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El. Ayuntamiento estudia ampliar la oferta

Editorial

Más de 400 personas utilizan
cada semana el autobús que
conecta con Castellbisbal
E
l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca está estudiando la posibilidad de ampliar la frecuencia de paso del autobús que conecta la
ciudad con la vecina Castellbisbal, que
se puso en marcha en septiembre y que
cuenta con más de 400 usuarios cada
semana.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha asegurado que “la nueva
línea tiene una gran acogida entre los ciudadanos y ha desbordado todas las previsiones, tanto de personas que lo utilizan
para ir a trabajar como para ir a la estación de Renfe de Castellbisbal”.
Como muestra de la buena acogida del
servicio destaca que la línea entre Sant
Andreu y Castellbisbal tiene el mismo
número de usuarios que la que comunica
Castellbisbal con Rubí, que tiene el doble
de expediciones. “400 usuarios a la semana son más de 15.000 al año, una cifra

a primera hora de la mañana para dar
servicio tanto a los ciudadanos que van a
trabajar a los polígonos industriales como
a los que van a la estación de Renfe.
Acercar ciudades y servicios

que supera todas las previsiones”, según
el alcalde, que ha añadido que “parte del
éxito de esta línea es la ubicación de las
paradas y el recorrido que se ha establecido”.
Ahora el Ayuntamiento estudia la posibilidad de ampliar la frecuencia de paso
añadiendo una expedición, que podría ser

La nueva línea de autobús entre Castellbisbal y Sant Andreu de la Barca se puso
en marcha en el mes de septiembre, en
el marco de la Fiesta Mayor de la ciudad,
y da respuesta a una reivindicación histórica de las dos ciudades, que acercan
servicios y recursos.
De esta manera, los vecinos de Sant Andreu de la Barca tienen más cerca, por
ejemplo, la estación de Renfe de Castellbisbal, que nos comunica con Barcelona y
con centros educativos, y los ciudadanos
de Castellbisbal pueden acceder a la estación de Ferrocarrils de El Palau, además
de centros médicos de referencia, como
el CUAP de Sant Andreu de la Barca.
Los dos ayuntamientos pactaron con la
Generalitat el recorrido de la línea, que
tiene un presupuesto anual de 60.000
euros. Los horarios se acordaron teniendo en cuenta los de la Renfe que conecta
Castellbisbal con la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) para que los alumnos
de Sant Andreu de la Barca puedan ir a
clase en transporte público.
Otro de los objetivos de la línea es facilitar
el acceso de los trabajadores a los polígonos industriales a su puesto de trabajo.
Con esta línea se han habilitado paradas
en los polígonos industriales del Llobregat (en Sant Andreu de la Barca) y de Sant
Vicenç (en Castellbisbal).

Sant Andreu se suma a la T-Verda Metropolitana

Tres años de transporte gratuito para quienes
desballesten un vehículo contaminante

L

os ciudadanos de Sant Andreu de
la Barca ya pueden conseguir la
T-Verda Metropolitana, un título
personal que da acceso a tres años gratuitos de transporte público integrado
para las personas que hayan llevado su
vehículo contaminante al desguace y no
se hayan comprado otro. Ésta es una de
las medidas previstas para mejorar la
movilidad y la calidad del aire.

El objetivo es retirar coches contaminantes de la circulación y fomentar el uso del
transporte público.
La tarjeta incluye todos los servicios de

transporte del sistema integrado: autobús, Metro, tranvía, Rodalies de Catalunya, Ferrocarriles de la Generalitat de Ca-

talunya (FGC) y las líneas de autobús de
la Generalitat de Catalunya. La T-Verda se
renovará una vez al año para comprobar
que el beneﬁciario no ha adquirido un vehículo.
Los ciudadanos que pueden acceder a
esta tarjeta son los que hayan desterrado
un turismo diésel de antes de 2006, turismos de gasolina o gas antes del 2000
y motos matriculadas antes del 2004, así
como ciclomotores de antes del 2002, y el
beneﬁciario se compromete a no adquirir
ningún vehículo más durante la vigencia
de la tarjeta.

Benvinguda
a la tardor
Sant Andreu de la Barca ja ho té tot a punt
per tornar a sortir al carrer, gaudir dels
espais públics, de la companyia dels veïns
i de les oportunitats que tenim per compartir i relacionar-nos. Els esdeveniments
de les darreres setmanes i dels darrers
dies no han de canviar la nostra forma
de ser, la nostra característica deﬁnitòria
de ciutat acollidora que ens ha donat a
conèixer arreu de la comarca. La Festa de
Sant Andreu ha de ser una excel·lent oportunitat per tornar a trobar-nos, perquè la
concòrdia i l’harmonia tornin a regnar a la
ciutat després de dies i setmanes difícils,
no a Sant Andreu sinó al país en general.
Aquesta és la nostra festa més íntima,
antiga i arrelada al municipi, una festa
que es caracteritza per oferir propostes
d’interiors i activitats tradicionals on Sant
Andreu de la Barca torna a demostrar la
seva vitalitat i alegria. Una festa que ha
de ser l’excusa per tornar a trobar-nos i
compartir temps i espais.
El Teatre Núria Espert serà escenari de
bones actuacions musicals i culturals, els
gegants tornaran a prendre els carrers,
els diables ens ompliran de foc i llum i els
artistes de carrer ens faran gaudir amb
les seves pintures ràpides. El programa
de la Festa de Sant Andreu es completa
amb l’agenda d’activitats mediambientals
amb motiu d’una nova edició de la Setmana del Medi Ambient i de l’Energia.
Us presentem una programació variada
i de qualitat per a tothom i conﬁem que
gaudiu de la ciutat durant aquesta festa
de tardor.
El mes de novembre és també un mes dedicat a la lluita contra la violència de gènere, a la lluita per la igualtat en general. Un
total de 43 dones han estat assassinades
per les seves parelles o exparelles ﬁns al
dia 2 de novembre de 2017, el que signiﬁca sis víctimes més per violència de gènere que fa un any, segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
És a dir, aquesta és una xacra que no es
redueix sinó que va en augment.
Invertir en més serveis i generar més
recursos, impulsar polítiques efectives i continuar apostant per l’educació i
d’igualtat són alguns dels aspectes que
ens poden ajudar a lluitar contra aquest
problema social. La prevenció és important, sobretot amb els joves que han de
tenir molt present la igualtat d’homes i
dones en tots els àmbits.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
porta anys impulsant polítiques d’igualtat i
generant mecanismes
que ens permetin detectar i assessorar a les
dones que s’adrecen a
l’Ajuntament amb un
perﬁl de dona maltractada.
Recordeu
que teniu un servei al
vostre abast i que no
esteu soles.

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

Es mantenen des de 2012

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

L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca ha aprovat les ordenances fiscals, els preus públics i les
taxes municipals pel pròxim exercici,
que tenen com a principal característica
la seva congelació i el manteniment de
la pressió fiscal que tenen els ciutadans.

instal·lacions i obres) es mantenen congelats.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha remarcat que l’IBI es manté
congelat des de l’any 2012 i ha apostat per
la redistribució de la riquesa “de manera que qui més té col·labori amb els més
necessitats” amb la ﬁnalitat “de fer una
ciutat més justa i solidària i amb serveis i
ajuda per a les persones que més ho necessiten”.
El ple municipal del passat mes d’octubre
també va servir per aprovar els dies festius locals l’any 2018, que seran el 3 de
setembre i el 30 de novembre.
Recordeu que podeu seguir els plens municipals en directe des de la pàgina web
de l’Ajuntament, Ràdio Sant Andreu i les
xarxes socials.

La regidora d’Hisenda, Montserrat Tobella, ha destacat el marcat caràcter social
de les ordenances i dels preus públics i
ha subratllat que “hem fet un important
esforç de contenció per evitar incrementar la càrrega que suporten els ciutadans,
encara que després hàgim de fer mans i
mànigues per quadrar els pressupostos”.
Els principals impostos, els que afecten
directament la butxaca dels ciutadans,
com ara l’Impost de Béns Immobles (IBI)
o l’ICIO (Impost sobre construccions,

Renovat el conveni de patrocini

L’empresa Urbaser col·labora amb la
cultura de Sant Andreu de la Barca

L

’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca i l’empresa Urbaser han renovat el conveni de col·laboració
que tenien segons el qual la concessionària subvencionarà amb 36.000 euros
diferents activitats culturals de la ciutat.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric
Llorca, i el delegat de Catalunya i Balears
d’Urbaser, Jordi de Pineda, han signat la
renovació del conveni que, segons ha dit
el màxim representant municipal, “permet
que Sant Andreu de la Barca continuii sent
un referent cultural a la comarca”.
L’acord, que té una durada de 3 anys, preveu que Urbaser subvencioni amb 24.000
euros la programació del Teatre Núria Espert i amb 12.000 euros la Festa Major.

Jordi de Pineda ha explicat que “amb
aquesta acció no fem més que retornar a
la ciutat una part de la conﬁança que ha
dipositat en nosaltres en encomanar-nos
una tasca fonamental per Sant Andreu de
la Barca”.
De la seva banda, el regidor de Cultura, Juan Pablo Beas, ha subratllat que
“contribucions com la d’Urbaser són fonamentals per poder mantenir programacions de primer ordre tant a la Festa
Major com durant tot l’any al Núria Espert” i ha apuntat que “els problemes
econòmics que vivim no són bons per la
cultura i ajudes com la d’Urbaser és bàsica per poder mantenir una oferta referent
al Baix Llobregat”.

Pels comicis del 21 de desembre

Les Escoles Velles substitueixen la
Casa Pedemonte com a col·legi electoral
L
es Escoles Velles acolliran les cinc
meses electorals de l’Escola Bressol Municipal Casa Pedemonte,
amb la finalitat d’afectar el mínim possible el dia a dia de les famílies. El Govern
central ha declarat com a dia no lectiu
el 21 de desembre, el dia de les eleccions
al Parlament de Catalunya, de manera
que no hi haurà classe. Aquesta mesura
no afecta a les escoles bressol.
Es dóna la circumstància que un dels
centres electorals de Sant Andreu de
la Barca és una escola bressol, la Casa
Pedemonte, que hauria de suspendre
l’atenció als nens per poder ser seu
electoral. “Amb la ﬁnalitat d’evitar mo-

diﬁcar les rutines de les famílies, que
no podrien portar als nens a aquesta
escola bressol, i no fer distincions entre
les diverses llars d’infants de la ciutat,
hem optat per canviar com a seu electoral la Casa Pedemonte per les Escoles
Velles”, ha explicat l’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca.
D’aquesta manera, les persones que
habitualment voten a la Casa Pedemonte ho faran en aquesta ocasió a les Escoles Velles, un fet que vindrà reﬂectit a
la seva targeta censal.
A Sant Andreu de la Barca un total de
19.325 persones tenen dret a vot per a
les pròximes eleccions autonòmiques.
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Para cambiar bañeras por platos de ducha o colocar ayudas técnicas

El Ayuntamiento adapta la vivienda de personas
con discapacidad, dependientes o mayores

A

daptar la vivienda para hacerla
más cómoda y funcional para
las personas con discapacidad
o dependencia es el objetivo del plan
que impulsa el Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca con la colaboración
de la Diputación y que permite suprimir
barreras arquitectónicas o la colocación
de ayudas técnicas.

El programa prevé la reforma de viviendas
de personas con dependencia, discapaci-

dad o que sean mayores de 80 años.
Estas personas o sus familias se pueden
dirigir al departamento de Bienestar So-

cial del Ayuntamiento y solicitar ayuda
para la reforma de su casa y hacerla más
accesible, cómoda y adaptada a las necesidades de la persona. Una empresa
especializada visita la casa en cuestión y
elabora un plan de mejora. La administración se hace cargo en este caso del
100% del coste de la obra, que puede llegar a los 3.000 euros.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha explicado que “el objetivo

es adaptar la vivienda y hacerla acogedora y accesible para la persona afectada”.
Las actuaciones más demandadas por
los ciudadanos es el cambio de la bañera
por un plato de ducha, eliminando de esta
manera un barrera, pero también se hacen otras acciones, como por ejemplo, la
colocación de ayudas técnicas, como agarraderos, o el cambio de las encimeras de
gas por otras eléctricas para incrementar
la seguridad de las personas.

Se pueden pedir hasta octubre del año próximo

Ayudas para la mejora del interior de las viviendas

L

os vecinos de Sant Andreu de la
Barca que quieran hacer mejoras
en el interior de su vivienda pueden pedir una subvención hasta el 31 de
octubre del próximo año 2018. Esta línea
de ayudas permite a los ciudadanos mejorar el interior de su vivienda, ya sea de
propiedad o de alquiler, subvencionando
actuaciones como la renovación de las
instalaciones de agua, gas i electricidad,
el cambio de la bañera por un plato de

ducha, la eliminación de humedades, la
sustitución de calderas o la instalación de
calefacción.
Estas subvenciones tienen como objetivo fomentar la rehabilitación del parque privado de viviendas, mejorar las
condiciones de habitabilidad, el confort
y la calidad de vida de la ciudadanía,
para que las personas dispongan de
una vivienda digna.
La cuantía máxima de la ayuda por vi-

vienda es del 50% del coste de las actuaciones subvencionables, con un lí-

mite máximo de 3.000 euros. En el caso
de las viviendas vacías, los propietarios
se podrán acoger a la ayuda siempre que
posteriormente estos pisos se incorporen a la Bolsa de Vivienda Asequible por
un periodo mínimo de 5 años.
Para poder beneﬁciarse de este plan
de ayuda las personas interesadas se
pueden dirigir a la Oﬁcina Municipal de
Vivienda, que está ubicada en el ediﬁcio
de las Escoles Velles.

Defiende una ciudad igualitaria y libre de discriminación

Sant Andreu de la Barca se suma a los actos
de rechazo a la violencia contra las mujeres

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca se suma un año más a
los actos conmemorativos del Día
Internacional de la Violencia contra las
Mujeres, una iniciativa que pretende poner el acento en la necesidad de sensibilizar a la población sobre esta lacra social.
En nuestra ciudad los actos de rechazo a
la violencia de género, y, por extensión a
cualquier otro tipo de violencia, tendrán
lugar el día 27 de noviembre. Para ese
día se ha previsto la lectura de un maniﬁesto con el que mostrar el rechazo
unánime de la ciudad a esta lacra social
y la proyección de la película “Ferides”,
dirigida por Susana Barranco, que trata
sobre mujeres que han sufrido malos

tratos. Posteriormente se realizará un
debate sobre esta cinta. Todos los actos
se harán en las dependencias municipales de las Escoles Velles.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha asegurado que la violencia
contra las mujeres es la peor lacra a la que
debe hacer frente la sociedad y ha recordado que “tenemos que trabajar con los más
pequeños para que crezcan en la igualdad
y en la tolerancia”.
Durante 2017 y hasta el 2 de noviembre,
43 mujeres han perdido la vida a manos de
sus parejas o exparejas. Las mujeres que
necesiten ayuda en este sentido pueden
llamar al número de teléfono 900 900 120,
que es gratuito y conﬁdencial.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes

Convoca la novena edició del Concurs d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord

L’Ajuntament de Sant Andreu reconeix
i premia l’esforç dels emprenedors
L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca vol reconèixer l’esforç
que fan els emprenedors de la
ciutat per crear ocupació i riquesa a la
població. Amb aquesta finalitat, el consistori participa de la convocatòria de la
novena edició del Concurs d’Iniciatives
Empresarials del Baix Llobregat Nord,
que impulsen vuit ajuntaments de la
zona nord de la comarca.

millor empresa en el sector serveis;
millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada; i millor
idea jove de negoci. Totes les categories estan dotades amb 3.000 euros. En
el darrer cas hi ha un premi de 1.500
euros per al centre d’ensenyament i
1.500 euros per al guanyador o grup de
guanyadors.

L’objectiu és reconèixer i premiar
l’esforç emprenedor dels usuaris dels
serveis d’atenció a emprenedors i alhora difondre la cultura emprenedora entre els joves d’aquests ajuntaments.
Per poder optar a un dels premis, els
interessats han de presentar la seva
sol·licitud al departament de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament ﬁns al 19 de
febrer de l’any vinent.
El concurs té cinc categories: millor
empresa en creació de llocs de feina;
millor empresa en el sector comerç;

Programa “Fem Xarxa, Fem Empresa”
El concurs està en el marc del programa
“Fem Xarxa, Fem Empresa”, que es va
encetar l’any 2014, que ofereix un seguit
d’accions, cursos i tallers gratuïts destinats a empreses i emprenedors de la
zona nord del Baix Llobregat pensats per
potenciar l’esperit emprenedor a la comarca, dinamitzar el teixit empresarial
i potenciar i reforçar les capacitats dels
empresaris amb sessions de coaching i
altres tècniques innovadores.

La ciutat prepara la campanya de Nadal amb el lema Enamorat de Sant Andreu

Col·laboració amb l’ACSSAB per
millorar el teixit comercial de la ciutat

L

’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, i el president de
l’Associació de Comerciants i Serveis
de Sant Andreu de la Barca (ACSSAB),
Frederic Cardús, han renovat el conveni de
col·laboració que es va signar l’any passat
amb la finalitat de promoure, dinamitzar i
potenciar el comerç local de la ciutat.
Llorca ha dit que “l’experiència d’aquest darrer any ha estat molt positiva i és fonamental sumar esforços i treballar tots en la mateixa línia: la de fomentar el comerç local”.
De la seva banda, Frederic Cardús s’ha
mostrat conﬁat de “obtenir enguany també
excel·lents resultats” i ha subratllat la bona
relació amb l’Ajuntament per la posada en
marxa de campanyes conjuntes.

L’objectiu de la iniciativa és col·laborar
per posar en marxa campanyes, promo-

cions i accions que donin visibilitat a les
botigues locals i que serveixin per po-

tenciar la xarxa comercial de la ciutat.
Una de les campanyes comercials més
important de la ciutat és la de Nadal, que
enguany es desenvoluparà sota el lema
“Enamorat de Sant Andreu” i que vol
deixar palès que a la ciutat hi ha tot allò
necessari per celebrar el Nadal.
El regidor de Promoció Econòmica, Juan
Pérez, ha avançat que per les dates nadalenques s’han previst acciones de dinamització a tots els barris i es tornarà a
premiar la ﬁdelitat dels santandreuencs
amb les botigues de la ciutat.
La campanya de Nadal començarà oﬁcialment el dia 30 de novembre amb
l’encesa de llums de Nadal a la plaça de
Federico García Lorca.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Un centenar de persones
assisteixen a la xerrada
sobre pensions i sanitat
organitzada al Casal de la
Gent Gran
Sant Andreu de la Barca compta amb quatre representants al Consell Consultiu de la
Gent Gran del Baix Llobregat: José Macias,
Joan Planas, Pilar Peragón i Ramon Sala
formen part d’aquest consell que vol reivindicar i millorar de la qualitat de vida de les
persones grans.
Entre les activitats que s’organitzen destaquen xerrades informatives, com la cele-

de participació que es va crear l’any 1995
amb l’objectiu d’articular públicament les
demandes de la gent gran de la comarca.
Des de llavors ﬁns ara, el Consell de la
Gent Gran ha estat un espai de deliberació i de reivindicació per a la millora de la
qualitat de vida de les persones grans.

brada el 20 de novembre al Casal de la Gent
Gran de Sant Andreu de la Barca, on es van
tractar qüestions referents a la sanitat i les
pensions.
El Consell Consultiu de la Gent Gran del
Baix Llobregat és un òrgan de consulta i

Ràdio Sant Andreu
aposta per la igualtat amb el
programa ‘Iguales’
L’agent en Igualtat Rubén Castro ofereix a Ràdio Sant Andreu un programa
quinzenal, els dijous de 19.30 a 20h, per

tractar temes que afavoreixin la igualtat.
Director del portal web Conigualdad.org,
Castro és especialista en qüestions sobre
igualtat i el nou programa aporta informació per aconseguir un món més igualitari
per mitjà de seccions on destaquen notícies, recursos i cançons que serveixen per
trencar mites i apostar per la igualtat entre
homes i dones.
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El proper 17 de novembre tindran cita els millors esportistes locals

XXI Premis de
l’esport local
El passat 24 de novembre, el teatre Núria Espert va acollir la gala dels XXI Premis de l’Esport Local.
Aquests premis, a més de nominar els
millors esportistes de cada esport i als
millors esportistes locals, són el reconeixement institucional a totes aquelles
persones i esportistes que treballen i
dediquen molts esforços envers l’esport
local.
L‘acte va estar presidit per l’alcalde, Enric Llorca, i el regidor d’Esports Lluis
Oulego.
Un total de 55 candidatures en les diferents categories s’han presentat a
aquesta edició.
Durant l’acte es van lliurar els premis
als millors esportistes d’esports individuals i col·lectius, equips i entitats.

5. Millor esportista abs. femení
Esports individuals
MARIA VILAMITJANA MITJANS-A.E.
Sant Andreu
Esports col·lectius
EVA TRASIERRA JIMÉNEZ-C. Hockey
Sant Andreu
6. Millor esportista abs. masculí
Esports individuals
IGNASI JORBA PRATS-Moto Club Sant
Andreu
Esports col·lectius
JAVIER VELASCO PÉREZ-F.S. Sant Andreu
Van rebre mencions especials el Club
de Tennis per a la millor acció social.
El Club de Futbol Sala Sant Andreu va
tenir el reconeixement pel treball dels
valors a l’esport.
Dos esportistes locals, Pedro Amorín
i María Castaño, van tenir el seu reconeixement per a la seva trajectòria esportiva i per últim l’empresa Casa Masferrer per la col·laboració amb l’esport
local.
Els Premis van tenir el moment més
emotiu amb el record a dos persones molt relacionades amb el món de
l’esport que ens han deixat aquest 2017:
Jaume Almiñana i Santi Moreno.

Els guanyadors d’aquesta edició van ser:
1. Entitat que més ha promocionat
l’esport
CLUB DE HANDBOL SANT ANDREU
2. Millor esport col·lectiu
SÈNIOR FEMENÍ C. BASQUETBOL SANT
ANDREU
3. Millor esportista infantil femení
Esports individuals
CLAUDIA GARCÍA BALMASEDA-C. Tir
amb arc
Esports col·lectius
SÍLVIA FERRER VÁZQUEZ-C. Basquetbol Sant Andreu
4. Millor esportista infantil masculí
Esports individuals
OLIVER BARRACHINA COLLADO-Moto
club Sant Andreu
Esports col·lectius
JAVIER PÉREZ GUERRERO-A.E. Atlètic
Sant Andreu

Un total de 38 esportistes i 9 equips van
rebre mencions pels seus resultats i
èxits obtinguts durant la temporada. Els
equips i esportistes són:
FUTBOL SALA
EQUIP INFANTIL A FUTBOL SALA
puja a divisió d’honor
EQUIP SÈNIOR MASCULÍ FUTBOL SALA
puja a 2a divisió
EQUIP BENJAMÍ A FUTBOL SALA
Campió de lliga 2016/17
BÀSQUET
EQUIP MINI NEGRE MASCULÍ BÀSQUET
Campió de lliga 2016/17
EQUIP PRE MINI MASCULÍ BÀSQUET
Campió de lliga 2016/17
EQUIP SÈNIOR FEMENÍ BÀSQUET
Ascens a 1a Catalana
TENNIS/HOQUEI
EQUIP INFANTIL / CADET TENNIS Campions de lliga B. Llobregat i Catalana

Inici del cicle de Passejades
“A cent cap als cent”
Tot preparat per caminar per Tona
Després de 17 temporades continuem
participant al Programa “A cent cap
als cent” una iniciativa de la Diputació
de Barcelona que promou la vida saludable entre el col·lectiu de persones

grans. Enguany el grup que compartirà sortides saludables amb els nostres participants de Sant Andreu de la
Barca seran Tona, Cornellà de Llobregat i Collbató.

EQUIP +40 TENNIS
Campions de lliga Catalana cat. Or
EQUIP BENJAMÍ 5 X 5 HOQUEI
Campió copa Catalunya
Esports individuals
DESCENS BTT/BMX
Ignasi Jorba Prats
Campió Copa Catalana, Campió
d’Espanya i open d’Espanya de descens
Oliver Barrachina
Campió de Catalunya
Marcel Barrachina
Campió de Catalunya
Martina Hernández Gallego
Campiona de Catalunya i Lliga Catalana
Óscar Torres
Campió de Catalunya
Ulisses Barrachina
Campió lliga Catalana
Aina González Grimau
Campiona lliga Catalana
Yeray Sánchez
Campió lliga Catalana
Miquel Hernández Gallego
1r a les dues rondes C. Del món (Bèlgica, 4rt campionat d’Europa
Ferran Jorba Prats
Campió Copa Catalana Elit.
Adrián Mesa Montforte
Campió lliga catalana
ATLETISME
Hugo García Barbero
Sots campió de Catalunya llançament
de pilota
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Tania Márquez Navarro
3a de Catalunya a salt nivell C/3
Ruth Abad Domènech
Campiona de Catalunya a terra nivell
D/3
Noèlia Ortegón Llamas
Sots campiona general i campiona de Catalunya a barra nivell D/4
Mar Martín Maillo
3a de Catalunya general, 3a a paral·leles,
2a a barra d’equilibri i 3a a terra.
Naroa Esteban García
Campiona de Catalunya general, a salt i
paral·leles, 3a a barra i 3a a terra.

Carla Martín Carreta
Sots campiona de Catalunya general i
paral·leles, campiona a barra i terra.
Miriam Pérez Mourelo
3a class al Campionat de Catalunya a
paral·leles
PATINATGE ARTÍSTIC
Abril Cuéllar Peña
1a class. C menors
Andrea Pérez Expósito
3a class. C majors
Carla Redón Tutusaus
2a class. B menors
Sarah Cobo Pereira
1a class. B majors
Sílvia Jardí López
2a class. Certiﬁcat
Èlia Córdoba Pellitero
2a class. Certiﬁcat
Laia González López
Campiona Copa Barcelona
TIR AMB ARC
Pau Querol Cuadrado
Campió de Catalunya cat. Esquirol
Víctor Gómez Sin
Campió de Catalunya cat. Aleví
Pol del Pozo Marsal
Sots Campió de Catalunya cat. Aleví
Rubèn Rubio Sáez
Campió de Catalunya cat. Aleví
Juanjo Querol Guardiola
Campió de Catalunya cat. Sènior
Ferran Catalán Calvo
Campió de Catalunya cat. Veterans
Noa Catalán López
Campiona de Catalunya cat. Aleví
Sheila Gómez González
Campiona de Catalunya cat. Infantil
Jordi Querol Cuadrado
Campió de Catalunya cat. Infantil
Félix Gómez García
Campió de Catalunya cat. Sènior
Clàudia García Balmaseda
Sots campiona de Catalunya cat. Esquirol
TAEKWONDO
Ariadna Linares Alba
Campiona de Catalunya cat. Infantil
Omar Diente Sbai
3r class. Campionat de Catalunya
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Ahora, soluciones!!

Las propuestas de SÍ ES POT
para el 2018

Ha llegado el momento de las soluciones.
El momento de poner ﬁn a esta situación tan
complicada y tan triste que ha vivido Catalunya.
Ha llegado el momento de solventar este
escenario de confrontación y caminos equivocados al que nos ha conducido la irresponsabilidad política de unos y otros. Tanto de los
que sabían que íbamos hacia un camino sin
ﬁnal como los que no han sabido encontrar
un instante para tratar de evitarlo.
Los socialistas hemos sido los que hemos
clamado por el diálogo y hemos avisado que
esta situación podía llegar.
Estamos profundamente tristes por lo sucedido, por lo que se ha perjudicado a nuestra Catalunya y a la gente, a todos, tengan el
pensamiento que tengan. Porque nosotros
respetamos a todos y a todas.
Hemos sido la Casandra de Troya, advirtiendo y anunciando el desastre que venía y
nadie nos ha querido escuchar.
Nosotros no creemos en la independencia
de Catalunya y siempre hemos defendido una
propuesta federal que mejore la relación entre España y Catalunya. Nosotros creemos en
el Estatut de Catalunya y en la Constitución
Española, en nuestras instituciones democráticas y en nuestro autogobierno que desde el PSC hemos defendido y defenderemos
siempre.
Tenemos unas elecciones fundamentales
el 21 de diciembre. Unas elecciones en las
que se necesitan soluciones y esas soluciones solo la puede garantizar el PSC y un dirigente de la talla de Miquel Iceta.
Comparen con el resto de candidatos y
verán que Iceta es el político más serio, más
dialogante, más sensato y más capaz de buscar consensos y soluciones.
Somos la izquierda no independentista de
Catalunya, la que cree en la unión para sumar, la que apuesta por la convivencia y la
paz.
Ya basta de caminos sin salida que nos debilitan, que nos dividen y nos hacen daño.
Por ello, el PSC trabajamos con Miquel
Iceta para lograr un horizonte que nos enseñe una Catalunya mejor en una España diferente, una España Federal, una España capaz
de reconocer plenamente el hecho diferencial
català, su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe.
No hay que darle más vueltas, tocan soluciones. Y quién mejor que Miquel Iceta para
lograr que Catalunya y España sigan juntas
en un futuro de prosperidad mejor para todos.
Tocan soluciones! Toca Iceta!

Un año más se planiﬁcan los presupuestos y como cada año nuestras propuestas van
encaminadas a reducir el gasto superﬂuo y
aumentar todas aquellas que se dedican al
bien social.
Entre ellas se encuentran aumentar las
partidas para que el municipio adquiera viviendas y destinarlas a labores sociales. En
los últimos meses hemos sido conocedores
de diversos casos de desahucio y el ayuntamiento no disponía de viviendas sociales suﬁcientes para atender todas las demandas
adecuadamente. Por esto proponemos dos
iniciativas: Una es la adquisición de viviendas
directamente en las subastas bancarias sin
comprador donde los precios son muy asequibles para el consistorio municipal. Otra
es revisar opciones sobre locales vacíos del
municipio que cumplan con los requisitos
adecuados para ser utilizados como vivienda
para el mismo ﬁn, sobre todo para necesitados con problemas de movilidad.
Otra propuesta es la de incluir en algunos
parques aparatos de gimnasia para personas de la tercera edad. Algo que ya existe en
otros municipios y que de forma gratuita y al
aire libre podrían hacer nuestros mayores sin
cuotas ni atravesar el municipio para ir al los
centros deportivos locales.
En cuestiones ecológicas proponemos por
ejemplo activar un método de recogida y acogida de animales abandonados, así como la
correcta y humana administración de colonias
animales. Reforzar la dotación de Protección
civil con técnicos forestales. Volver a hacer
hincapié en la limpieza de los bosques, políticas razonables de control de plagas y esterilización, y reducir el gasto en jardinería que
sigue rondando el medio millón de euros.
En tema laboral se propone fomentar los
planes de empleo para mayores de 55 años y
facilitar el acceso a instalaciones municipales de deporte y ocio a parados de larga duración a ﬁn de fomentar la interacción social
aumentando con ello la probabilidad de encontrar oportunidades de trabajo.
Y como todos los años volvemos a solicitar
la tariﬁcación social de los servicios municipales de ocio y deporte. El aumento de becas comedor a escuelas e institutos. Tarjetas
monedero para ayuda social. Y un largo etcétera que hemos concretado en decenas de
propuestas muy amplias y de muy diversos
ámbitos.
Para nosotros es importante que la ciudadanía de Sant Andreu de la Barca también
haga suyas estas propuestas y las reclame
allá donde considere oportuno. Pues el municipio somos todos y entre todos debemos
expresar qué queremos para nuestro municipio.
email: info@siespotsab.info
http://www.siespotsab.info/
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Els pressupostos 2018

¡Votaremos!

Que no ens enganyin!

Des del grup municipal d’ERC-AM vam votar en contra de
les Ordenances Fiscals per a l’any 2018. Ho vam fer perquè en cap cas el govern municipal ens va obrir la porta
al diàleg i no en ens va convocar a cap negociació prèvia,
com sempre s’havia fet en anys anteriors. Però també ho
vam fer perquè considerem que cal fer una revisió cadastral que acabi amb l’aplicació de l’impost sobre una
base irreal. Aquesta revisió hauria d’ajustar-se rebaixant
el coeﬁcient de l’impost per evitar un increment desproporcionat de l’IBI. Cal l’aplicació de la tarifació social, com
sempre han demanat els companys i companyes d’ICVEUiA. I tanmateix hi ha altres taxes que caldria modiﬁcar,
com la de l’emissora municipal, que no s’aplica i per tant
s’hauria d’anul·lar o començar a aplicar-la permetent un
ingrés que seria reinvertit en la pròpia ràdio. En tot cas
aquestes són tres de les propostes que hauríem posat
sobre la taula en cas que el govern PSC-C’s ens hagués
convocat per fer-ho. És evident que els vots d’ERC ja no
són necessaris per aprovar les Ordenances Fiscals i, per
tant, el govern municipal va decidir tirar endavant sense
saber què proposàvem.
Quan en el ple vam manifestar obertament la nostra
decepció per la manca de diàleg, ràpid vam rebre una
resposta en positiu, aﬁrmant que per al pressupost sí
se’ns convocaria a la negociació, i així ha estat. De moment hem fet una primera trobada on ERC-AM hem fet
propostes, i vam quedar de tornar a veure’ns. Encara no
hem tingut resposta a les nostres aportacions, i esperem tenir-ho en breu, sinó la nova porta oberta al diàleg
s’haurà tornat a tancar de forma unilateral per part del
govern.
I què hem proposat des d’ERC-AM?
-Tornem a demanar la construcció d’una nova Comissaria per la Policia Local. L’espai actual no respon a les
necessitats laborals i tècniques requerides. I també cal
una ampliació de la plantilla actual.
-Proposem connectar el Parc Central amb el Carrer
Anoia, una obra imprescindible per tenir continu urbà
al nostre poble. Tanmateix cal treballar per reclamar el
soterrament de la via en aquest punt.
-Volem saber el calendari d’execució de les obres a la
casa Estrada i a La Masia del Palau. Sense el calendari
d’execució no podem saber els imports anuals de la inversió, i és imprescindible tenir aquests equipaments en
funcionament tan aviat com sigui possible. Cal connectar el jovent amb l’emprenedoria i la creativitat.
-Reclamem mantenir les partides destinades a les
subvencions a entitats culturals i un increment en les
esportives.
-Demanem una inversió per millorar el Banc d’aliments,
adequant l’espai a es necessitats reals.
-Proposem un increment de la partida destinada a
l’Emissora Municipal i invertir per millorar tècnicament
l’espai. Cal formació adequada per als col·laboradors i
les col·laboradores de la Ràdio municipal.
-Demanem l’habilitació d’un espai físic per posar en funcionament un Banc del Temps, que requeriria de la contractació d’una tècnica o tècnic per a que ho dinamitzés.
-Increment de les partides de Cultura.
-Facilitar els espais adequats per a que les entitats socials del poble puguin desenvolupar la seva tasca correctament. I potenciar les entitats de dones que combaten
la violència masclista i lluiten per la igualtat efectiva.
-I tornem a reclamar una Escola formativa per Adults,
ara també enfocada cap al desenvolupament digne de la
persona i permetre un espai d’acollida i formació per a
persones nouvingudes.
BONA FESTA MAJOR DE SANT ANDREU!!
@Erc_sab / santandreulabarca@esquerra.cat
www.esquerra.cat/santandreubarca

El independentismo se alimenta de la
ilusión legítima de muchos catalanes que
creen en ese proyecto. Pero… ¿Qué pasa
cuando los dirigentes de los partidos nacionalistas asumen su error y dicen: “No
estábamos preparados”, “No teníamos
mayoría suﬁciente”, “Solo queríamos
proclamar la independencia pero no teníamos estructuras”?
Con todo éste “procés”, Cataluña se ha
visto muy perjudicada en diferentes ámbitos. Desde la fractura social, hasta la
huida de más de 2.500 empresas lo que
comporta una gran perdida de capital en
nuestra tierra. Y esto se ha visto reﬂejada
en una encuesta del Periódico que explica que el 60% de los catalanes considera
que éste proceso independentista ha sido
perjudicial. Incluido el 33 % de los catalanes con sentimiento independentista.
Por ello, el 21-D hay que salir a votar
una candidatura que piense en todos los
catalanes. El pasado domingo en el Tivoli
de Barcelona, Inés Arrimadas se comprometió a ser la presidenta todos los catalanes para recuperar las instituciones y
empezar una nueva etapa en Cataluña.
Tenemos una candidatura formada por
personas trabajadoras y comprometidas
que serán capaces de darle la vuelta a la
situación en Cataluña y de empezar una
nueva etapa. En nuestras listas no hay
imputados ni por malversación ni por
rebelión, ni personas que han formado
parte del problema. En deﬁnitiva es una
lista transversal, unitaria y para todos los
catalanes.
Llamamos a todos los catalanes a ir a
votar y no dejar pasar esta oportunidad de
oro para superar esta etapa de ‘procés’.
Porque si vuelven a ganar los partidos
separatistas volverán a hacer lo mismo:
confrontar a los catalanes y perjudicar la
economía de Cataluña.
Votemos para que la primera presidenta de la Generalitat sea Inés Arrimadas,
la presidenta que gobernará para todos
los catalanes.

(A Catalunya s’ensenya castellà a les escoles)
En alguns cercles es parla de la roda del hàmster, pel que fa a la qüestió nacional, a la relació
Catalunya/ Espanya, però més circular és la qüestió de la lluita contra les violències masclistes.
Fins a data d’escriure la columna, 44 dones
han estat assassinades per criminals masclistes durant l’any 2017. Una dada que no reﬂecteix
l’abast real dels feminicidis atès que només es
contemplen els assassinats comesos en l’àmbit
de la parella o exparella. A més 8 infants han estat
assassinats pel seu pare, un agressor masclista
que pretenia causar un dany més gran a la mare,
matant al seu ﬁll o ﬁlla. El fenomen d’atemptar
contra la vida de les criatures ha pres unes dimensions cruelment alarmants aquest 2017, on
s’han multiplicat els infants assassinats pel seu
propi progenitor.
La violència masclista és només la part visible d’una cultura discriminatòria que genera
desigualtats en molts àmbits. Així, del total de
contractes temporals a Catalunya, el 72% tenen
la signatura d’una dona i si parlem de salari brut,
les dones guanyem anualment 7.123Ð menys de
mitjana que els homes, una diferència de quasi
600Ð al mes. D’altra banda, un 60% de les denúncies per LGTBIfòbia són arxivades, i la llei que
ha de garantir els drets de les persones LGTBI,
aprovada el 2014, encara no té desplegats aspectes bàsics com l’atenció especíﬁca.
A Sant Andreu fa un any vam aprovar per
unanimitat una moció en que es sol.licitava tenir
cura de la intimitat i de la conﬁdencialitat de les
dones que van a les dependències municipals per
denunciar o per a rebre atenció com a víctimes
de violència masclista, elles i els seus infants. I
ara per ara no s’ha portat a terme.
(En Cataluña se enseña catalán en las escuelas)
Catalunya en Comú, tornem a demanar de nou
l’eradicació de la violència masclista perquè volem
construir un país nou, socialment just i mediambientalment sostenible Aquests dies recordem a
les víctimes de la violència masclista però amb la
determinació de que la lluita ha d’anar mes enllà
i no deixar-nos enganyar.
Que no ens enganyin: que no emboliquin en
banderes polítiques que porten a l’empobriment
de la població, quan a Catalunya el 20% de la població més rica acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre. I cada vegada aquesta
diferència va en augment. Atenció als discursos
del PP i Ciutadans que ens venen un model neoliberal que ha fracassat i que no fa més que augmentar les desigualtats entre pobres i rics i dintre
dels pobres, majoritàriament dones.
(A Catalunya s’ensenya català a les escoles i
que un ministre espanyol menteixi, sabent que
és mentida, per intoxicar, és vergonyós i inhabilita a qui li dóna suport a parlar en nom de la
democràcia).

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la
Barca/ saray.Cant
Twitter: @CsSABarca/ @cs_saray
santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

icveuiasab@gmail.com

Sonia
Aranda
PP

El 21 de desembre,
la recuperació de les
nostres institucions

La voz de la
Cataluña valiente

Aquest número del Diari de Sant Andreu
de la Barca, el tindreu a les vostres mans la
darrera setmana de Novembre i tot el mes
de Desembre.
I volem fer aquest article en base de sis
punts molt concrets:
1º.- Avui, quan escric aquest article (21
de novembre), encara tenim a la presó el
president de l’ANC en Jordi Sanchez, el
president d’OMNIUM Jordi Cuixart, i set
Consellers de la Generalitat. Creiem i volem denunciar que en ple segle XXI tinguem
presos polítics i demanem el seu alliberament immediat.
2º.- El nostre President i quatre Consellers estan a l’exili degut a la politització de
la justícia espanyola no s’espera un judici
just a Espanya. A Brussel·les poden seguir
defensant les nostres institucions.
3º. Denunciem la forma inconstitucional
i la aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, que ha dictaminat el Govern d’Espanya, rebaixant i en molts casos
anul·lant les nostres institucions, i sense
passar el 155 per llei orgànica, que és com
es despleguen tots els articles de la constitució ﬁns ara. Demanem la retirada immediata de l’aplicació d’aquest article.
4º.- El Govern d’Espanya, amb el Sr. M.
Rajoy al capdavant i usurpant les funcions
del nostre President, convoca eleccions autonòmiques a Catalunya pel dia 21 de desembre. Unes eleccions que malgrat que no
les considerem legítimes, com a demòcrates que som i que mai ens fan por les urnes, anirem a votar.
5º.- Per orgull i essent conseqüents en
les nostres posicions anteriors a l’aplicació
del 155, tots ens posem i estarem al costat
del nostre President Puigdemont.
6º.- El PDeCAT de Sant Andreu de la Barca, està i dona suport a la llista del President a la candidatura Junts per Catalunya.
Facebook Junts per Catalunya: Junts per
Catalunya
Twitter Junts per Catalunya: @JuntsxCat

La deriva independentista del Govern de
la Generalitat ha desatado la inseguridad,
la incertidumbre, la salida de empresas y
entidades ﬁnancieras, y el desplome de las
ventas y anulación de reservas turísticas.
Ha frenado en seco la pujante recuperación económica que hasta este septiembre
se vivía en Cataluña.
Es URGENTE devolver la normalidad de
Cataluña, para relajar la actual tensión social y el deterioro económico al que hemos
llegado gracias a los Sres. de Junts pel sí y
la CUP.
Por eso el próximo 21 de Diciembre,
Cataluña se llenará de urnas plenamente
democráticas con censo, con garantías de
objetividad y con transparencia en su desarrollo, en su escrutinio y en su control. Animamos a tod@s las y los catalanes a ejercer
nuestro derecho al voto.
Una votación de verdad, un voto libre,
directo y secreto, UN VOTO DEMOCRÁTICO
DE VERDAD Y EN LIBERTAD.
El PP de Cataluña ha sabido mantener
las posiciones, resistir y defender sus ideas
y lo seguirá haciendo en el futuro.
Para ello cuenta con la mejor candidatura:
• Una candidatura que es valor de ley, un
valor seguro.
• Una candidatura que es la voz de la Cataluña valiente.
• Una candidatura que deﬁende que Cataluña es España y que España es Cataluña, gracias a los valores de la democracia,
el Estado de derecho y el imperio de la Ley.
• Una candidatura que siempre ha antepuesto los intereses de los catalanes y de
Cataluña, la convivencia, la prosperidad y el
bienestar de todos a los intereses del Partido.
Desde el Partido Popular queremos a
partir del próximo 21 de Diciembre, una Cataluña tranquila y próspera, dentro de una
España abierta y pujante, en una Europa
que es de todos.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la
Barca. Troba’ns a Facebook, Twitter o Instagram: @PDECATsab

Si sientes estos valores como tuyos, puedes colaborar con nosotros y ponerte en
contacto:
Facebook:Partido Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Facebook:
Twiter: @PPCSAB
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