’aigua.

Ja ha tornat l’estiu, la calor, el temps de
sortir al carrer, de dormir amb les ﬁnestres obertes, de passar més estones a
l’aire lliure i de gaudir de la nostra ciutat.
A l’estiu pren protagonisme el carrer, és
temps de concerts, d’activitats lúdiques
i de trobades culturals i per això és més
necessària que mai la corresponsabilitat, el civisme i la convivència. Hem de
compartir els espais amb responsabilitat, gaudir de l’espai públic cuidant-lo
com si fos una extensió de casa nostra
i respectant als altres veïns, que tenen
els mateixos drets que nosaltres. L’espai
públic, les nostres places i els nostres
carrers, són el nostre espai de convivència i si tenim cura d’ell tots el gaudirem
molt millor.
La nostra societat sempre s’ha caracteritzat pel civisme, la convivència,
l’harmonia i el respecte i d’aquesta manera hem de continuar.
En aquest sentit, el darrer ple de
l’Ajuntament va aprovar una moció en
contra de l’ocupació il·legal d’habitatges,
una greu problemàtica social que s’ha
agreujat arran la crisi econòmica i que
posa en una situació crítica els col·lectius
més vulnerables. Hi ha màﬁes organitzades que amb la ﬁnalitat d’especular amb
l’habitatge, ocupen pisos il·legalment
per rellogar-los o vendre’ls i treure un
beneﬁci econòmic. Tot plegat, a més
d’un greuge pels propietaris dels pisos
ocupats i de les persones que cauen en
aquestes màﬁes, genera un conﬂicte i
problemes de convivència amb la resta
de veïns com a conseqüència dels mètodes violents que fan servir els grups organitzats que ocupen els pisos.
Des de l’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca no podem fer més que posarnos un cop més al costat de la llei i condemnar aquest tipus d’accions. Fa anys
que treballem i actuem en el tema del
dret a l’habitatge, principalment per als
col·lectius més vulnerables, amb mesures com ara la creació d’una borsa
d’habitatge assequible que es nodreix
dels pisos d’entitats bancàries, dels
d’administracions públiques o de particulars que vulguin llogar el seu pis
amb garanties. Continuarem treballant
en aquesta línia i per
això elaborarem un
cens
d’habitatges
buits a la ciutat per
tractar aquesta borsa de pisos de lloguer assequible.

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

El consistorio pondrá en marcha un programa para detectar pisos vacios

El Ayuntamiento rechaza la ocupación
ilegal de viviendas
E

l pleno municipal del mes de
junio ha aprobado una moción en contra de la ocupación
ilegal de pisos y contra las mafias que
hacen negocio con los problemas relacionados con la vivienda que ha
comportado la crisis económica.
El grupo municipal del PdCAT ha presentado una moción en este sentido,
que ha contado con los votos a favor de
PP, C’s y PSC, la abstención de ERC y
la oposición de Si se puede e ICV
El texto pone sobre la mesa la problemática que tienen los propietarios de
viviendas que ven como ocupan sus pisos y que tienen que empezar un largo periplo legal para recuperar el uso
de su propiedad. La moción recuerda
que los poderes públicos tienen que

garantizar la protección del derecho
a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social pero también el
derecho a la propiedad privada y propone modificar las leyes para agilizar
el procedimiento para recuperar, por
parte del propietario, el uso de su propia vivienda en caso de que este haya
sido ocupado y se denuncie.
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca se compromete también a continuar trabajando para ayudar a los
ciudadanos a acceder a una vivienda
digna.
En este sentido, en el mismo pleno
se han aprobado las bases para poder acceder a las ayudas que ofrece
el Ayuntamiento a los adjudicatarios
de viviendas en régimen de alquiler

asequible. El consistorio ofrece una
ayuda de entre 100 y 150 euros a personas que accedan a una vivienda de
alquiler asequible.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha destacado este tipo
de acciones “con las que hemos conseguido dar vida, por ejemplo, al edificio de pisos que tenía el Impsol en
la ciudad y que han estado cerrados
durante mucho tiempo”.
Bolsa de vivienda asequible
El Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca también trabaja en la creación
de una bolsa de vivienda asequible
que se nutre de los pisos de entidades
bancarias, de los de administraciones
públicas y de particulares que quieran
alquilar su piso con garantías.
En el pleno del mes de julio está previsto aprobar una ordenanza para
detectar los pisos vacíos que pueda
haber en la ciudad e intentar movilizarlos para que formen parte de la
Bolsa de Vivienda y se puedan alquilar a precios asequibles.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
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Un miler de joves balla a la Festa Led i més de 300 persones gaudeixen del pic-nic musical

Èxit de participació a les propostes
lúdiques i culturals del Festiu

E

l Festiu, el festival d’activitats
lúdiques i culturals que organitza cada any l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca per passar
millor les nits d’estiu arriba al seu final
amb un gran èxit de participació i de
públic.

tar la temporada de teatre; l’espectacle
de dansa “Azul & Corinto”; les happy
food trucks; o la festa led amb el dj
Adrià Ortega, que va aplegar més d’un
miler de joves a la zona de la Clota.
El pic-nic musical a l’ermita del Palau
va permetre a més de 300 veïns sopar a
l’aire lliure amb les seves carmanyoles i
el programa va cloure amb l’actuació de
la banda municipal de Cajicà, Colòmbia,
al parc de la Solana.
A l’agost les nits de divendres i dissabte
la piscina municipal de Can Salvi estarà
oberta al públic, de la mateixa manera
que la Biblioteca Aigüestoses no farà
festa aquest mes d’agost.

El programa d’enguany ha previst un
ampli programa d’activitats refrescants,
divertides i diverses, que s’han organitzat a diversos punts de Sant Andreu de
la Barca per acostar la cultura, la festa i
la diversió als diferents barris.
Entre les activitats que s’han organitzat
destaca el concert de Maria Rodés, a la
Casa Estrada, que va servir per presen-

Es pot aconseguir de manera gratuïta

Gairebé 700 joves ja gaudeixen dels
descomptes que ofereix la Jove Card

G

airebé 750 joves de Sant
Andreu de la Barca ja té la
seva Jove Card, un carnet
jove local que ofereix descomptes,
avantatges i promocions a diversos
establiments de la ciutat.

amb el que tenen descomptes a una
trentena d’establiments d’estètica,
restaurants i cafeteries, cinemes o
tallers de bicicletes i autoescoles,
que arriben a oferir fins a un 50% de
descompte als seus preus.
El regidor de Joventut ha destacat que
les autoescoles i els establiments esportius han estat els que han tingut
més demanda entre els joves titulars
de la Jove Card.
Els titulars de la targeta també tenen descomptes especials als serveis
municipals, com ara al poliesportiu o
la piscina municipal, o a d’altres activitats que organitzi l’Ajuntament, com
ara obres de teatre, la festa de cap
d’any, l’escola de música o la gimcana nocturna de la Festa Major.

La iniciativa es va posar en marxa al
mes d’abril i compta amb la participació d’una trentena de comerços de
la ciutat.
El regidor de Joventut de l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, ha explicat que “la Jove
Card ha creat un sentiment de pertinença a la ciutat, els joves estan
orgullosos de ser de Sant Andreu de
la Barca”.
Els joves d’entre 14 i 30 poden obtenir de manera gratuïta aquest carnet

L’objectiu és traslladar algunes de les festes que es fan a l’esplanada del mercat setmanal

L’Ajuntament construeix
una nova zona
d’esbarjo per a joves

L

’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca ja ha començat a habilitar
la zona que ocupava l’antiga nau
Vilardell per crear una zona d’esbarjo,
on s’habilitarà un escenari per a concerts
i festes per a joves.
La regidora d’Urbanisme, Eva Prim,
ha explicat que “a dins de la nova
zona de pic-nic col·locarem aquest
escenari per poder fer concerts i
quan no hi hagi cap activitat programada posarem cistelles de bàsquet i

porteries de futbol perquè els joves
puguin practicar esport”.
L’objectiu de la iniciativa és, d’una
banda, crear un espai adequat per
als joves i, de l’altra, traslladar algunes de les activitats festives que
es fan a l’esplanada del mercat setmanal per minimitzar les molèsties
que tenen els veïns de la zona, que
tradicionalment ha estat l’epicentre
de l’activitat lúdica i cultural de Sant
Andreu de la Barca.

Jóvenes en riesgo de exclusión social se han hecho cargo

La Generalitat reconoce el proyecto de
integración social que se ha hecho en el
huerto municipal

L

a Generalitat ha reconocido el
trabajo que se ha hecho en el
huerto municipal de Sant Andreu de la Barca para dar una segunda oportunidad a jóvenes en riesgo
de exclusión social y formarlos como
payeses.

La iniciativa cuenta con el apoyo de las
ONG Fundació Futur y Acción contra el
hambre y ha permitido formar a una
veintena de jóvenes, de entre 16 y 29
años, como payeses, asesorados por
una ingeniera agrónoma. De éstos, una
vez ﬁnalizado el programa, 2 se han incorporado a la plantilla de trabajadores
del huerto y se encargan ahora de cultivarlo.
Del huerto municipal salen las frutas y
verduras, cultivadas de manera ecológica, con las que se hacen los menús
escolares de los centros educativos de
Sant Andreu de la Barca, los que se sirven en el casal d’avis o los que se llevan

El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha apuntado que “el programa que pusimos en marcha ha dado
su fruto porque hemos conseguido insertar en el mercado laboral algunas
personas y otras han vuelto a estudiar”
y ha apuntado que “ahora queremos dar
a conocer el huerto en una población

que no tiene mucha tradición agrícola”.
La Generalitat también ha reconocido la
tarea realizada en este ámbito de ayuntamientos como el de L’Hospitalet, que
ha trabajado para insertar jóvenes en el
campo de la restauración, o el de Sant
Feliu de Llobregat, que se ha dedicado
al terreno de las nuevas tecnologías.

a casa de personas con pocos recursos
económicos, entre otros.
Ahora, el objetivo es también llegar al
resto de la población abriendo el huerto
cada sábado entre las 9 horas y las 13.30
horas para que todos los vecinos de la
ciudad puedan comprar lechugas, zanahorias o nabos cultivados a la ciudad.
Las frutas y verduras también se podrán
comprar en una parada del mercado semanal de los viernes y en la Botiga Soldiària, los martes.

La patronal asesora y acompaña a los empresarios en este proceso

El Ayuntamiento y Pimec facilitan el relevo
generacional de empresas familiares

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca y la patronal Pimec
han puesto en marcha un programa para facilitar el relevo generacional
de empresas familiares, un proceso que
puede ser traumático y que, en ocasiones,
puede suponer la desaparición de una firma con años de actividad. La iniciativa
está en el marco del convenio que las dos
partes firmaron a principio de año para
fortalecer a las empresas locales, fomentar su internacionalización y facilitar el
relevo generacional.

Según datos de Pimec, un 65% de las pequeñas y medianas empresas catalanas
se encuentran en manos de propietarios
con una larga trayectoria pero que a la
hora de jubilarse y delegar la gerencia
tienen un problema de relevo. Éste tipos
de empresas, por sus características intrínsecas, están estrechamente ligadas
a las personas que las crean y las dirigen
durante años.
El objetivo de la iniciativa es que las empresas que se encuentren en esta situación puedan disponer del asesoramiento

de técnicos de Pimec que visitarán la
empresa para orientar en este proceso
bisiesto.
Según Pimec, se pueden encontrar
soluciones diversas, dentro y fuera
de la familia, que, incluso, pueden
quedar recogidas en un documento
notarial.
El servicio también prevé un tiempo de
seguimiento posterior al relevo puesto que el traspaso, dependiendo de la
complejidad de la empresa, puede alargarse hasta un año.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Consells per a unes vacances segures
L’inspector en cap de la Policia Local de
Sant Andreu de la Barca, Jordi Bernat,
ha comentat a Ràdio Sant Andreu consells per gaudir d’unes vacances segures.
Entre els consells més importants cal
que siguem discrets a l’hora de comentar l’absència i evitar donar detalls a les
xarxes socials o comentar-ho amb gent
desconeguda.
A casa no hem de tancar del tot les ﬁnestres i no deixar senyals visibles que

facin pensar que som fora de casa.
També sí és possible avisar a persones
de conﬁança de la nostra absència i demanar a algú que reculli la correspondència i faci un cop d’ull de tant en tant
a l’habitatge.
També és important que tinguem un
inventari d’objectes amb el número de
sèrie, la marca i el model perquè facilita la identiﬁcació dels objectes en cas
de robatori.
Sí tenim previst anar a algun lloc on

preveiem que hi pugui haver aglomeracions és convenient que les bosses de
mà i/o les càmeres fotogràﬁques les
portem creuades al davant i les carteres
guardades a les butxaques interiors.
Podeu escoltar més consells a través de
la pàgina web de www.radiosantandreu.
com
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Ens ha deixat
Jaume Moreno, president
del Moto Club Sant Andreu

Estiu Esportiu
Gran èxit de l’esport escolar a les instal·lacions municipals

Un adéu molt trist a Santi Moreno
Va destacar com a corredor de BMX,
assolint en diverses ocasions el títol de
Campió d’Espanya, va seguir competint
i entrenant amb bicicleta BMX ﬁns a
gaire bé els 50 anys.
President del Moto Club, creador de
l’escola de BMX al circuit municipal,
treballador incansable i col·laborador
en qualsevol esdeveniment esportiu
amb un nivell de compromís admirable. Ens ha deixat molt d’hora, però ben
segur que ha marxat tranquil de haver
deixat un bon legat a l’entitat que tant
l’ha estimat.
Et trobarem a faltar.

Els participants del casal esportiu, estades de tennis i futbol estan gaudint
d’un estiu diferent practicant esport
combinat amb diferents activitats lúdiques, excursions, tallers, jocs esportius, gimcanes i moltes mes activitats. Un any més l’esport a l’estiu és
tot un èxit.

Campionat de Catalunya
Finalitza la temporada d’atletisme
Molt bons resultats per l’atletisme federat, destacant a l’Hugo García sots
campió de Catalunya a llançament de
pilota a la categoria aleví i diversos
rècords personals de l’Eva García a
800m, Karla Mongay als 100m llisos

Alba Bonilla
Campiona d’Espanya
AESAB fa mostra del seu nivell a Valladolid

C.B. Sant Andreu
Entre els dies 30 de juny i l’1 de juliol
es va celebrar el torneig de les 24 hores
del C.B. Sant Andreu amb una participació de 17 equips.
En aquesta edició va quedar campió Susana Horia, Marc Bernadí i Sara Besa
van anar els MVP del torneig i David Gómez va guanyar el concurs de triples, el
nom més original ho va guanyar Beverly
Tronas i el torfeo al Fair Play Poletes.

L’alcalde rep una representació
d’esportistes locals

L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha rebut aquest estiu una
representació de jugadors de diverses
disciplines esportives, un cop finalitzada la temporada.

Del 10 a 16 de juliol l’Associació Esportiva Sant Andreu de la Barca s’ha
desplaçat a Valladolid amb 13 gimnastes de diferents categories: de nivell
promogym: Sonia Pérez, Sofia Navarro, Cristina Rodríguez i Carla Collado; dels nivells de base: Mireia Boix,
Cristina Martínez, Elsa Yamuza, Nerea
Serrano, Alba Bonilla, Paola Rivero,
Laia Xiang Abayà i Gal·la Mitjans, a càrrec de les entrenadores Belen Iñigo
i Tabatha Duarte, acompanyades de
Noèlia Martínez coordinadora de la
secció de gimnàstica de l’Associació.
Les gimnastes han fet mostra del gran
nivell, que després de moltes hores de
treball i dedicació han estat recompensades amb els magnífics resultats
al Campionat d’Espanya.
Alba Bonilla es va proclamar Campiona d’Espanya a la categoria nivell 4 G a
més de Campiona d’Espanya a l’aparell

de barra d’equilibri i sots campiona a
paral·leles. L’Associació ha rebut les
felicitacions per part de la Federació
per la progressió de les gimnastes de
l’AESAB.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

2 anys de govern socialista:
dos anys pensant en tu

Por un referéndum
con garantías

Moltes vegades, en política, utilitzem
moltes paraules, molt verbalisme, massa retòrica. Avui toca el contrari, aquests
són algunes de les noves realitats de Sant
Andreu, fruit dels dos anys de govern socialista a la nostra ciutat. Aire fresc, noves
idees, més realitats. Això hem fet:
1-Més d’un milió d’euros destinats
en la contractació de veïns i veïnes en
els plans d’ocupació municipals. Més de
100 ciutadans han trobat feina gràcies a
l’Ajuntament.
2-Multiplicació dels ajuts i l’atenció social
3-Nou sistema d’il·luminació sostenible
a la ciutat
4-Fem un Sant Andreu més jove: nou
skate, més activitats com la nit de cap d’any
o el carnaval i beques de transport per a
estudiants que estudien fora de la ciutat.
5-Nou carnet jove amb prop de 700 ja
repartits
6-Modernització i creació de noves activitats culturals adreçades a tots els perﬁls de la ciutadania com el F-estiu (picnic a
l’ermita, food trucks, etc).
7-Més transparència en la gestió municipal
8-Nous espais de participació com el
procés d’ús de la Casa Estrada i la masia
de Can Sunyer i properament posada en
marxa de la nova web de participació ciutadana
9-Dinamització del món esportiu local:
nova piscina de Can Salvi i noves propostes
saludables
10-nou servei d’autobús entre Sant Andreu i Castellbisbal (en marxa al setembre)
11-Veïns i veïnes ja viuen als pisos de
lloguer assequible del passeig del parlament
12-Millora de barris històric com la colònia i can prats en marxa, a més de grans
projectes com la remodelació de la Plaça
Charlie Rivel i l’eliminació de barreres arquitectòniques
13-Nova rotonda al palau i zona de picnic al costat de l’autovia
14-Més promoció del comerç local i la
connexió amb la zona industrial
14 grans mesures que són una part del
que hem fet i encara queden moltes coses
més: ja sabeu, entre tots, Sant Andreu es
refresca cap al futur.

El gobierno de Junts pel Sí ha convocado un referéndum que no cumple con las más mínimas reglas
democráticas. Tal como está diseñado se trata de un
plebiscito que pretende legitimar un resultado conocido a priori.
Identiﬁca, de manera simplista, urnas con democracia, obviando las garantías necesarias para legitimar y validar el proceso diﬁcultando que el resultado
reﬂeje el sentir de la mayoría de la población.
PODEMOS no somos un partido independentista.
Defendemos un Estado plurinacional y federal. Apostamos porque toda la ciudadanía pueda expresar su
opinión y votar, si así lo desea, en un referéndum
acordado, vinculante, con garantías jurídicas y reconocido por la Comunidad Internacional. Éste no es el
referéndum que queremos. Sabemos que no solucionará el conﬂicto territorial.
El aparato del Estado de la Generalitat, continúa promoviendo el independentismo, atribuyendo
la enorme crisis social que existe en Catalunya a su
pertenencia al Estado Español ocultando la enorme
responsabilidad que el gobierno de Junts pel Sí ha
tenido en el desarrollo y las consecuencias de la crisis sobre la ciudadanía y entreteniéndonos para que
no centremos nuestra preocupación en los problemas sociales. Con la excusa de la oposición y la falta
de diálogo del Estado Central, ha diseñado una vía
hacia la independencia a través de un llamado “referéndum exprés”.
En realidad es una llamada a la movilización, que
presenta la independencia como la única alternativa,
aunque el objetivo real es promover de nuevo la victoria de los partidos independentistas en las próximas elecciones, después del 1 de octubre.
Una vez más, el tema nacional está siendo utilizado tanto por el gobierno central del PP como por el
gobierno independentista de Junts pel Sí para ocultar el problema social, que continúa siendo el mayor
problema.
Desde PODEMOS nos oponemos a la instrumentalización política del referéndum por parte del gobierno de Junts pel Sí y denunciamos su falta de proyecto de país,así como el autoritarismo y la ausencia
de diálogo del PP ante la cuestión nacional.
A pesar del total desacuerdo con las formas, el
contenido, las contradicciones y la falta de garantías
jurídicas y de reconocimiento internacional, hacemos
una llamada al espíritu del 15M para fomentar, una
vez más, la participación y la votación el 1-O, como
elemento de protesta ciudadana contra el inmovilismo y el autoritarismo del PP.
Ante el dilema en el que los partidos independentistas y el gobierno del PP nos encierran- como si
de una telaraña se tratara- queda la posibilidad de
animar a la ciudadanía a debatir y a participar, uniendo las reivindicaciones; la defensa de los servicios
públicos; la denuncia de la precariedad laboral y las
desigualdades; el austericidio, los tratados de libre
comercio, la relación con el resto de los pueblos de
Europa, con el ejercicio del derecho a decidir porque
la ciudadanía queremos decidirlo todo y no sólo el
modelo territorial de país.
GRUPO MUNICIPAL SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE SAB
email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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Proposta i acord

En el ecuador

Qüestions sobre el model de
gestió dels serveis públics

Des del grup municipal d’ERC-AM presentem dues
mocions en el ple de juliol, una relacionada amb
l’estat actual de la zona forestal en tot el perímetre
del nostre poble, i una relacionada amb el barri del
Casc antic:
-Moció per a la millora de la zona de bosc al nostre
terme municipal: demanem una actuació de caràcter urgent en tot el perímetre de bosc del nostre
municipi, un estudi per saber amb exactitud l’estat
actual dels camins forestals i prendre les mesures
pertinents per a la seva neteja i millora integral, un
estudi per determinar quins beneﬁcis tan socials
com econòmics podríem obtenir de la zona de bosc
i una anàlisi de l’estat actual i ubicació dels hidrants
i les basses de recollida d’aigua en cas d’incendi.
En aquesta proposta que presentem des d’ERC-AM
hem rebut aportacions d’altres grups polítics que
hem incorporat per millorar el text.
-Moció per a l’elaboració d’un Pla Estratègic per
al barri del Casc Antic: on demanem crear un Pla
Estratègic de Millora del Casc Antic mitjançant un
procés de concertació i de debat amb el veïnat, els
comerços, agents socials que interactuen al barri,
tècnics municipals i representants de cada grup
polític amb representació municipal. I també la
creació d’un Pla Estratègic de Mobilitat per a que el
Casc Antic esdevingui un barri inclusiu i accessible
per a tothom, amb la voluntat que el barri esdevingui un punt de trobada i de relació social entre els
santandreuencs i les santandreuenques. I ﬁnalment
demanem potenciar el teixit comercial amb un Pla
d’Acció Comercial consensuat amb els comerços
del barri i amb les entitats que els representen.
Les dues propostes que des d’Esquerra Republicana portem a ple, com tot allò que fem i proposem,
tenen l’objectiu de millorar el nostre poble, i ferho plegats. Per prendre bones decisions cal tenir a
l’abast tota la informació, real i veraç, i només amb
la concertació social i amb el debat propositiu es
poden prendre decisions que vagin més enllà del
color polític que hi hagi en el govern municipal. La
resta de grups municipals fan aportacions de millora i les recollim, sempre que vagin en la línia
d’assolir el mateix objectiu que proposem.
Hi ha problemes que s’han d’evidenciar i resoldre,
i aquesta tasca li correspon essencialment al govern municipal, però des de la oposició sempre es
pot donar un cop de mà si tenim tota la informació a l’abast, però no sempre és així, perquè hi ha
temes importants de gestió on no tenim allò que
realment demanem. Però persistim i insistim per
a fer de Sant Andreu una ciutat on les portes de
l’ajuntament estiguin obertes a tothom i on la gestió estigui fonamentada en la transparència i la facilitat d’accés a la ciutadania.
Tenim reptes importants davant que haurem de resoldre plegats i alguns que ataquen de forma directa a la nostra cohesió social que s’ha de fomentar
en la igualtat d’oportunitats entre tots els barris del
poble. Ara hem fet una proposta pel Casc Antic, com
abans n’havíem fet per al Palau, per la Colònia del
Palau, per La Solana i per Can Prats,... i no oblidem
un dels espais públics a recuperar, el carrer Amistat, on cal prendre decisions polítiques importants
per assegurar la convivència social.
Bon estiu i sempre a disposició, que enguany tenim
molts reptes per davant, inclòs l’1 d’octubre, perquè ERC-AM treballem per assegurar que els santandreuencs i les santandreuenques puguin votar i
decidir el seu futur, encara que C’s, estant al govern
municipal vol impedir que el vot arribi a la urna!
Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab / www.esquerra.cat/santandreubarca /
whatsapp: 607 118 493

Ya han pasado dos años desde que Ciudadanos entró
en el ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca para pedir y pactar cambios fundamentales. Gracias al acuerdo de investidura y de estabilidad de gobierno hemos
logrado aumentar los Servicios Sociales para ayudar y
defender a los colectivos más vulnerables y conseguir
una vida más digna para todos los vecinos y vecinas.
También apostábamos, y lo seguimos haciendo, por
la lucha contra el paro y la precariedad laboral, mediante planes de ocupación que beneﬁcian a los trabajadores
y a los autónomos, subvencionando la contratación a las
empresas para reducir costes empresariales y fomentar la ocupación laboral. Esta medida es muy positiva, ya
que estos planes duran un año y el 60% de los trabajadores que entran a través de éste plan de ocupación, se
queda en la empresa. En el caso contrario, al estar contratado durante un año, el trabajador tiene derecho a la
prestación por desempleo durante 4 meses, en los que
puede aprovechar para una nueva búsqueda de trabajo,
teniendo ingresos.
Otro de los pilares de nuestro programa electoral era
la regeneración democrática y la transparencia: Convertir el ayuntamiento en un ediﬁcio de cristal. Una de
las razones por la que entrábamos a formar parte del
equipo de gobierno hace tres meses es ésta: Elaborar
los proyectos y los reglamentos necesarios para asegurarnos de que se lleve a cabo una gestión política
limpia, eﬁciente y accesible al ciudadano. En esta segunda etapa en la legislatura completaremos muchas
de las medidas ya puestas en marcha.

L’atenció a les persones més vulnerable, és un
objectiu prioritari en les polítiques d’ICV-EUiA.
En el mes de juny es va saber que la Síndica
de Barcelona, va admetre una queixa col·lectiva de
cinc famílies i la Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona, contra cinc geriàtrics de la ciutat
de Barcelona que, segons els familiars afectats,
no donaven una atenció adequada a les persones
grans. Els familiars van denunciar la “incorrecta
atenció mèdica”, mal estat de la residència, falta
de plantilla de gerocultors (les persones que tenen
cura de les persones grans), falta de neteja i problemes amb l’alimentació, entre altres coses.
Es van manifestar davant de la Generalitat per
fer pública la “situació de maltractament que pateixen els usuaris de residències públiques gestionades per UTE Ingesan-Asproseat, de la constructora OHL”.
OHL servicios: 1.-limpieza y mantenimiento de
ediﬁcios e instalaciones........2.servicios sociosanitarios: asistencia y cuidado en el domicilio, gestión
de residencias, pisos tutelados y servicios especializados. 3.-Servicios urbanos: limpieza de vías
públicas, gestión de residuos, etc...
Una empresa que juntament amb ACS i Ferrovial han aconseguit uns grans contractes en l’era
Trump (fa 7 mesos de la tal era) per valor de 4.500
milions d’euros.
La primera pregunta és: què fa una constructora gestionant un geriàtric? (en aquest cas 5 en la
ciutat de Barcelona).
Contribuir al benestar de les persones o obtenir
ell major guany econòmic possible? Ja va dir Thoreau fa 180 anys que, el capitalisme no vol vestir a
les persones, vol guanyar diners. Per tant el seu
objectiu no és que les persones vagin vestides sinó
guanyar quants més diners millor.
En aquest mes de juliol s’ha aprovat al Parlament de Catalunya una moció presentada per
la diputada d’ICV de Catalunya si que es pot, que
sol·licita licitar al juliol la gestió dels geriàtrics objectes de les queixes comentades més amunt, amb
clàusules molt explícites de qualitat. Han d’incloure
unes ràtios de personal gerocultor adequades i
que obligui a l’empresa a uns nivells adequats de
neteja, alimentació i atenció mèdica.
El model de gestió dels serveis públics amb licitacions que tenim a casa nostra a iniciativa dels
governs de Convergència, licitacions a grans empreses que tenen el legítim interès, en una societat
capitalista, d’obtenir el guany econòmic més gran,
és un model de gestió de lo públic pervers i que
porta sovint a l’abús i a la corrupció.
Encara que sembli que la política a casa nostra
estigui segrestada pel procés, hem de saber que
hi ha iniciatives parlamentàries que vetllen pel benestar de les persones.
Molt bon estiu per a tothom, per a qui fa vacances i per a qui no en fa i sobretot que ens retrobem
al ﬁnal de l’estiu amb forces per entomar un curs
polític complicat però a l’hora engrescador.

EN CIUDADANOS APOSTAMOS POR UNA VIVIENDA
DIGNA PARA TODOS
El pasado pleno del mes de junio el Grupo Municipal
de Si es Pot e ICV (Podemos) votaron en contra de una
moción sobre el rechazo de la ocupación ilegal de viviendas, un problema sangrante en nuestra comunidad. De
esto se deduce que estos dos grupos están a favor de la
ocupación ilegal de viviendas. Admiten ser partidarios
de vulnerar el principio constitucional de la propiedad
privada. Desde Ciudadanos queremos reﬂejar claramente nuestra postura al respecto: Estamos en contra
de la ocupación ilegal y a favor de una vivienda digna
para todos los ciudadanos. Y en contra de las maﬁas
que se aprovechan de la vulnerabilidad de las familias
necesitadas.
CONTRA LA DEMAGOGIA Y EL POPULISMO, POLÍTICA ÚTIL
Lo comentado anteriormente, es una muestra más
de las posiciones que suelen adoptar en el pleno diferentes formaciones políticas. Posiciones que buscan
generar controversias inútiles, polémicas estériles que,
mediante la demagogia, solo buscan el desgaste de las
instituciones. No parece ser otro su ﬁn. Sobre medidas
reales de apoyo a los ciudadanos sus aportaciones han
sido prácticamente nulas.
Ciudadanos seguirá enfrentando la demagogia con
proyectos y medidas en favor de la ciudadanía de Sant
Andreu de la Barca. Al populismo seguiremos respondiendo con Política Útil.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca // Xavier Pla Gómez
Twitter: @CsSABarca @XaviPlaGómez
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org //
xpla@sabarca.cat
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Referèndum 1 octubre
És així i irrefutable

El cuento de nunca
acabar

Cinc reﬂexions per a tots els conciutadans
que tot i sentint-se demòcrates, no veuen just
ni legal el REFERÈNDUM de l’1-O.
1.- A les eleccions del 27 de setembre del
2015, la coalició de JUNTS pel SÍ portava en el
seu programa electoral, entre tots els temes
socials, una proposta política que era la declaració de la independència de Catalunya. En
aquell moment, ningú, ni el Gobierno de España, ni el Tribunal Constitucional, ni la Junta
Electoral, van impedir aquest programa; per
tant el programa en tot el seu contingut, va ser
acceptat i legal.
AIXÒ ÉS AIXÍ, REAL i IRREFUTABLE.
2.- Analitzant els resultats d’aquelles eleccions, una majoria de més d’1,6 milions de catalans que van votar, ho va fer per aquesta opció
(el 39,54 %), i amb 62 Diputats. Majoria simple,
però majoria.
AIXÒ ÉS AIXÍ i IRREFUTABLE, per tant la
coalició tenia prou dret per portar a terme una
bona part del seu programa.
3.- Podem acceptar que per realitzar el punt
polític de declarar la independència, no hi havia
la majoria prou àmplia, malgrat que per llei i
amb les negociacions corresponents, es tindria
la majoria absoluta. Però, acceptant l’opinió de
la resta dels Grups Parlamentaris, i vist que era
necessari el recompte de vots per comprovar la
voluntat de tots i cada un dels catalans amb dret
de votar, i que la realitat es que comptant vots
(no Diputats) d’aquelles eleccions el 47,74%
son vots per a la independència i un 11% indeﬁnits, el que calia era preguntar als catalans en
referèndum.
AIXÒ ÉS AIXÍ, REAL i IRREFUTABLE: anem
a comptar vots.
4.- I ara que tot i havent guanyat les eleccions i que es podria portar a terme el programa electoral, el Govern de la Generalitat, ens
convoca a un REFERÈNDUM per a comptar en
vots la voluntat dels catalans per decidir el seu
futur.
AIXÒ ES AIXÍ i IRREFUTABLE: convocarnos per decidir deﬁnitivament el nostre futur i
conèixer la voluntat de tots els catalans per tal
de saber si volem la independència o no.
5.- Amb tot això, i exposat tan clarament
com s’ha fet, el Gobierno de España, el Tribunal
Constitucional, pràcticament tots els Partits
Polítics Estatals, i la majoria del mitjans de comunicació estatals, ens diuen que no tenim cap
dret i que es il·legal dir el que opinem.
AIXÒ ÉS AIXÍ i IRREFUTABLE: l’ordre general d’aquesta España és: “catalanes, callad y
obedeced, que sois una colonia i un sostén de
nuestra España”.
AIXÒ ÉS AIXÍ i IRREFUTABLE: DEMOCRÀCIA o DICTADURA ???

En estos últimos meses parece que vivimos
“el día de la marmota”, y lo digo por lo repetitivo
que es el gobierno de la Generalitat en que, día
sí día también habla de la consulta secesionista
o referéndum ilegal, llámenlo como quieran, las
dos versiones son lo mismo. Sinceramente, ¿no
hay muchísimos más problemas importantes
en Catalunya que la consulta unilateral e ilegal,
anunciada, que no convocados? Creo que sí.
A nivel municipal el Partido Popular en el pleno del pasado mes de Junio realizó una pregunta
muy directa al alcalde el Sr. Enric llorca:
“Permetrà l’alcalde que el 1 d’octubre es facin servir instal.lacions o mitjans municipals per
la celebració del referéndum que ha estat anunciat pel Govern de la Generalitat de Catalunya?
La respuesta del Alcalde fue: “Nosaltres cumplirem estrictament la llei”
Nos complace saber, que a diferencia de otros
municipios aquí el PSC respetará la legalidad vigente y no cederá espacios públicos (de todos )
que dependen del Ayuntamiento, para la realización de un acto ilegal. Y que no actuará como la
Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que permitirá
la utilización de los diferentes espacios para la
colocación de las urnas o como representantes
públicos vinculados a la alcaldesa han catalogado
a las urnas, como hizo Pablo Echenique, que las
llamó “cajitas”.
Entendemos que la mayoría de los catalanes/
as estamos ya hartos de tanto desafío, de tanta
provocación, de que nos quieran hacer escoger
entre España y Catalunya, de que coaccionen a
los funcionarios, en deﬁnitiva que nos están mintiendo diariamente.
Desde el Partido Popular, desde el Gobierno
de España, no vamos a permitir ningún tipo de
coacción ni intimidación, ni vamos a permitir que
se realice ninguna consulta ilegal. El respeto a
la ley y a la constitución ha de estar por encima
de todo en una democracia madura como es la
nuestra, son las reglas del juego que hay ahora
mismo, y si a algunos no les gustan, que debatan
la necesidad de cambiarlas para adaptarlas a sus
deseos, pero el ordeno y mando en una sociedad
democrática como la nuestra no se puede permitir.
En ese sentido el Partido Popular de Sant Andreu de la Barca presentará en el pleno de Julio
una moción en la que los diferentes grupos municipales tendrán que posicionarse con respecto
a la consulta.
Me gustaría animaros a tod@s aquellos que
creéis en un futuro de Catalunya dentro de España a sumaros a nuestro proyecto, a que os pongáis en contacto con nosotros por las diferentes
vías que tenéis a vuestra disposición:
Facebook : Partido Popular Sant Andreu de la
Barca
Mail: partidopopular.sab@gmail.com
Twitter: @PPCSAB
Aprovecho para desearos que disfrutéis de las
vacaciones de verano y participéis de los diferentes actos que realizamos durante estos meses.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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