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. hechos delictivos bajan un 5,70% y una campaña recuerda el papel de los peatones en la seguridad del tráfico
Los

Editorial

Sant Andreu de la Barca,
una ciudad cívica y segura

Ens veiem
als carrers
de la ciutat

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca continúa
invirtiendo recursos para hacer de nuestra ciudad un municipio
seguro, cívico y en el que sea fácil
convivir. Los diversos cuerpos de seguridad que tienen competencias en
Sant Andreu han participado este
mes en la Junta Local de Seguridad y
de los datos que han presentado destaca que los hechos delictivos se han
reducido en un 5,70%. Además, este
mes se ha llevado a cabo una campaña para concienciar a los peatones de
la importancia de sus acciones para
evitar accidentes de tráfico.
Según datos de los Mossos d’Esquadra
y de la Policía Local (que son los dos
cuerpos que tienen competencias en
materia de seguridad ciudadana), los
hechos delictivos se han reducido en
un 5,70% en 2017 respecto al año anterior. En este punto destaca la reducción
en un 46% de los robos con violencia e
intimidación.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha valorado positivamente estos datos “que son los mejores
de los últimos 4 años” y ha conﬁado

Los representantes de la Junta Local de Seguridad durante la reunión de este mes

en que “los próximos sean todavía
mejor”. Llorca ha subrayado la colaboración que hay entre los diferentes
cuerpos policiales “con la ﬁnalidad de
mejorar la atención que reciben los
ciudadanos”.
Respecto a los delitos contra la pro-

Promoción del civismo y la convivencia
entre peatones y conductores
Durante este mes de abril se ha llevado a cabo una campaña para concienciar a los peatones de su papel
clave para evitar accidentes de circulación y promover el civismo y las
buenas prácticas. El inspector jefe de
la Policía Local de Sant Andreu de la
Barca, Jordi Bernat, ha explicado que
“el objetivo fundamental es sensibilizar al actor más vulnerable de la circulación, que es el peatón, de la importancia que tiene para la seguridad
del tráfico que respete las normas de
circulación”.
Las ordenanzas municipales prevén
sanciones de 40 euros para los peatones que no respeten las señales
y que, por ejemplo, crucen la calle
cuando el semáforo está rojo o no lo
hagan por un paso de peatones. Bernat ha señalado que los menores son
habitualmente los que más respetan
las señales de circulación y en cambio los adultos tienen más tendencia
a no hacerlo.

“Las campañas de sensibilización
que desde la Policía Local se hacen
en las escuelas tienen sus resultados y cada vez son más los niños que
recuerdan a los adultos las normas
de circulación”, ha dicho el inspector
jefe de la Policía Local.
El año pasado en Sant Andreu de la
Barca se registraron un total de 13
atropellos a peatones, ninguno de
ellos de gravedad.

piedad, los más frecuentes son los
hurtos (28,5%), los daños (24,1%) y las
estafas (19,6%) y destaca la reducción
de los robos en el interior de empresas (-55%) y en el interior de vehículos
(-22,5%).
Por décimo año consecutivo en Sant
Andreu no se registró en 2017 ningún
accidente mortal de tráﬁco y sólo hubo
uno grave en el término municipal.
El inspector jefe de la Policía Local de
Sant Andreu de la Barca, Jordi Bernat, ha destacado la reducción de un
15,95% del número de accidentes y ha
atribuido este descenso a las campañas preventivas, a las iniciativas para
evitar delitos contra la seguridad del
tráﬁco y a la mejora de la señalización
en las zonas más conﬂictivas de la ciudad.
Bernat también ha destacado los resultados obtenidos por la Unidad Canina
de la Policía Local de Sant Andreu de
la Barca, que es referente en España,
que ha permitido incrementar el número de actuaciones en las zonas donde se detecta consumo de sustancias
estupefacientes o el control alrededor
de los centros educativos. Además de
su vertiente policial, la Unidad Canina
de Sant Andreu de la Barca destaca
por su característica social puesto que
lidera un proyecto terapéutico dirigido
a personas afectadas por un Trastorno
del Espectro Autista (TEA). La iniciativa pretende aprovechar las capacidades terapéuticas de los perros para
estimular y ayudar a las personas,
menores y adultas, afectadas por este
tipo de trastornos.

Els dies es fan més llargs, la calor comença a fer-se notar i a tots ens ve de
gust passar més temps als carrers, places i parcs de la ciutat. Amb l’arribada del
bon temps s’enceta un ampli programa
festiu i d’activitats. La més pròxima és
la Fira del Vi però a aquesta trobada en
seguiran d’altres multitudinàries, com la
Fira de la Primavera, la Romeria que organitza el Centre Cultural Andalús o les
propostes d’estiu, que ens han de portar
a la sempre multitudinària Festa Major.
Totes aquestes activitats són moments
que ens permeten el contacte directe
entre veïns, compartir espais de diàleg
i de conversa, moments de xerrar pausadament i trobar-nos als espais públics
dels que ens hem dotat al llarg dels anys.
Sant Andreu és, per sobre de tot, un espai de convivència i de trobada dels que
ens hem de sentir orgullosos tots els que
hi vivim. Un espai que és nostre, de tots
els que l’estimen, i per compartir aquest
espai és imprescindible la responsabilitat i la col·laboració de tots. L’Ajuntament
treballa per mantenir endreçat l’espai
públic, perquè els carrers estiguin en
condicions i perquè la nostra ornamentació sigui referència a la comarca però
necessitem l’ajut de tots i totes per aconseguir-ho. Tenir conductes cíviques quan
conduïm o caminem per la ciutat, no
embrutar els carrers, recollir les deposicions dels nostres animals de companyia o no fer malbé el mobiliari urbà són
alguns dels aspectes que hem de tenir
com a ciutadans. El dia a dia dels serveis
de manteniment, l’enllumenat, les escombraries, el sanejament o la neteja de
carrers, parcs i jardins, és una feina que
comporta un treball de 24 hores al dia i a
sobre del que estem sempre però també
ens cal la col·laboració de tots vosaltres.
I la necessitem de dues maneres: primer perquè ens ajudeu a conservar el
que tenim i segon que ens aviseu quan
alguna cosa no funciona bé. Recordeu
que teniu al vostre abast diverses formes
de fer-nos arribar les vostres propostes,
queixes o suggeriments, des del telèfon
gratuït d’informació de l’Ajuntament ﬁns
al servei d’atenció de watsapp que feu
servir molts de vosaltres de manera periòdica. Us agraïm el
vostre ajut per continuar millorant Sant
Andreu de la Barca
i comptem amb el
vostre suport per
consolidar la nostra
ciutat com a referent
a la comarca.

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

L’Ajuntament ha obert una nova aula a l’escola bressol el Trenet

Sant Andreu de la Barca aposta per
l’ensenyament públic i de qualitat
L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca continua treballant
en la seva aposta per una educació pública de qualitat a la ciutat,
una garantia per la societat del futur
perquè ens ajuda a crear una població
més formada, crítica i exigent.
Durant el mes d’abril s’han fet les
preinscripcions per al curs 2018-2019
a l’educació obligatòria: segon cicle
d’educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 anys) i educació secundària (12- 16 anys) obligatòria, per
al curs 2018-2019. Les setmanes anteriors a aquest període de preinscripció,
els centres educatius de la ciutat han fet
sessions de portes obertes per mostrar
a les famílies quins són els seus projectes educatius i les seves instal·lacions.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, s’ha mostrat satisfet per

l’oferta educativa de la ciutat i ha assegurat que l’educació ajuda a formar
“ciutadans amb capacitat de decisió,
compromesos i crítics, amb eines per
fer front a la vida; formats i amb valors”. Llorca ha recordat que invertir en
educació és invertir en el futur de la societat i de la ciutat i ha remarcat que la
formació és un puntal prioritari de les
polítiques del municipi i en motor per
impulsar noves dinàmiques amb les
quals fer front a la incertesa actual.
L’oferta educativa
Sant Andreu de la Barca compta amb
set centres d’educació primària i tres
de secundària, a més tres escoles
bressol municipals. Aquest mes s’ha
posat en marxa una nova aula per a
nadons a l’escola bressol municipal

Sant Andreu compta amb set escoles de primària i tres de secundària

Calendari de matriculació
-Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig
-Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig
-Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:
10 de maig
-Sorteig del número de desempat: 11 de maig
-Llista ordenada deﬁnitiva: 15 de maig
-Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut
cap assignació (assignació d’oﬁci): del 31 de maig al 4 de juny
-Oferta ﬁnal de places escolars: 11 de juny
-Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny
Els alumnes admesos hauran de formalitzar la matrícula en les dates següents:
-Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil,
educació primària i primer curs d’ESO: del 21 al 27 de juny
-Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d’ESO (i conﬁrmació de
plaça assignada per als alumnes pendents de l’avaluació de setembre):
del 25 al 29 de juny
-Alumnes d’ESO pendents de l’avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre
Pel que fa a la resta d’ensenyaments, el calendari de preinscripció serà el següent:
-Batxillerat i formació professional de grau mitjà: del 14 al 24 de maig
-Programes de formació i inserció: del 14 al 25 de maig
-Formació professional de grau superior: del 29 maig al 7 juny
-Educació d’adults: del 18 al 26 de juny

Les escoles bressol municipals cobreixen actualment la demanda de la població

El Trenet amb la ﬁnalitat de donar resposta a la demanda de les famílies que
han tingut els seus infants després del
període d’inscripció.
La regidora d’Educació, Saray Cantero,
ha explicat que amb la posada en marxa

d’aquesta aula “es cobreix la demanda
que hi ha a la població”. Cantero ha explicat que l’aula s’ha habilitat al Trenet
perquè “és l’escola bressol municipal
que té la infraestructura necessària per
poder acollir una aula per a nadons”.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
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L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca fomenta l’emprenedoria i el comerç local

L’empresa 7 i Tria aconsegueix
un reconeixement en el marc del
Concurs d’Iniciatives Empresarials
L

’Ajuntament de Sant Andreu de
la Barca continua impulsant programes pel foment del comerç
i la indústria local i per donar suport als
emprenedors que tenen una idea de negoci i l’oportunitat de posar-la en funcionament. En el marc d’aquesta política,
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca participa al programa supramunicipal
Fem Xarxa, Fem Empresa, que impulsen
vuit ajuntaments del nord del Baix Llobregat.
El concurs l’impulsen els ajuntaments
d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató,
Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve
Sesrovires i enguany ha comptat amb la
participació de 86 empreses que han optat
a una de les cinc categories que preveuen
els guardons. En el cas concret de Sant
Andreu de la Barca hi havia 6 candidatures
d’empreses i 5 projectes de joves.

El regidor de Cultura, Joventut i Participació, Juan Pablo Beas, que va representar a
l’Ajuntament a l’acte de lliurament dels premis, ha destacat la vinculació de l’empresa
amb la ciutat i ha recordat que “bona part
dels seus treballadors són veïns de la ciutat”.

7 i Tria dóna feina a més de
1.600 persones i el projecte
de l’IES Montserrat Roig
pretén facilitar la relació
entre generacions

Els responsables de Set i Tria van recollir el guardó de mans del regidor Juan Pablo Beas

L’empresa 7 i Tria de Sant Andreu de la Barca ha estat la guanyadora en l’apartat de
millor empresa en creació de llocs de treball, una categoria dotada amb 3.000 euros.
Aquesta empresa, amb més de 29 anys
d’història a la ciutat, està especialitzada en
la gestió de serveis per a l’ensenyament,
l’alimentació, el lleure i els casals d’acollida,
entre d’altres.
El gerent de 7 i Tria, Francesc Casal, ha destacat “la importància de guanyar un premi
com aquest perquè representa un reconeixement a la feina de molt de temps” i ha
subratllat que “l’empresa dedica especial
atenció a la seva vessant social i està plenament interessada en la creació de llocs
de treball”. Actualment l’empresa compta
amb més de 1.600 treballadors.

Foto de família dels guardonats d’enguany

El concurs d’Iniciatives Empresarials també
té un apartat dedicat a les millors idees de
negoci. Enguany ha quedat com a ﬁnalista
una proposta dels alumnes de l’IES Montserrat Roig que es basava en l’intercanvi generacional. La professora del centre Tere
Villegas ha explicat que “l’objectiu és facilitar la relació entre les persones grans i
els joves”. La proposta dels estudiants del
Montserrat Roig passava perquè els grans
ensenyessin als joves a fer tasques de la
llar com ara planxar o cosir i que els joves
ajudessin als grans afectats per algun tipus
de demència a estimular la seva capacitat
cognitiva recordant la seva vida.
Juan Pablo Beas ha destacat la importància que dos propostes nascudes a Sant
Andreu de la Barca hagin arribat al ﬁnal
en un concurs com aquest i ha subratllat
“la feina que es fa des de l’Ajuntament
per estar al costat dels emprenedors i
els empresaris”. Beas ha assegurat que
“l’Ajuntament està molt atent i interessat
en vincular-se en aquest tipus de propostes creatives i intel·ligents”.

Una aplicació permet pagar el temps exacte d’estacionament i recarregar des del telèfon

La zona blava d’aparcament es
podrà pagar amb el mòbil
A

partir del mes de maig la zona blava d’aparcament es podrà pagar
des del mòbil, el temps just que
el nostre vehicle estigui estacionat i sense
cues als parquímetres. Aquesta és una de
les millores que proposa la nova adjudicatària del servei, que, per descomptat, es
podrà continuar pagant amb el sistema
tradicional.

Els usuaris podran descarregarse l’aplicació “el parking” als seus
telèfons (gratuïta tant pels mòbils
amb sistema Android com iOS, i des

d’aquesta poder fer qualsevol gestió
relacionada amb l’aparcament regulat a la ciutat. D’aquesta manera, els
usuaris poden donar d’alta a un mateix telèfon diferents vehicles, un fet
beneficiós en cas que a casa tinguem
dos cotxes, per exemple. També han
de donar d’alta una targeta de crèdit.
Amb aquesta eina tecnològic els pagaments es poden fer de manera més ràpida i senzilla i l’usuari pot estalviar diners
perquè permet pagar pel temps exacte
d’estacionament. No serà necessari fer
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cua davant del parquímetre per recollir
el tiquet i es podrà renovar el títol des
del mateix mòbil en cas, per exemple,
de necessitar més temps d’aparcament
regulat. Si l’usuari marxa abans de quan
havia previst, aturant l’estacionament
no abonarà diners de més.
Sant Andreu de la Barca disposarà
d’un total de 199 places en zona blava
a les diferents zones de la ciutat, especialment en àrees que requereixen
un alt índex de mobilitat diürna, com
zones comercials per exemple.
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El consistorio ha aprobado una declaración institucional en este sentido

A los usuarios de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca muestra su apoyo a las
reivindicaciones de los pensionistas

Ayudas para
el pago de
productos
farmacéuticos

l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha mostrado
su apoyo a las reivindicaciones de los pensionistas, que cada lunes se concentran a las puertas del
consistorio para pedir una mejora
de sus pagas y el mantenimiento del
sistema público de pensiones.

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca dispone de una línea de ayudas para contribuir
con las familias más necesitadas a la
compra de productos farmacéuticos o
de ortopedia. El consistorio ha aprobado este mes un convenio con las farmacias de la localidad para el pago de
este tipo de productos.

E

La concejal de la Gent Gran, Charo
Ramírez, ha encabezado la delegación de pensionistas de la ciudad que
el pasado 14 de abril asistió a la concentración convocada en Barcelona.
La concejal Charo Ramírez encabezó la delegación de Sant Andreu

Pancarta de apoyo a los pensionistas en el
Ayuntamiento

El alcalde de la ciudad, Enric Llorca,
ha explicado que “esta es una reivindicación que encabezan las personas
mayores pero que nos afecta a todos”
y ha defendido la necesidad que los
pensionistas tengan una paga digna.
Llorca ha destacado la importancia
de dejar de lado intereses partidistas
en este sentido y unir esfuerzos para
conseguir la mejora de las pensiones
y ha subrayado el esfuerzo de todas

las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca para aprobar
una declaración institucional en este
sentido.
El alcalde ha insistido en la necesidad que los pensionistas puedan recuperar su poder adquisitivo y que
este esté a la altura del esfuerzo y
el trabajo que han hecho durante su
vida laboral.

E

Las personas que se beneﬁcian de este
tipo de ayudas para la compra de productos farmacéuticos deben ser usuarias de
los Servicios Sociales municipales y las
subvenciones deben servir para sufragar
un fármaco prescrito por un médico.
La línea de ayudas prevé el pago del
producto o bien su copago. El año pasado el consistorio contribuyó al pago de
medicamentos a 36 personas.

Los productos deben estar prescritos por un
médico

Con 170 euros cada uno

Casi un centenar de estudiantes se
beneficiará de las becas de transporte
C
on la finalidad de minimizar el
impacto económico que tiene
para una familia tener a uno
de sus miembros estudiando, el Ayuntamiento ayudará a pagar el transporte de unas 70 personas.

El consistorio ha incrementado esta
línea de ayudas en un 20% respec-

to al año anterior y destinará en total 12.000 euros a ayudar a pagar el
transporte de los jóvenes que cursan
sus estudios fuera de la localidad.
Las personas interesadas en esta
ayuda han podido presentar sus solicitudes durante el mes de abril y
está previsto que las adjudicaciones

La ayuda equivale a una T10 trimestral

se hagan en las próximas semanas.
Para poder optar a esta beca era necesario ser mayor de 16 años, cursas estudios superiores fuera de la
ciudad y cumplir algunos requisitos,
como por ejemplo que la unidad familiar no sume 37.000 euros de ingresos
al año.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
El 19 d’abril de 1990 Ràdio Sant Andreu començava les seves emissions
regulars com a Emissora Municipal

28 anys de Ràdio Sant Andreu
Ràdio Sant Andreu vol agrair la feina
dels professionals que han format i formen part de l’emissora com també dels
col·laboradors que han dedicat bona part
del seu temps a oferir una ràdio de qualitat.
La ràdio ha estat testimoni del dia a dia
de Sant Andreu de la Barca i com a emissora pública vol continuar informant de
l’actualitat de la ciutat a més d’entretenir
i compartir.
Després de les millores realitzades l’any
2017, sobretot en la recepció del so a través
de la freqüència de l’emissora municipal

amb la instal·lació d’un emissor i un processador nou, amb una millora signiﬁcativa de la cobertura i qualitat a l’emissió.

Una sardana del compositor
local Joan Bosch, opta al premi ‘La Sardana de l’Any’

La sardana ‘Al Casino amb els Montgrins’
ha estat seleccionada per votació popular
com una de les 10 millors sardanes de
l’any 2017. El concurs està organitzat per la

Confederació Sardanista de Catalunya amb
l’objectiu d’escollir la sardana de l’any
Cada any es presenten centenars de noves composicions al concurs i en aquesta
edició, comptarà amb presència santandreuenca en la ﬁnal que se celebrarà a Alcanar el 13 de maig.
Aquesta és la primera vegada que una
composició de Joan Bosch és ﬁnalista,
després d’haver creat al voltant d’unes 24
sardanes, la majoria dedicades a Sant Andreu de la Barca.
‘Al Casino amb els Montgrins’ va ser enregistrada l’any 2017 i està dedicada al 90
aniversari del Casino.
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CURSA PRIMAVERA

Continuem fent esport a l’estiu

XXIII edició de la
Cursa primavera

El 25 de juny comencen les activitats
esportives d’estiu a les instal·lacions
municipals que organitza l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca i que aplega com cada any més de 1.000 nens i
nenes de la localitat.
El conjunt d’activitats està format pel
casal esportiu, estades de tennis i futbol i els cursets de natació.
Al casal el jovent farà activitats
d’esports col·lectius, esports individuals, esports d’aventura, jocs esportius, cursets de natació, activitats lúdiques, tallers d’anglès, música, jocs
de taula, treballs manuals i excursions
setmanals.
Pel que fa a les estades de tennis i fut-

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb la col·laboració del Club Atletisme Sant Andreu de la Barca i de la
secció atlètica de l’Associació Esportiva
Sant Andreu de la Barca i amb el suport
de la Diputació de Barcelona, organitza
el diumenge 20 de maig la XXIII Cursa
Popular de Primavera.
La primera de les curses que es farà
serà la de 5 quilòmetres a les 9.30h,
seguida de les curses de promoció a
partir de les 10.30h. La sortida i arribada es farà des de l’avinguda Constitució. El lliurament de guardons un cop
ﬁnalitzades totes les curses, al mateix
lloc, cap a les 11.45h.
Podreu trobar tota la informació a: http://
cursadeprimavera.blogspot.com.es
http://esports.sabarca.cat

bol, els alumnes gaudiran de l’esport
escollit cada dia de la setmana, combinat amb activitats aquàtiques lliures, gimcanes i moltes més activitats
lúdic-esportives. Una altra opció són
els cursets de natació intensius, una
bona oportunitat perquè els nens i les
nenes aprenguin, millorin i perfeccionin el seu nivell.

Els horaris de les activitats del casal
d’estiu:
de 9.00 a 12.30h
de 9.00 a 16.30h amb servei de menjador
De 8.00 a 9.00h o de 16.00 a 17.00h
servei d’acollida

Les inscripcions dels programes de
casal esportiu i estades de tennis i
futbol resten obertes a partir del 16
d’abril. Pel que fa a les inscripcions
dels cursets de natació començaran
el 21 de maig i fins al dia 20 de juny
mitjançant a la web http://esports.sabarca.cat.

ENTITATS

PRACTICA LA SALUT

Associació Esportiva Sant Andreu

Fem esport i salut
al carrer

Bàrbara Arranz Campiona de
Catalunya a llançament de pes
Durant el mes de març s’han celebrat
els Campionats de Catalunya de pista
coberta a Sabadell de les distintes categories sub 14, sub 16 i sub 18.
l’atleta Bàrbara Arranz a la categoria
sub 16, el passat 11 de març es va proclamar campiona de Catalunya a la mo-

dalitat de llançament de pes amb una
distància de 10,78m, situant-se primera al rànquing català. Josep Garcia a
la mateixa categoria va assolir marca
personal de 9,91 segons als 60 tanques
quedant 9è de Catalunya i Martin González a la categoria sub 18 va quedar en

Un any més l’Ajuntament fa les activitats d’esport i salut, obertes a tothom
dins del programa “Practica la salut”.

setena posició amb una marca de 8.71
molt a prop de la mínima per participar
en el Campionat d’Espanya.

L’esport de Sant Andreu incorpora una nova disciplina

El tennis taula emergeix a
Sant Andreu de la Barca
A partir del mes d’abril, Sant Andreu de
la Barca comptarà amb un nou projecte esportiu: “Tennis taula”, liderat per
l’esportista d’elit i medallista paralímpic Jordi Morales.
El passat divendres 23 de març el regidor d’Esports, Lluís Oulego, va fer

el lliurament del nou local polivalent
al president de l’entitat, Ramón Segura. Aquest espai s’ha habilitat a les
instal·lacions esportives municipals de
Can Salvi.
Per informació sobre l’activitat us podeu adreçar a la recepció de Can Salvi,

a cttsabarca@gmail.com o trucant al
619.467.012.

Durant els mesos d’abril, maig i juny,
trobareu esport i salut al carrer; a la
plaça Federico García Lorca amb les
Màster class següents:
INTENSIVE IOGA
GENT GRAN
CARDIOBOX
STREET SUMMER CLASS
Les activitats estan obertes a tothom
que vulgui gaudir de l’esport a l’aire
lliure a un ambient familiar i festiu.

L’Ajuntament informa
Abril de 2018

ESPORTSSAB

7È ANIVERSARI DEL COMPLEX L’11

Programa de passejades Ho celebrem de la millor
“A cent cap als cent” manera, fent esport
El passat mes d’abril es va realitzar a la nostra localitat la passejada del programa “A cent cap als
cent” amb un total de 200 persones,
de les poblacions de Tona, Cornellà,
Collbató i Sant Andreu de la Barca.
L’esdeveniment va ser tot un èxit on
els participants van gaudir d’un recorregut per Sant Andreu i Corbera
finalitzant a les instal·lacions muni-

cipals de Can Salvi. Després d’un bon
dinar, la jornada va finalitzar amb
una classe de zumba.
La propera i última passejada del
cicle que organitza la Diputació de
Barcelona es farà a mitjans de maig
a Palau-Solità i Plegamans on hi ha
prevista la participació de més de
2.400 persones de tota la província de
Barcelona.

El mes d’abril ha estat replet d’activitats
per celebrar el 7è aniversari del Complex Poliesportiu L’11. Durant la setmana del 16 al 22 d’abril, a la piscina
municipal es van organitzar jornades
lúdiques amb material inflable. Petits
i grans van gaudir d’unes activitats
diferents al tradicional “Festaigua”.
Dins la mateixa setmana es van fer diferents activitats amb un ambient de
festa i molt familiar.

La primera activitat ha estat el Triatló Fitness, formada per tres sessions
d’entrenament: spinning, Cross training i entrenament aquàtic, que va
tenir un gran èxit de participació amb
més de 70 persones a un ambient
ideal a l’aire lliure.

DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA

La setmana de l’aniversari va finalitzar amb una màster class a càrrec de
Jèssica Expósito, que va fer una sessió de zumba.
Va ser una setmana molt activa i saludable amb un gran èxit de participació,
on els assistents van gaudir de les activitats proposades per l’organització.

En la edición de este año han participado más de 300 formaciones
de diferentes categorías

Més actius cada dia Sant Andreu de la

Barca, representado en
el torneo Mare Nostrum

El passat 6 d’abril és va celebrar el
Dia Mundial de l’Activitat Física amb
diverses activitats obertes a tothom
que va voler participar. La jornada va
començar amb una caminada urbana
en la qual va estar present el regidor
d’Esports, Lluís Oulego i representants del CAP de Sant Andreu de la
Barca. L’alcalde, Enric Llorca, va rebre
als participants a la seva arribada a
l’Ajuntament. Durant el dia es van realitzar diferents activitats al Complex
L’11 d’Aquató, Pilates, Zumba, Aeròbic/step i Aquagym.

L’Ajuntament aprova la
convocatòria de subvencions per
a iniciatives esportives 2018
El passat dia 4 d’abril la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va aprovar la convocatòria de subvencions per a iniciatives
esportives 2018. La partida que destina la regidoria d’Esports per aquestes subvencions és de 110.000 euros.
Els programes subvencionables són 5
i destaca el suport per l’esport base
amb més del 50% dels recursos.

El regidor d’Esports, Lluís Oulego, ha
explicat que “els ajuts econòmics són
només una part del suport que es dóna
a les entitats locals des de l’Ajuntament.
La cessió de les instal·lacions i la millora equipaments representen la part
més important”. Oulego ha recordat
que l’any 2017 l’Ajuntament va destinar més de 835.000 euros a aquesta
partida.

Un equipo de la categoría de infantil del
Sant Andreu de la Barca ha participado
en la XVIII edición del Torneo de Fútbol
Internacional Mare Nostrum, que se ha
celebrado desde el 29 de marzo y hasta
el 1 de abril en Salou.
El equipo se ha enfrentado con las formaciones de Lagun Artea A.D. (País
Vasco), North Tipperay (Irlanda), Sistrells CF “B” (Badalona) y Cregmore
Claregal Way “A” (Irlanda).
En esta edición han participado casi 300
equipos de diferentes categorías desde
Prebenjamin hasta Juvenil, en categoría
masculina, así como Amater en Femenino.

A parte de España, los equipos provenían de otros países como Corea, Japón, Kuwait, Irlanda, Inglaterra y Noruega.
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Saray
Cantero
Ciutadans

Pasión por Sant Andreu

La movilidad como eje
vertebrador

Lluites compartides

Sant Jordi Diada de todos
los catalanes

Es lo que sentimos por Sant Andreu de la Barca, por nuestra ciudad.
Y en esto no puede ganarnos nadie.
Nuestro objetivo principal, nuestra principal motivación es mejorar
nuestro municipio. Sentimos con
intensidad su día a día, queremos lo
mejor para nuestros vecinos y vecinas, creemos en una ciudad cada día
más abierta, más integradora, más
moderna.
La transformación y la consolidación del Sant Andreu actual es el
fruto de un trabajo conjunto: el de la
ciudadanía y el del gobierno socialista que ha liderado el gran cambio de
nuestro municipio hace ya muchos
años.
El PSC siente con más intensidad que nadie lo que es ver mejorar
y crecer en servicios, en calidad de
vida, en zonas verdes, en espacios
comunes a Sant Andreu de la Barca.
Y no existe más garantía para que
Sant Andreu siga mejorando que un
gobierno socialista, un gobierno que
siga el camino de metamorfosis que
ha llevado a nuestra ciudad a ser envidiada y puesta de ejemplo en muchos lugares.
Nos sentimos orgullosos de cómo
es Sant Andreu. Solo hace falta visitar otros municipios para valorar la
gran calidad urbana y verde de Sant
Andreu, nuestro buen equilibrio entre zona habitada y forestal, nuestra
próxima conquista del río, la prosperidad ingente de nuestro polígono
industrial, la armonía, solidaridad e
integración que tienen sus gentes.
La alegría de una ciudad que sabe
convivir, que está conﬁgurada por
múltiples colores que nos enriquecen.
Ahora toca dar el salto deﬁnitivo
de calidad. Aún más calidad. En la
calle pero también en la atención a
las personas. Queremos una ciudad
hermosa, sostenible pero también la
queremos más empática, más cercana. La ciudad como un vecino más
que cuida al resto.
Ese sello de calidad deﬁnitivo, el
que nos haga la mejor ciudad posible
en los próximos años, solo lo puede
garantizar el Partit dels Socialistes
de Catalunya. No hay otra formación
que crea más en lo local que la nuestra.
Mientras otras formaciones están más pendientes de fuera que de
dentro, el PSC de Sant Andreu se
centra en nuestra ciudad, en mejorarla, en modernizarla, en hacerla
para todos.
Y lo vamos a hacer. Vamos a hacer
un Sant Andreu increíble. Con todos
vosotros.

Recientemente se presentó al pleno municipal el Plan de movilidad urbana sostenible
(PMUS). En él, se proyecta dar un nuevo uso al
desplazamiento en bicicleta, entre otros. Nuestra
ciudad, siempre ha tenido una especial relación
con esta, pruebas deportivas de renombre internacional, aﬂuencia masiva ciudadana cuando
se celebra su ﬁesta, varios grupos ciclistas de
renombre y mucha actividad de MB alrededor de
las sendas de nuestras montañas y el río. Pero
no hemos podido cambiar su concepto y uso así
como su previsible importancia en la futura movilidad de nuestra ciudad. La bicicleta, aparece
como una diversión familiar, una actividad deportiva de ﬁn de semana, y algunos usos para el
mantenimiento físico y de salud, pero, en apenas
pocos casos, para el uso que se desea potenciar,
el de uno de los elementos básicos de la movilidad diaria en la ciudad, para desplazamientos
de pequeñas compras, de asistencia a centros de
estudio, centros de trabajo, instituciones, etc.
El uso de la bicicleta es percibido cada vez
mas socialmente como indicativo de una sociedad más desarrollada, evolucionada y con una
percepción clara de un entorno más limpio y
saludable. Pero en nuestra ciudad, es un determinante, algo en lo cual podemos inﬂuir poco o
nada. Y es en ese “poco” donde debemos concentrar los esfuerzos. Debemos generar prescriptores. Ciudadanos que usen con asiduidad la bicicleta para sus movimientos urbanos, y visualicen
con su uso una imagen hacia el resto de los ciudadanos. Generar actitud, generar compromiso,
generar conciencia y generar moda. Visualizar a
la patrulla de la policía local, a los mensajeros, a
los pizzeros, utilizando este medio es un comienzo de ello. En nuestras ciudades colindantes, ya
se ven a muchos padres con bicicleta recogiendo
a los niños al salir de clase.
La nuestra es una ciudad no concéntrica. Los
geógrafos urbanos nos dicen que son estas ciudades que se desarrollan longitudinalmente a lo
largo de una vía de circulación. Al estar situada
en un valle ﬂuvial, además tiene una fuerte diferencia de cota de altura en relativamente poco
espacio. Barrios altos, barrios de valle, complicada morfología para la movilidad en bicicleta.
Las nuevas bicicletas eléctricas potenciaran
este tipo de desplazamientos verticales y posibilitaran la incorporación de segmentos de edad
más maduros. Ello nos lleva al siguiente paso, LA
ELECTRIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA,
previsible y pronta en todas las ciudades. Ésta
será la gran próxima obra en nuestra ciudad y
un suculento contrato para las empresas que lo
lleven a término. Loa puntos de carga, que ya vamos observando en algunas esquinas y centros
comerciales, deberán estar a lo largo de nuestras
calles y plazas para poder generar una movilidad
no contaminante y saludable.
No contaminaremos en nuestros parques, a
la entrada de nuestros colegios, al lado de las terrazas o bajo los balcones de nuestros ediﬁcios,
pero, cada gramo de CO2 y otros gases que no
emitamos en nuestro entorno inmediato, será
generado en otro lugar donde el medio ambiente se verá comprometido, solo desplazaremos
la contaminación, no la reduciremos. Es necesario que para que el ciclo de ciudad saludable
sea completo, en los lugares donde se genere la
energía, esta deba de producirse de forma limpia
y evidentemente renovable. Para ello debemos
promover políticas en contra de las restricciones
políticas a la generación de energías limpias y
romper el monopolio de las grandes empresas
energéticas que tan bien se deﬁenden con sus
puertas abiertas a los políticos que durante su
mandato las deﬁenden.ACTUAR LOCALMENTE ,
PENSAR GLOBALMENTE.

En el ple corresponent al mes de març
(però que es va fer el 5 d’abril) vam aprovar una moció institucional de baix contingut polític que va rebre el suport de tots
els grups municipals. Era la moció sobre
les pensions. En un intent de demostrar
la unitat vers un problema que ens afecta
a totes i a tots vam deixar en un racó les
nostres solucions per poder aprovar un
document buit de contingut. Vam donar la
imatge que es buscava, la d’un ple unit per
exigir solucions que resolguin el problema
de les pensions.
Però la ciutadania ens reclamava fer
una foto? O bé ens reclamava fer passos
ferms en defensa dels seus drets i, tanmateix, els nostres drets? Per nosaltres
és clar que cal diferenciar els dos àmbits
d’acció. Compartir la lluita no signiﬁca
estar d’acord en la solució. I està bé que
totes i tots ho entenguem així. Cal el debat
al plenari, cal que els nostres respectius
models de reforma per a les pensions i, en
el nostre cas, el debat sobre les pensions
en un marc republicà, es pugui fer.
No passa res per opinar diferent i votar diferent, no passa res quan, des del
respecte a la democràcia, es defensen
posicionaments polítics en el marc adequat per fer-ho: el ple municipal. Estic
convençut que el debat enriqueix i que
aquest debat ha de ser sincer. És clar i
evident que el model que defensem des
d’ERC-AM respecte a les pensions es diferencia del model del PP i això cal que
es visualitzi i s’expliqui. Representem als
santandreuencs i les santandreuenques
i hem d’assumir aquesta responsabilitat. Cal trencar amb els falsos mites que
acaben imposant nous diktats, mites que
ens diuen que la confrontació política divideix i que no es pot parlar de tot en un
ple municipal o en qualsevol altre àmbit
deliberatiu. Mites que s’han convertit en
crua realitat.
En els darrers plens ho estem vivint.
Per un fals concepte de la unitat sacriﬁquem la defensa dels nostres models socials per aprovar documents buits que no
faciliten el debat.
Però també ho estem vivint en altres
espais del nostre municipi, més importants que el propi ple. Són els pilars de
la nostra societat, són els centres educatius. Per què opinar ha de ser motiu de
divisió? Per què defensar i argumentar ha
de trencar cap harmonia? Per què no es
pot debatre de tot a les aules? Per què
la imposició de l’statu quo mai s’associa
a divisó social i, en canvi, combatre ideològicament l’statu quo implica divisió i
fragmentació? Ens juguem molt més que
el resultat d’unes eleccions, ens juguem la
pròpia democràcia.

En el pasado pleno se aprobó el Plan
de Movilidad Sostenible. Hay dos
partes claves en este plan, el diagnostico y las futuras actuaciones que
harán en nuestra ciudad durante los
próximos años. Ciudadanos apuesta
por la movilidad sostenible, eﬁciente, dónde las personas sean el eje
principal. Además de favorecer el
medioambiente cambiando nuestros
hábitos, como por ejemplo, fomentando el uso del transporte público.
Por esta razón, nuestro grupo municipal, hace unos meses, presentó
una moción para congelación de los
precios del Transporte Público en el
2018. Y por otro lado, fomentamos
desde el gobierno municipal, salud y
medio ambiente a través de carriles
bicis en la ciudad.
En el pasado pleno Cs votó a favorablemente por la moción institucional
sobre las pensiones dignas. Ciudadanos apostamos por un sistema
público de pensiones digno y sostenible. Cs en el Congreso de los Diputados ha negociado la subida del 3%
a las pensiones mínimas y si no se
aprueban los Presupuestos Generales del Estado, la subida será solo del
0’25%. Por otro lado,en la moción del
modelo lingüístico de la inmersión en
catalán nuestro Grupo Municipal voto
en contra porque apostamos por un
modelo educativo trilingüe, Catalán,
Castellano e Inglés.

www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

Lluites compartides que cal guanyar
per créixer com a poble. Ho farem!
Grup Municipal ERC-AM

Por último, quiero dar las gracias
por todas las muestras de cariño y
apoyo que estamos recibiendo últimamente y en especial el domingo 22 de abril, cuando montamos la
carpa de Ciudadanos con nuestro Diputado en el Parlament, Martín Barra en los actos de la Diada de Sant
Jordi. Nuestro trabajo da frutos y por
suerte la ciudadanía lo ve y lo valora
positivamente. GRACIAS Y MAS GRACIAS.
Facebook:
Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Desprestigi institucional

Interrogants actuals (1)

PGE 2018

¡Por el derecho a la salud:
sanidad pública para todas y
todos!

És preocupant descobrir els casos de corrupció que es van estenent com taca d’oli a
moltes institucions públiques.
El Tribunal de Comptes que ha de ser determinant en el combat eﬁcaç contra la corrupció, ja que te competència sobre el control suprem i extern dels ingressos i despeses de tot el
sector públic, estatal, autonòmic, local, fundacional, de les empreses públiques, organismes
autònoms, entitats gestores de la Seguretat
Social, partits polítics i les subvencions. Doncs
ens trobem amb notícies com “El Tribunal de
Cuentas alberga a varios grupos familiares de
altos cargos” Investigacions periodístiques informen que aquest òrgan estatal encarregat de
ﬁscalitzar i sancionar als partits polítics i Administracions, acull en la seva plantilla a diverses
nissagues familiars. Hi ha qui com el Sr Javier
Medina (conseller) te a l’esposa, el germà, la
germana i un parent de l’esposa. Hi ha nissagues que no només estan a la cúpula, també
en llocs de menys responsabilitat. I ens trobem,
que els casos de corrupció destapats ﬁns ara,
estan liderats per la UCO o l’UDEF que son operatius del Cossos Armats de l’Estat.
També estem veient com es publiquen activitats escandaloses per part de la Universitat
Rey Juan Carlos, universitat pública de Madrid
fundada l’any 1996 per Alberto Ruiz Gallardón,
president llavors de la Comunitat Autònoma.
A més del cas del master de la Presidenta Cifuentes (ja molt greu de per si, i esquitxa a totes
les universitats espanyoles) el personal docent
tampoc ha estat exclòs de crítiques. La germana de Cifuentes, es professora visitant malgrat
no tenir cap requisit dels que exigeix la Llei de
Universitat, hi ha cosines del senyor Ruiz Gallardon, hi ha la cunyada del Francisco Granados, o la neboda de Jaime Mayor Oreja. Tanmateix hi ha càrrecs polítics del PP que han tornat
a l’activitat universitària en aquesta Universitat,
quan van acabar l’etapa política.
Un altre cas especialment sagnant perquè
afecta molt directament a la salut de les persones és l’escàndol de les pròtesis defectuoses
de Traiber. 50 cirurgians ortopèdics i d’altres
especialitats de mes de 20 hospitals catalans
han estat imputats per presumptes irregularitats en la fabricació i implantació de pròtesis de
genoll i maluc, principalment. Segons el jutge
d’instrucció, aquests metges presumptament
van cobrar comissioni legals de Traiber com
compensació per “col·locar les seves pròtesis”.
Aquest cas ha fet que s’hagin seguit a més de
6.000 pacients de tota Espanya perquè podrien
haver rebut alguna pròtesi defectuosa.
També s’han parlat de casos de corrupció
dintre de l’exèrcit espanyol, però aquestes informacions no han estat difoses com les d’altres
institucions. El Tribunal Suprem va conﬁrmar
al 2016 l’expulsió de l’Exèrcit del Tinent Luis
Segura per publicar un llibre denunciant la corrupció dintre de les Forces Armades.
Pel que fa a la Monarquia, el seu descrèdit
mereix capítol apart.
Vetllar pel prestigi institucional és una
gran responsabilitat política, perquè la ciutadania no pot contribuir al progrés social i
econòmic si veu que les institucions tenen com
objectiu lucrar a unes quantes famílies i perpetuar en el poder a determinades elits. La
convivència en democràcia es basa en la conﬁança en les institucions, sinó és un “campi qui
pugui”. La transparència i la radicalitat democràtica no son qüestions menors, són el fonament de la cohesió social i de la convivència en
democràcia.
Quan parlem de protegir a la ciutadania i de
procurar millorar el seu benestar i la seva salut,
son encàrrecs tan importants, tan vitals, que cal
tenir especial cura en no fer ús de les institucions en beneﬁci propi ni en fer propaganda.
L’Ajuntament com a administració més propera a la ciutadania ha de vetllar pel respecte a
les persones i tenir-ne cura. En aquesta línea
estem treballant aquest Grup Municipal, amb
col·laboració estreta amb persones sensibilitzades per temes de salut i medi ambient.

Des d’aquest espai, volem exposar uns quants interrogants
que molts conciutadans ens fan:
1.- Les pensions es paguen
amb les cotitzacions dels treballadors en actiu: lluitem contra
l’atur. Quin és el suport municipal
a la competitivitat?
2.- L’increment del sous és
molt baix en relació als costos de la vida, especialment
de l’habitatge. Com facilita
l’ajuntament les noves ediﬁcacions residencials?
3.- L’economia catalana és
dinàmica i oberta i va creixent
any rere any. Quines millores hi
ha pendents en el polígons industrials de Sant Andreu de la
Barca?
4.- L’opinió pública catalana
condemna la corrupció política. De quina manera garanteix
l’equip de govern municipal la
transparència en la presa de decisions?
5.- Els serveis social atenen
cada dia més persones necessitades. Quines són les dades reals
de pobresa del nostre municipi i
les seves principals raons?
6.- Ni una dècima part de
les famílies de Sant Andreu de
la Barca segueixen programació televisiva en català. Quina és
l’aportació municipal en la normalització de la llengua pròpia de
Catalunya?
7.- El soroll provinent de
l’autovia A-2, del Ministeri de
Foment, i de la fàbrica CELSA
molesta molts als veïns d’aque
sta ciutat. Els intents de solució
municipal d’aquest problema ha
estat només parcial, què falta per
fer?

Los cuatro años consecutivos de crecimiento
económico y de creación de empleo han permitido
aumentar la inversión en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
LOS PGE PARA 2018 CUMPLEN CON:
El compromiso de bajar los impuestos, siempre que es posible.
Los jóvenes bajando las tasas universitarias,
subiendo las becas y destinando 500 millones de euros de ayuda complementaria a la Garantía Juvenil.
Los pensionistas, subiendo las pensiones más
bajas un 3%, el doble que el IPC esperado.
Los colectivos más vulnerables con 346 millones de euros para la protección familiar y lucha contra la pobreza infantil, 1.401 millones para la dependencia y 5.716 millones para el fomento del empleo.
Los agentes sociales y funcionarios públicos,
incluyendo la equiparación salarial de nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dotando las partidas correspondientes.
Las comunidades autónomas mejorando su ﬁnanciación en 4.248 millones de euros.
7 DE CADA 10 EUROS PARA GASTO SOCIAL
Los PGE para 2018 son los más sociales de la
historia de nuestro país: destinan 7 de cada 10 euros a gasto social.
Son unos presupuestos pensados para recuperar el bienestar social y económico especialmente
de:
Las familias.
Las clases medias.
Los empleados públicos.
Los jóvenes.
Los mayores.
A través de las siguientes medias:
•Modiﬁcación del IRPF, que beneﬁciará a 3,5
millones de contribuyentes y que consistirá en:
·Subida del mínimo exento de tributación de
12.000 a 14.000 euros.
·Incremento de las reducciones para los salarios brutos entre 14.000 y 18.000 euros.
Ayudas ﬁscales a las familias, que beneﬁciarán a más de 625.000 familias y que se articulan
con tres nuevos cheques para:
•Guardería: Hasta 1.000 € al año para madres
trabajadoras por gastos de guardería de sus hijos de
0 a 3 años.
•Familia numerosa: se amplía la deducción actual de 1.200 € en 600€ por cada hijo a partir de 4º
y siguientes.
•Cónyuge con discapacidad: se crea una nueva
deducción de 1.200 € por este concepto.
Ayudas para facilitar la conciliación familiar,
como el aumento del permiso de paternidad de 4 a
5 semanas.
Modiﬁcación del tipo impositivo del IVA aplicable a las salas de cine, que pasará del 21 al 10 por
ciento.
Una inyección de más de 7.000 millones de euros en I+D+I lo que permitirá, entre otros asuntos,
poner en marcha programas tan importantes como
el de Extensión de Banda Ancha en las zonas rurales.
UNOS PRESUPUESTOS CLAVES PARA SEGUIR
CRECIENDO Y CREANDO EMPLEO
El Partido Popular está abierto a establecer
un diálogo sincero y constructivo entre todas las
fuerzas políticas para lograr la aprobación de unos
Presupuestos clave.
Sacar adelante los PGE para 2018 presentados
por el Gobierno permitirá a nuestro País:
-Continuar en la senda del crecimiento económico.
-Seguir creando empleo.
-La mejora social de los pensionistas y de las
familias.
Sin embargo, el PSOE como siempre recurre al
NO y antepone los intereses partidistas o ideológicos
al interés general de los españoles.
En la Convención Nacional, celebrada durante
el ﬁn de semana del 7 y 8 de Abril, el Partido Popular ha estudiado, debatido y presentado propuestas
sobre los temas que más preocupan a los españoles
y cuya apuesta clara y decidida se reﬂeja en estos
Presupuestos. Y es que frente a los inexpertos que
tantos consejos regalan, nuestros cargos públicos
cuentan con experiencia de gobierno, gestión económica y visión del bien común.

La situación de la sanidad pública
de nuestro país pasa por un momento crítico con ineﬁciente gestión de los
recursos públicos, sobre utilización tecnológica, utilización inadecuada de prestaciones farmacéuticas, gerencialismo,
y sobre todo, de abandono absoluto del
Modelo de Salud Pública.
La continuada política de combinación de recortes, desmantelamiento y
privatización de la sanidad pública ha
supuesto un impacto sin precedentes
sobre la salud, la morbilidad la mortalidad de la población, a pesar de los intentos de ocultación y falta de transparencia
demostrados en las últimas décadas de
la administración gubernamental.
El Consorcio de Salud y Social de
Cataluña (CSC), en el que nuestro Ayuntamiento pretende integrarse, es una
forma de organización que da lugar a
un batiburrillo de instituciones públicas
y privadas (iglesia, patronatos, Generalitat, etc.) confundiendo el interés público
con el privado y la salud con el derecho
a ser negociada, mercantilizada,… provocando graves consecuencias para la
ciudadanía, tales como, largas listas de
espera diagnósticas y quirúrgicas que
con frecuencia son derivadas a centros
privados pagados con dinero público
creando desatención.
A nivel económico este sistema encarece la sanidad pagada con nuestros
impuestos a través de situaciones como
son los sobrecostes irregulares no previstos al inicio de la obra (ej. El Hospital
M. Broggi presupuestado en 42,55 millones de € que acabó costando 90), o los
salarios desmesurados y no justiﬁcados
a los directivos nombrados por el poder
político (más de 125.000Ð en el Consorci Parc de Salut Mar o Barnaclínic), así
como la precarización de las condiciones
salariales y de trabajo de los profesionales de la salud.
Toca acabar con la telaraña de entidades que gestionan nuestros centros
sanitarios ﬁnanciados con dinero público y garantizar que la gestión sea directamente realizada por la Generalitat
integrándolos en el ICS, única entidad
realmente pública y conformando un
Sistema Nacional de Salud universal,
gratuito y de calidad, de gestión, provisión y titularidad pública sometido a un
estricto control presupuestario.
¡Nos toca, como ciudadanos y ciudadanas, movilizarnos una vez más para
defender nuestros derechos y nuestra
sanidad pública!

icveuiasab@gmail.com

A PDeCatSAB-JUNTSxCATALUNYA, TENIM RESPOSTES, SABEM QUÈ FER I VOLEM FER-HO.
(Continuarà)
Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Si quieres participar de forma activa en la política
municipal,puedescolaborarconnosotr@syponerteen
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca.
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca

