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. rebut el “Premi de qualitat al foment d’un desenvolupament urbà i sostenible”
Ha

Editorial

La RECS reconeix la tasca
de l’Ajuntament en la
promoció de la salut
L
a Red Española de Ciudades
Saludables (RECS) ha atorgat
a l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca el “Premi de qualitat al
foment d’un desenvolupament urbà i
sostenible”.

Amb aquets guardó la RECS, que depèn
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reconeix la
tasca de l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca en la promoció de la salut
de les persones.
L’Ajuntament ha rebut la distinció per la
construcció de les pantalles que minimitzen l’impacte acústic que diferents infraestructures provoquen al barri de la Solana.
Les pantalles acústiques tenen quatre
metres d’alçada i protegeixen el barri de
la Solana de l’impacte acústic que poden provocar els vehicles que circulen
per l’autovia A2 i l’activitat d’algunes de
les indústries ubicades al polígon Sant
Vicenç de Castellbisbal.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha recollit el premi i ha recordat “la importància d’aplicar mesures des dels ajuntaments per promoure
la salut de les persones” sobretot en
municipis com Sant Andreu de la Barca, que està envoltat de grans infraestructures i empreses cabdals pel futur
econòmic del país.
El vicepresident de la RECS i alcalde de
Leganés, Santiago Llorente, ha recordat
que “els ajuntaments tenim un paper
fonamental per millorar la vida quotidiana de les persones, que no entenen de competències i que s’adrecen a
l’administració que tenen més a prop”.
“En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca és pioner en la po-

sada en marxa de polítiques que contribueixin a millorar la salut dels seus
ciutadans i promoure hàbits saludables
entre els veïns”, ha dit Llorente.
Impacte d’actuacions municipals en
l’àmbit de la salut
En aquesta línia municipal de promoure la salut dels ciutadans,
l’Ajuntament, la Generalitat i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)
han posat en marxa un projecte pioner
a Catalunya que passa per quantificar
com millora la salut de les persones
determinades actuacions,

com ara la recuperació de la llera del
riu Llobregat.
L’AMB treballa conjuntament amb el consistori per recuperar aquest bé natural i
fer que la ciutadania en pugui gaudir.
“Sant Andreu de la Barca sempre ha viscut d’esquena al riu i ara volem donar-li la
cara, acostar aquest recurs a la ciutadania
i incorporar-lo als recursos dels que ja
gaudim”, ha dit l’alcalde, que ha afegit que
“volem estudiar, quantiﬁcar i enumerar
com millora la salut de les persones amb
actuacions com aquesta”.
Aquesta iniciativa és pionera a Catalunya i només s’ha dut a terme a algunes
localitats del País Basc.

Ofereix alternatives cada tarda després de classe

L’Ajuntament promou l’oci actiu i
saludable entre els nens i les nenes

L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca promou l’oci actiu i saludable entre els nens i les nenes de
la ciutat amb una nova edició del programa “Vols jugar amb nosaltres?”.

La iniciativa preveu activitats lúdiques i
educatives cada tarda després de classe a
espais a l’aire lliure de la ciutat.
El programa s’adreça als nens i les nenes
d’entre 6 i 12 anys i consisteix en sessions
d’una hora de jocs tradicionals, totalment

gratuïtes, que es fan de dilluns a divendres, de 16:45h a 17:45h, durant el curs
escolar.
Les sessions estan dirigides per un monitor de lleure i estan en el marc del

Lloc
habitual

programa municipal de prevenció de
l’obesitat i fomenten entre els nens i les
nenes d’educació primària la pràctica de
l’activitat física mitjançant el joc a l’aire
lliure.
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Conviure
l’endemà
Catalunya viu temps difícils i convulsos,
una situació a la que hem arribat després d’anys per la manca de seny d’uns
i la falta de cintura política d’altres. Durant els darrers dies i setmanes hem hagut de fer front a situacions noves i molt
poc freqüents en democràcia. Les situacions viscudes l’1 d’octubre a molts dels
nostres municipis, i les que van seguir
els dies posteriors, són imatges que tots
rebutgem, de la mateixa manera que
rebutgem qualsevol tipus de violència,
vingui d’on vingui i cap a on vingui.
Però després d’aquests fets, i de molts
altres que hem hagut de viure i que viurem els pròxims dies i setmanes, els
ciutadans hem de continuar convivint als
nostres pobles. Hem de continuar compartint espais públics, fent esport uns al
costat dels altres i anant a comprar al
supermercat amb persones que segur
que pensen diferent a nosaltres. I ho
hem de fer amb normalitat, perquè precisament la tasca dels governants ha de
ser la de vetllar per la convivència, per
la tolerància, pel civisme i pel respecte,
que aquesta dura situació que vivim no
ens afecti com a societat, que no provoqui una fractura social que serà difícil de
suturar i que poden pagar generacions
futures.
Tots plegats hem de prendre exemple
del model de transició que es va fer l’any
1979, d’aquell escenari i dels actors que
van intervenir-hi per fer un canvi exemplar. Van ser líders amb capacitat de
diàleg i voluntat de poder arribar a un
acord. Ara tots hem de fer un esforç per
continuar posant les bases per tenir un
futur millor.
Sant Andreu de la Barca és una ciutat
acollidora, tolerant, cívica, pacíﬁca, respectuosa i amable, on no hi sobra ningú
i on tenen cabuda totes les ideologies i
així volem que continuï sent. La nostra
és una ciutat compromesa amb els valors del diàleg i la convivència, dos aspectes fonamentals actualment al nostre país. Només amb diàleg, respecte i
tolerància podem fer front a una de les
situacions més complexes que ha viscut el nostre país en l’època més recent.
Hem de superar aquesta situació intentant salvaguardar al
màxim la convivència als carrers, a les
places i als barris,
espais que, independentment de la
nostra ideologia, tots
i totes hem de compartir l’endemà.

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

Aplicarán los conocimientos adquiridos en las aulas haciendo trabajos para el consistorio

El Ayuntamiento da su
primera oportunidad
laboral a una quincena
de estudiantes

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca dará una primera
oportunidad laboral a una quincena de jóvenes estudiantes, que podrán
aplicar los conocimientos adquiridos en
las aulas con un trabajo en el consistorio.
La iniciativa está en el marco del programa
municipal “Mi primer trabajo”, que pretende dar una oportunidad laboral a los jóvenes
que recientemente han acabado sus estudios superiores. Para poder sumarse a este
programa es necesario que la persona interesada sea menor de 30 años y esté inscrita
en el programa de Garantía Juvenil.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha explicado que “la iniciativa se

marca como objetivo fundamentalmente
ofrecer a los jóvenes una oportunidad para
que puedan tener contacto con el mercado
laboral y poder adquirir experiencia, uno
de los requisitos que más piden las empresas pero que es difícil de conseguir cuando
sales de la facultad”.
Los perﬁles profesionales que se buscan
con este programa son, entre otros, el de
arquitecto, el de técnico de medio ambiente o el de educador social.
Los nuevos contratados tendrán un sueldo
de 1.100 euros por 14 pagas.
Las personas interesadas se pueden apuntar en el programa en el departamento de
Promoción Económica del Ayuntamiento.

Con recursos íntegramente del Ayuntamiento

Un programa municipal facilita la
inserción laboral y la vuelta a los estudios

U

n total de 14 jóvenes de Sant
Andreu de la Barca han comenzado este mes un curso
para formarse y tener capacidades para
poder trabajar en comercios y tiendas.
El curso se prolongará hasta el mes de
julio y prevé formación teórica y también
que los jóvenes puedan hacer prácticas
en comercios de Sant Andreu de la Barca.
Los jóvenes que toman parte de la iniciativa tienen entre 17 y 21 años y habían
salido del itinerario formativo al no haber
conseguido el Graduado de Educación
Secundaria.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha dado la bienvenida al

curso a los jóvenes y les ha recordado
que el objetivo del curso es doble: “que
se puedan formar para tener más capacidades y oportunidades laborales y
que se vuelvan a interesar por los estudios”.
Llorca ha recordado que este es un curso que ﬁnancia exclusivamente el Ayuntamiento: “la Generalitat antes aportaba una cantidad y ahora no lo hace pero
a pesar de todo hemos considerado
que es bastante importante y necesario como para mantenerlo dedicando
recursos exclusivos del consistorio”, ha
dicho Llorca.
El curso tiene un coste aproximado de
30.000 euros.

Las ayudas se pueden pedir hasta el 22 de noviembre

El Ayuntamiento destina casi
100.000 euros a becas comedor
E
l Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca destinará este año un total de
92.887,50 euros a pagar las becas
de comedor a alumnos de la ciudad.

Las ayudas se pueden pedir hasta el
22 de noviembre ya sea de manera
presencial en las dependencias municipales como a través de la página
web municipal (www.sabarca.cat).
Para poder beneficiarse de estas
ayudas, los alumnos tienen que estar empadronados en Sant Andreu de

la Barca y matriculados en estudios
obligatorios y de segundo ciclo de
educación infantil, en centros educativos del municipio sufragados con
fondos públicos.
Los solicitantes tienen que acreditar,
entre otras cosas, una renta per cápita anual que no sea superior a los
límites de renta que se establece a la
convocatoria de ayudas para el servicio de comedor del Consell Comarcal del Baix Llobregat para el curso
2017-2018 y estar al corriente de las
obligaciones tributarias.

BAN

Benvolguts conciutadans, benvolgudes conciutadanes,
Davant la complexa situació que està vivint els darrers dies Catalunya us vull fer arribar un
missatge de calma i serenor.
Sant Andreu de la Barca és una ciutat acollidora, tolerant, cívica, pacíﬁca, respectuosa i amable, on no hi sobra ningú i on tenen cabuda totes les ideologies.

BAN

Així se’ns coneix arreu de la comarca i del país i d’aquesta manera volem que continuï sent.
Sant Andreu de la Barca ha estat una ciutat compromesa amb els valors del diàleg i la convivència, dos aspectes fonamentals actualment al nostre país.

Tots plegats hem de fer un esforç per poder expressar-nos en pau, per respectar les idees
dels nostres veïns i veïnes, encara que siguin diferents a les nostres, i per continuar sent una
referència de convivència al Baix Llobregat.

Arran les imatges que hem vist els darrers dies, volem apostar per la pau, la concòrdia i la legalitat i hem de fer un esforç tots plegats per rebaixar la tensió i apostar per la convivència.
Us vull transmetre la meva profunda preocupació per l’actual situació política en la qual es
troba el país i sobre com aquests fets poden afectar la convivència.

Hem de tenir present que, per sobre dels legítims objectius polítics de cadascú, el principal
compromís del govern municipal i de qui l’encapçala és el de garantir la convivència pacíﬁca
dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca, que són qui han fet gran aquesta ciutat.

Enric Llorca Ibáñez
L’ alcalde

BANDO

BANDO

Estimados conciudadanos, estimadas conciudadanas,
Ante la compleja situación que está viviendo en los últimos días Catalunya, os quiero hacer
llegar un mensaje de calma y serenidad.

Sant Andreu de la Barca es una ciudad acogedora, tolerante, cívica, respetuosa y amable, en
la que no sobra nadie y en la que tienen cabida todas las ideologías.

De esta manera se nos conoce en toda la comarca y en todo el país y de esta manera queremos que siga siendo.
Sant Andreu de la Barca ha sido históricamente una ciudad comprometida con los valores del
diálogo y la convivencia, dos aspectos fundamentales actualmente en el país.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder expresarnos en paz, por respetar las ideas
de nuestros vecinos y vecinas, aunque sean diferentes a las nuestras, y para poder continuar
siendo una referencia de convivencia en el Baix Llobregat.

Tras las imágenes que hemos visto los últimos días, queremos apostar por la paz, la concordia
y la legalidad y tenemos que hacer un esfuerzo todos juntos para rebajar la tensión y apostar
por la convivencia.
Os quiero transmitir mi profunda preocupación por la actual situación política en la que se
encuentra el país y sobre cómo estos hechos pueden afectar a la convivencia en la ciudad.

Tenemos que tener presente que, por encima de legítimos objetivos políticos de cada uno, el
principal compromiso del gobierno municipal, y de quien lo encabeza, es el de garantizar la
convivencia pacíﬁca de los vecinos y vecinas de Sant Andreu de la Barca, que sois los que han
hecho grande esta ciudad.

Enric Llorca Ibáñez
El alcalde
Plaça de l’Ajuntament 1, 08740 Sant Andreu de la Barca
www.sabarca.cat

La K9 participa als actes del patró de la capital de la comarca

Sant Feliu es fixa en la Unitat Canina
de la Policia Local de Sant Andreu de
la Barca per crear-ne una de pròpia
L
a Unitat Canina de la Policia
Local de Sant Andreu de la
Barca ha estat la protagonista
d’uns dels actes organitzats a Sant Feliu de Llobregat amb motiu del dia del
patró de les policies locals.

La coneguda com a K9, que està integrada per dos agents i dos gossos, ha
estat la convidada a l’exhibició que es va

organitzar a principi de mes. Els gossos
i els seus guies van poder mostrar les
característiques dels animals i la seva
capacitat per detectar substàncies estupefaents i accions de defensa.
L’exhibició es va fer davant de més de 400
nens i nenes que van poder comprovar de
primera mà les capacitats dels animals.
La Policia Local de Sant Feliu de Llobregat estudia la possibilitat de crear una
unitat canina pròpia i va voler conèixer
de primera mà les característiques de la
de Sant Andreu de la Barca, que és referent a tot Espanya.

Amb la col.laboració dels centres educatius de la ciutat

Més de 400 persones participen a un
simulacre d’evacuació del teatre Núria Espert

E

l Teatre Núria Espert ha superat amb nota el simulacre
d’evacuació que s’ha dut a terme aquest mes i que ha comptat amb
la participació de més de 400 persones.
Alumnes de quatre escoles de la ciutat,
d’entre 9 i 12 anys, van participar com a
ﬁgurants d’una activitat que va comptar
amb la participació dels agents implicats en cas d’incendi, com ara, la policia

local, els bombers o els diferents departaments de l’Ajuntament.
El regidor de Protecció Civil, Xavi Pla,
ha explicat que “l’objectiu és comprovar
que el sistema d’evacuació i seguretat
del teatre és correcte i que tot funcionaria amb normalitat en cas de necessitat”.
L’exercici ha consistit en l’evacuació del
teatre un cop es detecta foc a l’escenari
principals.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
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El proper 17 de novembre tindran cita els millors esportistes locals
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XXI premis de
l’esport local
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El proper divendres 17 de novembre de 2017 al
teatre Núria Espert, es dura a terme la XXI Premis de l’Esport Local, corresponents a la temporada de 2016-17. Aquest Premis, són el reconeixement institucional a l’esport federat local.
Per aquesta edició les entitats esportives locals
han presentat els següents candidats.
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NOMINATS INFANTIL FEMENÍ

ESPORTS

Eimy Ronquillo León
Silvia Ferrer Vázquez
Claudia García Balmaseda
Laia González López
Paola Rivero Ortega
Elisa Moliner Radu
Ariadna Linares Alba
Violeta Gonzalez Segura
Ona Moya Escales

Handbol
Bàsquet
Tir amb arc
Patinatge
G. Artística
Tennis
Taekwondo
Atletisme
BMX

NOMINATS INFANTIL MASCULÍ

ESPORTS

Javier Pérez Guerrero
Mohamed Amhamdi Mahi
Luis Viso Varela
Ismael Sánchez El Rayti
Fran Tejada Cuesta
Oliver Barrachina Jorba
Marc Olivares García
Eric Quesada Blanca
Roger Vendrell Magem
Jonathan Peñaver González
Omar Diente Sbai
Jordi Querol Cuadrado

Futbol sala
Futbol sala
Handbol
Hoquei herba
Bàsquet
BMX
Karate i Kobudo
Atletisme
Tennis
Dards
Taekwondo
Tir amb arc

19a Festa de la Bicicleta
22 d’octubre Passejada per la ciutat
Més de 450 persones de totes les edats,
van compartir una jornada lúdico-esportiva en favor del medi ambient per la
ciutat de Sant Andreu de la Barca, coincidint amb el II Sant Andreu Festival
Solo Bici. Sant Andreu va tornar a ser
el punt de referència nacional de món
de la bicicleta. Milers de persones van
visitar el recinte ﬁral.
La contribució d’aquesta passejada en
bici sense contaminació al medi ambient, va estalviar emissions diferents
contaminats:
448 kg de CO2, 1.6kg NO2 i 132 grams
de PM10.
L’entrega de guardons va estar a càrrec
de l’alcalde Enric Llorca, Charo Ramírez
regidora de Medi Ambient, Lluís Oulego regidor d’esports, Eva Prim regidora
Urbanisme, Obres i Serveis i Juan Pérez
regidor de Promoció Econòmica.
Al ﬁnal de la passejada es van sortejar
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NOMINATS ABSOLUTS FEMENÍ

ESPORTS

Eva Trasierra Jiménez
Marta Guerrero Santiago
Ana Fernandez Mur
Olga Gonzalez Casares
Mireia Boix Julibert
Asun Blanco Arnau
Maria Vilamitjana Mitjans
Mª Jesús Rodríguez Arce

Hoquei herba
Futbol Sala
Bàsquet
Tir amb arc
G. Artística
Excursionisme
Atletisme
Atletisme

NOMINATS ABSOLUT MASCULÍ

ESPORTS

Jesús Pérez Castillo
Javier Velasco Pérez
David Grau Sánchez
Carlos Abello Turu
Javier Blas Valderrama
Juanjo Querol Cuadrado
Jordi Cámara Mitjavilla
José Miguel Pedrosa González
Ignasi Jorba Prats
Carlos Verdugo González
Oriol Traver Vilches
Ton Mesagosa Sanahuja
José Naranjo Gutiérrez

Futbol sala
Futbol sala
Hoquei herba
Handbol
Bàsquet
Tir amb arc
Dards
Karate i Kobudo
BMX
Atletisme
Atletisme
Excursionisme
Petanca

NOMINATS EQUIPS

ENTITAT

CADET MASCULÍ
BENJAMÍ MASCULÍ
INFANTIL A MASCULÍ
SENIOR A FEMENÍ
BENJAMÍ 5 X 5

CLUB HANDBOL
A.E. ATLÈTIC
FUTBOL SALA
CLUB BASQUETBOL
CLUB HOQUEI HERBA

ENTITATS NOMINADES
GIMNASIO DO-CHAN
C. DE TIR AMB ARC
C. HANDBOL SANT ANDREU DE LA BARCA
AE SANT ANDREU DE LA BARCA ATLÈTIC
C. BASQUETBOL
C. HOCKEY HERBA
C. FUTBOL SALA
MOTO CLUB SANT ANDREU

El poliesportiu municipal
Josep Pla estrena nou paviment
El passat dia 20 va retornar l’activitat al
poliesportiu municipal Josep Pla, després
de les obres de substitució del paviment.
L’actuació de millora que ha realitzat
l’Ajuntament en aquest poliesportiu ha tingut un cost al voltant dels 70.000Ð. L’obra
ha estat la realització d’una nova solera de
formigó de 15 cm i la instal·lació de paviment de linòleum.
Lluís Oulego, regidor d’Esports: “Aquesta
obra forma part del Programa de millores
del poliesportiu municipal Josep Pla que
l’Ajuntament ve realitzant en aquests úl-

quotes per a les instal·lacions esportives i la bicicleta de MTB. També es van
lliurar els següents guardons:
Maria González Bravo-participant de
menys edat
Antonio Estivill Jardí-participant de més
edat
Veïns de Can Salvi-Grup amb més nombrós

tims anys i aportarà una millor qualitat a la
pràctica esportiva de l’esport federat i per
les classes d’educació física que porten a
terme els alumnes de l’escola”.

ESPORT ESCOLAR

1r Congrés Juga Verd play
Representants de les entitats esportives
participants als Jocs Esportius Escolars
de diferents seccions com dinamitzadors o
tutors de jocs, entrenadors, pares i coordinadors dels diferents esports, participaran
al 1r Congrés Juga Verd Play “Els valors
també compten”. Un pas més per reforçar
una aposta que està en marxa fa 5 anys, i
que reforça la bona conducta en el terreny
de joc respecte al resultat ﬁnal de la jornada esportiva.
Dins dels reconeixement de la primera edició dels guardons VEC-Valors, esports i ciutadania, tindrem la representació de Futbol
sala Sant Andreu com entitat ﬁnalista.

El 4 de novembre comença la 1a fase del
Jocs Esportius Escolars en la que participaran 8 equips del F.S Sant Andreu, 3
equips del CFSABA, 2 equips de C.B Sant
Andreu i 1 equip del C. Handbol.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Juan Pablo Beas
PSC

Convivència i respecte

A cabezazos

Arran les difícils setmanes que hem viscut
tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu de
la Barca i de Catalunya, el PSC de Sant Andreu
vol deixar de manifest el següent text presentat
en l’Assemblea del partit celebrada el dilluns 23
d’octubre:
1.-La primera i gran preocupació actual del
PSC de Sant Andreu de la Barca és garantir la
convivència pacíﬁca i harmònica a la nostra ciutat.
2.-Treballarem per garantir que la nostra ciutat continuï sent un exemple de convivència com
ha estat sempre: a Sant Andreu hi cabem tots
i no hi sobra ningú, sigui com sigui o provingui
d’on provingui.
3.-Des del PSC rebutgem, fermament, qualsevol actitud violenta. Vingui d’on vingui. Violència zero.
4.-Des del PSC apostem per la pau i la concòrdia, el diàleg i el consens com a forma per
solucionar enfrontaments i divergències ideològiques.
5.-Convidem a les diferents formacions polítiques municipals, respectant les seves posicions
ideològiques, a que treballem junts per evitar la
tensió i l’enfrontament, centrant-nos en la feina
de continuar millorant Sant Andreu de la Barca.
6.- No ens agrada la persecució de persones
i institucions per motius ideològics. Les idees
s’han de debatre parlant i buscant solucions per
a la millora i el progrés de les comunitats.
7.- Rebutgem les amenaces, desqualiﬁcacions i ofenses que molts alcaldes, alcaldesses,
regidors i regidores, socialistes la gran majoria,
han rebut en les darreres setmanes. El president
de la nostra formació i alcalde de la ciutat, Enric
Llorca, ha estat un d’ells.
8.-En aquest sentit, volem expressar públicament el nostre suport a Enric Llorca, el nostre
alcalde, una persona que s’ha deixat la pell en
transformar i millorar Sant Andreu de la Barca
en les últimes dècades i exigim el màxim respecte per la seva ﬁgura.
9.-Volem agrair a Enric Llorca la seva crida a
la convivència feta a la ciutadania a través d’un
ban en un dels moments de màxima tensió, fet
que molts veïns i veïnes han valorat de forma
molt positiva i que ha tranquil·litzat a gran part
de la nostra societat local per la seva aposta pel
seny i el diàleg.
10.-Som un partit obert, que ens agrada solucionar les coses i allà estarem on faci falta perquè Sant Andreu continuï sent la gran ciutat que
és.
Però exigim també respecte tant pel nostre
partit com per les persones que treballen per a
ell, tant a nivell polític, tècnic, de militància i de
simpatitzants. I sobre tot, per tots els ciutadans
i ciutadanes que han conﬁat en nosaltres amb el
seu vot.

En el momento en que se escribe este artículo
(20 de octubre) la situación política nos tiene sumidos en una gran preocupación y tristeza. Vemos
cómo desde la Generalitat y el Gobierno Central no
hacen más que amenazarse poco a poco. Unos reprimiendo los actos ciudadanos de reclamación democrática y metiendo a directores de entidades sociales en la cárcel, y los otros amenazando con una
secesión unilateral y con desobediencia civil. Nadie
puede dudar sobre quiénes usan la fuerza física y
judicial, y quién la fuerza ciudadana e institucional, y
quienes seguimos apostando por un diálogo sereno
sin “límites constitucionales”.
Denunciamos la entrada en prisión de representantes de entidades de carácter político así como
denunciamos en su día las cargas policiales del pasado 1 de octubre que sufrimos muchos de los ciudadanos de Sant Andreu de la Barca.
Y lamentamos las continuas amenazas de separación que se lanzan desde el Gobern de la Generalitat con la tan famosa DUI (declaración unilateral
de independencia).
Para quién todavía no sepa cómo fue el 1-Oct comentar que decenas de ciudadanos que esperaban
en el instituto de El Palau fueron apaleados y lanzados de la puerta del centro mientras esperaban
para entrar y defendían su derecho a decidir. Algo
similar sucedió en el centro médico de la Avenida
Constitución cuando los agentes de la Guardia Civil rompieron las puertas del centro y comenzaron
a lanzar personas a varios metros de distancia para
entrar en él, para ﬁnalmente no llevarse nada. También hubo intervención de la Guardia Civil, esta vez
solo violentaron las puertas de acceso de los centros y no a la ciudadanía, en el instituto Montserrat
Roig.
Este tipo de acciones contra la ciudadanía solo
hacen que enturbiar un ambiente vecinal particular
que existe en nuestro municipio. El ver que unos
vecinos golpean y empujan a otros siempre es un
escenario de conﬂicto lamentable y esperamos que
tanto los agresores como los agredidos puedan reconciliarse lo antes posible. Siempre existiría un día
2 y en cualquier previsión de conﬂicto siempre existirá un día de mañana cuyas repercusiones dependerán de todo aquello que se haga en el momento
de la acción.
El 155 se acerca, la previsión es que desmonte
nuestras instituciones catalanas electas destituyendo a nuestros representantes (los hayamos votado
o no, nos guste cómo hayan actuado o no) para instaurar algún tipo de “virrey” que mande y ordene sin
haber sido elegido para ello por la ciudadanía. No
sabemos cuánto tiempo tendremos a este “virrey”
ni los poderes que le serán concedidos. Pero lo que
sí sabemos es que será designado por el Partido
Popular con ideología del Partido Popular en un territorio donde este partido es minoritario, donde no
se confía Partido Popular para dirigir el territorio.
Asistimos a un conﬂicto entre “machos cabríos”
donde la sensatez brilla por su ausencia. Y deseamos que estos golpes de cabeza no lleguen a producir consecuencias para nuestro municipio ni para
más allá de él.
email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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#LlibertatJordis

Por tercer año, no se sube Respecte i digntat
el IBI

Vivim dies històrics que quedaran en la memòria
col.lectiva del nostre país, dies històrics i plens
d’indignació davant la posició autoritària del govern
de l’Estat espanyol, que té el suport entusiasta de C’s
i la col.laboració inestimable del PSOE, junt amb el
PP formen el tripartit que volen aplicar l’article 155
de la Constitució per donar una estocada de mort a
la democràcia. Les institucions catalanes han anat
rebent diversos atacs en els darrers mesos i ara arriba la sentència deﬁnitiva que pretén enterrar-les,
enfonsar-les en la negre nit del dictat totalitari de
Rajoy, el seu govern i el tripartit que li dóna la força.
Tres partits que tenen una representació minoritària
al Parlament volen imposar la seva Llei a la majoria
del Parlament de Catalunya, que representa a la societat catalana. El cop d’Estat està servit i, de nou,
el poble sortirà als carrers, per enèsima vegada, a
defensar les institucions catalanes.
I a Sant Andreu de la Barca, després de resistir amb
fermesa les quatre intervencions de la Guàrdia Civil
en els tres col.legis electorals de l’1 d’octubre, aconseguint que tots els vots emesos al nostre poble fossin comptats, hem vist com l’alcalde de tots i totes
conﬁrmava, de nou, que només era l’alcalde d’uns
pocs.
Què va fer l’alcalde mentre la Guàrdia Civil atemoria
a la nostra població utilitzant la força de manera desproporcionada i violenta? Què feia mentre la Guàrida
Civil repressaliava a santandreuencs i santandreuenques que pacíﬁcament defensaven els col.legis electorals? L’alcalde en cap cas va aparèixer per enlloc.
Aquesta actitud ha creat profunda indignació, que
s’ha vist incrementada per la decisió del PSC de no
voler rebutjar ni condemnar l’actuació desproporcionada de la Guàrdia Civil contra la població santandreuenca.
Per aquest motiu, des d’ERC-AM conjuntament amb
Sí es Pot-SAB, ICV-EUiA i PDeCAT, presentem al ple
d’octubre una moció de rebuig i condemna de la intervenció de força desproporcionada i violenta de la
Guàrdia Civil al nostre poble el passat 1 d’octubre.
I en el cas del nostre grup municipal d’ERC-AM,
també presentem una moció per retirar l’Escut d’Or
de la ciutat al General de Divisió de la Guàrdia Civil
i Jefe de la Séptima Zona de Catalunya, Ángel Gozalo Martín, que l’any 2008 va ser nomenat jefe de la
Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, càrrec
que va desenvolupar ﬁns al 2011. Demanem retirar-li
l’honor que el Ple, amb el nostre vot en contra, li va
atorgar en la sessió plenària celebrada el dia 30 de
juny de 2016, incloent l’assumpte com a sobrevingut
a l’ordre del dia.
L’alcalde hauria de plantejar-se dimitir si de nou, junt
amb el PSC, decideixen votar en contra de rebutjar i
condemnar la violència de la Guàrdia Civil i es neguen a retirar l’Escut d’Or de Sant Andreu de la Barca
a l’artífex principal que ha autoritzat i manat aquesta
deplorable actuació. I el PSC hauria de replantejarse si davant aquests fets, l’alcalde actual els representa. A nosaltres és segur que no ens representa.
Dies d’incertesa i d’esperança, de convenciment i
fermesa i de mobilització permanent en defensa de
les nostres institucions i per la llibertat dels nostres
presos polítics. Llibertat pels Jordis, en Sánchez i en
Cuixart, que injustament estan a la presó per defensar pacíﬁcament les seves idees. Han de saber, com
l’ANC i Òmnium, que no estan sols, i que no pararem
ﬁns a tornar a veure’ls lliures, en una República Catalana lliure que serà la precursora de la República
Espanyola.
Visca Sant Andreu de la Barca, Visca la República!

Gracias al Grupo Municipal de Cs hemos
conseguido desde que entramos en el consistorio la NO subida del impuesto principal: el IBI
(Impuesto de Bienes Inmuebles). Era y sigue
siendo una de nuestras principales líneas rojas
que no podíamos cruzar. Sabiendo en el contexto económico que vivimos, que parece que
estamos remontando después de tantos años
de crisis económica, creemos en nuestra obligación de no aumentar impuestos a la clase
media trabajadora. Es por esta razón, que cada
mes de octubre que llegan las Ordenanzas Fiscales nosotros siempre pedimos, negociamos
y dialogamos que no se suba el IBI. Por esta
razón, este año tampoco se va a subir.
Nuestro objetivo en la gestión del presupuesto municipal ha sido la racionalización del
gasto, para conseguir un equilibro económico
sin dejar de prestar los servicios imprescindibles para los ciudadanos que no tienen tantos
recursos. Siempre hemos pensado que aquellos que se han caído, tienen la oportunidad de
levantarse, y es por eso que desde el equipo de
gobierno estamos logrando este objetivo primordial para la legislatura.
En este mes de octubre ha habido mucho de
que hablar en clave autonómica. Como ya se
sabe, todo comenzó el día 1 con el referéndum
ilegal. En nuestra ciudad se han vivido momentos de tensión y crispación social, cuando la calma, la serenidad, la convivencia y el buen rollo
de la sociedad han imperado siempre en Sant
Andreu de la Barca. Cuando unos responsables
políticos prometen algo utópico e imposible de
realizar, haciéndoles partícipes de actos ilegales y que enfrentan a vecinos entre si, pasa lo
que ha pasado y sigue pasando. Desde nuestro
Grupo Municipal hacemos un llamamiento a
la paz y a la tranquilidad. Nuestra opción para
terminar con el golpe a la democracia que estamos viviendo estos días son unas elecciones
autonómicas. A los que piden democracia, los
del “Volem votar”, les pedimos que convoquen
unas elecciones donde todos los catalanes
tengamos derecho a votar, no solo unos pocos. Donde el censo sea legal, y los ciudadanos
voten tan solo una vez y con garantías. A ser
posible una persona, un voto. Aunque es imposible, ya que la ley electoral que tenemos aquí
en Cataluña no les interesa porque perderían
escaños, ya que los votos de otras provincias
valen más (en representatividad) que en Barcelona. Pero claro está, tienen miedo a las urnas
de verdad.
Estos días han salido en varios medios
de comunicación, un posible caso de acoso y
adoctrinamiento en uno de los institutos de
nuestra ciudad a hijos de guardias civiles. Se
está investigando si ha sucedido realmente y si
ha sucedido condenamos totalmente lo ocurrido y nuestro mayor apoyo a los padres y niños
implicados.

Davant de fets greus que van passar a Sant
Andreu de la Barca el dia 1 d’octubre no podem
deixar de manifestar la nostra profunda preocupació.
El dia 1 octubre es recordarà per les càrregues
policials contra les persones que votaven, a diferents indrets de Catalunya
Pel que fa a la nostra comarca, volem informar que:
A Martorell no hi van haver incidents
A Pallejà no hi van haver incidents
A Molins de Rei no hi van haver incidents
A Sant Vicenç dels Horts no hi van haver incidents
A Cornellà de Llobregat no hi van haver incidents
A Esplugues de Llobregat no hi van haver incidents
Al Prat de Llobregat no hi van haver incidents
A Viladecans no hi van haver incidents
A Sant Esteve Sesrovires HI VAN HAVER IN-

CIDENTS
A Castellví de Rosanes HI VAN HAVER INCI-

DENTS
A Sant Andreu de la Barca HI VAN HAVER
INCIDENTS: La Guàrdia Civil va entrar per la força en les tres col·legis electorals i va desallotjar amb l’ús de la força a ciutadanes i ciutadans
pacíﬁcs i va detenir a una persona. Alguns dels
membres de la Guàrdia Civil son conciutadans
nostres, pares d’amics i amigues dels nostres ﬁlls
i ﬁlles, compradors al Mercat , veïns que prenen
un cafè en qualsevol de les nostres terrasses. A
ells els hi va tocar actuar amb la força contra els
seus conciutadans obeint ordres. Ordres de qui
no deu tenir en estima, ni la convivència ni el respecte als membres de la Guardia Civil. Posar-los
en la situació de colpejar i imposar la força a persones que els coneixen i que els reconeixen. Quan
a d’altres poblacions properes no van intervenir.
Allà a on molt probablement no serien reconeguts.
I que el nostre alcalde, Sr. Llorca, sigui incapaç
de condemnar l’ús de la força contra la ciutadania
de Sant Andreu clama el cel. És escandalós que
l’única població de la comarca que ha condecorat
a un alt cap de la Guàrdia Civil (actual General de
Divisió a Catalunya) sigui una de les poques que
reb els cops i les agressions de la Guàrdia Civil.
No val cridar a la convivència i al respecte a la
ciutadania en un band. Cal sortir a defensar als
veïns i veïnes agredides i exigir explicacions als
comandaments de la Guàrdia Civil perquè expliquin quin és el motiu pel que Sant Andreu de la
Barca, un model de convivència amb la caserna
mes gran de Catalunya instal·lada des de fa dècades, ha estat especialment colpejada aquest
1 d’octubre. La convivència no la trenquem les
persones, la trenquen qui te el poder i l’exerceix
en contra de la ciutadania, tant atacant-la com
menystenint-la.
Mai més hem de veure uns santandreuencs
colpejant a uns altres santandreuencs. Per respecte i per dignitat.

Incompliment
del que es predica

155

El que ha passat és públic i notori. Omplir el poble de cartells-Bans no resol res
ni digniﬁca un alcalde que incompleix el
que predica.
Els darrers dies hem viscut tantes coses
a Sant Andreu de la Barca que per explicarles caldria un dossier especial, o un llibre
sencer. Però després de l’1 d’octubre, els
que vam rebre cops, els que no van poder
votar o els que van ser empentats per la
Guàrdia Civil als nostres col·legis electorals hem hagut d’aguantar com l’alcalde,
desaparegut abans i durant el referèndum,
dona ara lliçons de convivència a un poble
que mai ha deixat de conviure i respectarse.
Hem hagut d’aguantar com l’alcalde
que deia que no votaríem, en diferents actes oﬁcials i/o públics, ha estat més provocador que paciﬁcador, com va ser en el
ple del mes de setembre, que junt amb el
seu assessor i cap de gabinet, van irrompre amb uns fortíssims i desproporcionats
crits provocant aldarulls a la sala de plens.
I també en la concentració del dilluns 2
d’octubre, davant de l’Ajuntament, on uns
veïns van escridassar al Sr. Llorca per la
seva passivitat davant el comportament de
la Guardia Civil. Ell, en comptes d’impulsar
la calma, els va increpar de mala manera,
donant un exemple deplorable de la seva
persona.
Creiem que aquest tipus d’actituds per
part dels màxims responsables públics del
poble poden provocar i malmetre la bona
convivència, el diàleg i el respecte que plana entre els nostres conciutadans.
Es per això que en el Ple del 26 d’Octubre
hem demanat la dimissió d’Enric Llorca,
perquè mentre demana convivència, ﬁngeix
que existeix un conﬂicte social que no és
veritat amb ﬁnalitats purament electoralistes. Perquè mentre demana convivència,
escridassa i exalta als ciutadans de Sant
Andreu al carrer o al ple. Perquè mentre
altres alcaldes del seu propi partit estaven
l’1 d’octubre defensant als seus ciutadans,
ell no hi era.
Sant Andreu de la Barca necessita un Alcalde que doni la cara pels seus ciutadans i
per la democràcia, no que doni lliçons que
ell ni creu ni practica.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? A la aplicación de un artículo, que si bien está en la Constitución, no era para nada la intención del Gobierno de
España llegar a ponerlo en marcha.
Fruto de la irresponsabilidad del Govern de la
Generalitat, que persiste en saltarse la Constitución, el Estatut de Autonomia, la legalidad vigente y
parece ser que hasta sus propias leyes de secesión
y transitoriedad.
Fuimos muchos los catalanes que el pasado día
8 nos manifestamos pidiendo recuperar la sensatez #recuperemelseny, eso es básicamente lo que
queremos aquellos que nos sentimos profundamente españoles y catalanes.
Recibimos el apoyo de muchas personas del resto de España con el ﬁn de hacernos oír. Por ﬁn esa
mayoría silenciada que no silenciosa se pronunció y
pidió de manera apabullante que el gobierno de la
Generalitat recuperase la sensatez, que cesase en
su intento de secesión y que volviera a la legalidad,
porque desde la ilegalidad no hay diálogo posible.
Las reglas del juego son para tod@s y un@ no puede
saltárselas cada vez que le venga en gana.
Aún así, en el Pleno del Parlament del día 10 de
Octubre, comparece el Sr. Puigdemont dando válidez a los resultados obtenidos en el referéndum
ilegal celebrado el día 1, siguiendo lo que marca su
Ley del Referendum, pero no le correspondía a él
trasladar esos datos si no a la Sindicatura Electoral,
que tampoco había. Un Referendum sin garantías
jurídicas ni reconocimiento internacional.
Una declaración de Independencia o no, en suspenso con el ﬁn de abrir vías de diálogo. Nos alegra
de que por ﬁn quieran dialogar, pero el diálogo solo
será posible dentro del marco de la legalidad.
Lamentamos profundamente la situación social
y económica a la que nos ha llevado esta deriva independentista, donde nuestras empresas grandes
y pequeñas, ante la inseguridad jurídica huyen de
Catalunya para establecerse en cualquier otro punto de España donde el paraguas de la UE y del Banco Europeo sí les dé cobertura. Triste, muy triste.
Una sociedad rota y enfrentada, en la que nadie está
satisfecho. Donde nuestra economía actualmente
está paralizada, en espera de los próximos acontecimientos, eso sí que ha sido gracias a la gestión del
Govern de la Generalitat.
¿Y cuáles son los objetivos que el Gobierno de
España pretende con la aplicación de este artículo
ante la rebeldía del Govern?
• Volver a la legalidad
• Recuperar la normalidad y la convivencia
• Continuar con la recuperación económica
• Celebrar elecciones con garantías
Desde el Partido Popular de Sant Andreu de la
Barca abogamos por el diálogo dentro de la legalidad, por la convivencia, por el respeto al que piensa
diferente a nosostr@s, creemos que aún estamos a
tiempo para evitar que se aplique el 155, una vez
dé luz verde el Senado. Tenemos hasta este viernes
día 27. El President Puigdemont aún puede acudir
al Senado, aún puede encauzar este “procés” hacia unas elecciones con garantías, en el marco de
la legalidad y donde tengan cabida todas las voces
que afortunadamente formamos parte de nuestra
Catalunya,”la nostra terra” y que forma parte a su
vez, de un proyecto mayor llamado España.

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @PDeCATSAB
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