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El Teatro Núria
El Teatre Núria
Espert, un espacio Espert, un espai
para todos
per a tots
E

E

l pasado 7 de noviembre fue un
día importante para Sant Andreu
de la Barca.

Un día histórico donde todos nos
sentimos orgullosos de poder contar
con un nuevo teatro de primera calidad, moderno, accesible, sostenible e
innovador, elogiado por especialistas y
arquitectos.
Este nuevo teatro ya es un nuevo
centro de la cultura y la sociedad que
integra, que une todavía más a nuestra
ciudad.
El nuevo teatro Núria Espet es un
sueño que se ha hecho realidad después de unos intensos años de trabajo,
esfuerzo y tenacidad.
Sant Andreu ya puede contar con un
edificio emblemático, símbolo inequívoco del Sant Andreu de la Barca de
este siglo XXI.
Sant Andreu necesitaba un nuevo teatro y necesitaba un nuevo teatro
como este: elegante, accesible, innovador, sostenible, original y funcional.
Lo hemos dedicado a Núria Espert
por representar la más alta distinción
del mundo interpretativo de Catalunya.
Ella visitó hace unas semanas este teatro y se sintió feliz y orgullosa.
Ahora llega el turno de que todos,
entidades de Sant Andreu y ciudadanía, la vida, el corazón de la ciudad, lo
llenéis de magia, de arte, de ilusión, de
futuro.

Un trabajo tan bien hecho merece el
más grande de mis agradecimientos
-a Lluís Domenech y Roser Amadó y
a su gabinete de arquitectos por diseñar un teatro tan especial y tan insólito
como este, tan sostenible, accesible y
original.
-a los servicios de urbanismo y cultura del Ayuntamiento por su trabajo.
-a las empresas constructoras, a los
técnicos municipales y a las personas
que nos han asesorado y aconsejado.
-a la Diputació de Barcelona, a la
Generalitat de Catalunya y al gobierno
de España por creer en el teatro y subvencionar gran parte de su coste.
-a la ciudadanía de Sant Andreu por
su paciencia e ilusión con el teatro.
Este teatro Núria Espert quiere ser
un referente en la comarca, quiere
ofrecerse a todos para acoger toda la
fuerza de la ciudad.
Viendo el teatro, te vienen a la cabeza los años que han pasado, la fuerza
que nos ha movido y la ilusión por mejorar Sant Andreu que ha puesto en pie
este maravilloso teatro.
Estamos orgullosos. El teatro Núria
Espert ya es de todos.
Enric LLorca
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

l passat 7 de novembre va ser un
dia important per Sant Andreu de
la Barca.

Un dia històric on tots ens vam sentir orgullosos de comptar amb un nou
teatre de primera qualitat, modern, accessible i innovador, elogiat per especialistes i arquitectes.
Aquest nou teatre ja és un nou centre de la cultura i la societat que integra, que uneix encara més a la nostra
ciutat.
El nou teatre Núria Espert és un
somni que s’ha fet realitat després d’uns
intensos anys de feina, esforç i tenacitat.
Sant Andreu ja pot comptar amb un
edifici emblemàtic, símbol inequívoc
del Sant Andreu de la Barca d’aquest
segle XXI.
Sant Andreu necessitava un nou
teatre i necessitava un nou gran teatre
com aquest: elegant, accessible, innovador, sostenible, original i funcional.
Li hem volgut dedicar a Núria Espert per representar la més alta distinció del món interpretatiu de Catalunya.
Ella va visitar fa unes setmanes aquest
teatre i es va sentir feliç i orgullosa.
Ara arriba el torn de que tots, entitats de Sant Andreu i ciutadania, la vida,
el cor de la ciutat, l’ompliu de màgia,

d’art, d’il.lusió, de futur.
Un treball tan ben fet mereix el més
gran dels meus agraïments:
-a Lluís Domenech i Roser Amadó
i al seu gabinet d’arquitectes per dissenyar un teatre tan especial i insòlit
com aquest, tan sostenible, accessible
i original.
-als serveis d’urbanisme i de cultura de l’ajuntament per la seva feina.
-a les empreses constructores, als
tècnics municipals i a las persones que
ens han assessorat i aconsellat.
-a la diputació de Barcelona, a la
Generalitat de Catalunya i al govern
d’Espanya per creure en el teatre i subvencionar gran part del seu cost.
-a la ciutadania de Sant Andreu per
la seva paciència i il.lusió amb el teatre.
Aquest teatre Núria Espert vol ser
un referent a la comarca, vol oferir-se a
tots per acollir tota la força de la ciutat.
Veient el teatre, hem venen el cap
els anys que han passat, la força que
ens ha mogut i la il.lusió per millorar
Sant Andreu que ha posat en peu aquest
meravellós teatre.
Estem orgullosos. El teatre Núria
Espert ja és de tots.
Enric LLorca
Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Especial inauguración Teatro Núria Espert

El Teatro Núria Espert, una joya
arquitectónica para la gente
-Un teatro con rampas que sirven de
mirador y de paseo interior
-Un teatro con tres salas: la sala principal de 450 butacas, la Sala de Federico
García Lorca con capacidad para 100 personas y el Espacio Salvador Espriu al aire
libre para propuestas veraniegas.
-Un teatro con placas fotovoltaicas
que mejoran su sostenibilidad.
-Un teatro equipado y preparado para
acoger cualquier tipo de acontecimientos
-Un teatro multifuncional abierto a
todos que ofrecerá teatro, actuaciones
de entidades, exposiciones, charlas,
conferencias...
-Un edificio histórico para Sant Andreu de la Barca.
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Especial inauguración Teatro Núria Espert

5.000 personas visitaron el
Teatro en la jornada de puertas
abiertas
La asistencia superó todas las previsiones. El día 7 de noviembre de 10 a
14 h. unos 5.000 vecinos y vecinas de
Sant Andreu pudieron comprobar cómo
es el nuevo Teatro Núria Espert.

Benjamí Tous va
estrenar el nou espai
d’exposicions del
Teatre
A les 12 h. del diumenge 7 de novembre, el Teatre Núria Espert va inaugurar la primera exposició de forma
oficial. El prestigiós artista Benjamí
Tous va ser l’encarregat d’omplir d’art
el nou espai cultural de la ciutat.
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Especial inauguración Teatro Núria Espert

Las entidades de Sant Andreu
llenaron de vida el nuevo Teatro
El Conseller d’Educació, Ernest Maragall, el President del Àrea de Cultura de la Diputación de Barcelona, José
Manuel González Labrador y Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu, presidieron
el acto de inauguración dedicado a las
entidades de la ciudad el domingo a las
19 horas.
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Sant Andreu,
un exemple de
participació en
les Passejades

El divendres 26 de novembre, el teatre Núria Espert
acollirà la nit de l’esport local,
on es donaran a conèixer els
millors esportistes de la ciutat
de la temporada passada. Us
hi esperem.

La Penya Barcelonista
celebra el seu 30 Aniversari
El divendres 12 de novembre, la Penya Barcelonista va celebrar un sopar de gala a la Sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert amb 100 socis i sòcies per celebrar el 30 aniversari de
la Penya.

Nerea Íñigo a un
torneig a Paris
El passat 19 de novembre,
la gimnasta santandreuenca
de l’Associació Esportiva Sant
Andreu de la Barca, Nerea Iñigo Navas, participà a un torneig
internacional a la Blanc-Mesnil
(París) com a component de la
selecció Catalana de Gimnàstica, que va competir juntament
amb l’equip masculí de la mateixa modalitat.
A l’esdeveniment van participar països com ara Rús-

sia, Ucraïna, República Txeca,
França i la selecció catalana.
Van ser un total de 24 gimnastes femenines i 26 masculins.
La nostra gimnasta va ser
la millor classificada de la participació catalana femenina,
quedant en 8ª posició en classificació general i en 5ª classificació per equips.
La Nerea va realitzar una
molt bona competició i va gaudir moltíssim de l’experiència

de competir al costat de gimnastes i entrenadors de molt
alt nivell i veure de prop
l’organització d’aquest tipus de
competicions en altres països.
Queda clar que la Nerea té
un futur molt prometedor i una
llarga carrera.

Un rierol de gent gran va
poder gaudir al nostre poble
d’una passejada per l’entorn
natural del municipi. Dins del
programa “A cent cap els cent”,
que de forma conjunta es du a
terme amb la Diputació de Barcelona, el passat 18 de novembre, les poblacions de Berga,
Igualada, Santa Perpètua de
Mogoda, Mollet del Vallès i Sant
Andreu de la Barca, van fer un
recorregut de 6,3 quilòmetres,
que es va iniciar a l’ermita de
Santa Madrona, seguint per la
Masia de Can Preses, arribant
fins a l’accés del Pi tallat, continuant per la part de sota de la
Creu de Susalba i finalitzant a
les instal.lacions de Can Salvi,
amb una sèrie d’estiraments.
Seguidament els 206 parti-

cipants a la passejada, van poder seure a les taules del picnic
per poder dinar. Un cop finalitzat l’àpat i amb la presència
del regidor d’Esports Sr. Juan
Antonio Sánchez i la Regidora de Participació Ciutadana,
Sra. Amelia Arroyo, tots els
presents van poder fer-ne un
brindis pel bon desenvolupament de la jornada.
L’acte, que va comptar amb
la col.laboració de la Policia
Local, va ser un rotund èxit de
participació i d’organització.
La propera passejada, es
durà a terme el mes de febrer
de 2011 a la localitat de Santa Perpètua de Mogoda. Sant
Andreu va donar exemple en
la celebració d’aquest tipus de
passejades.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
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Luis Felipe Nieto
PSC

Jordi Alsina
PP

President
Montilla

Carlos Iturgaiz en
Sant Andreu

El próximo domingo 28 de noviembre, Catalunya tiene una cita muy importante con las urnas, una jornada
electoral que va a marcar nuestro futuro común.
El PSC encara los comicios con ilusión y energía ya
que creemos firmemente en el proyecto que encabeza
José Montilla.
Hace unos días, Felipe González dijo una frase realmente acertada: “el ruido del tripartito ha ocultado el
gran trabajo del gobierno de Montilla”. Esta afirmación
no puede ser más clara.
El gobierno socialista de Montilla ha aumentado el
número de colegios, guarderías, pisos de protección
oficial, ayudas sociales, ha mejorado Catalunya a nivel
de infraestructuras, de nuevos y modernos servicios.
El balance de la acción del gobierno de José Montilla
no puede ser más positivo.
Ahora, el president ya ha expresado que no desea
ningún tripartito nuevo y que el futuro de Catalunya está
asegurado en las manos del PSC.
La gente de izquierdas debe apoyar a José Montilla
el próximo domingo 28 de noviembre, toda la gente de
izquierdas de Sant Andreu de la Barca debe apoyar a
Montilla.
Nuestro president, además, eligió Sant Andreu de
la Barca para uno de sus mítings expres el pasado 9
de noviembre. Montilla que expresó su cariño por Sant
Andreu estuvo compartiendo un momento y charlando
con los vecinos y vecinas de nuestra ciudad delante del
mercado municipal.
El próximo domingo es muy importante que todos
vayamos a votar, los socialistas de corazón, los militantes, los simpatizantes, las personas progresistas que
quieren el avance de Catalunya, todos los votantes de
izquierdas debemos impedir una nueva y casi segura
unión entre CIU y el PP.
Nadie debe quedarse en casa el domingo y todos
debemos, con nuestro voto, hacer de nuevo president a
José Montilla. Es posible si todos votamos de corazón el
próximo domingo.
El día 28, vota PSC, vota José Montilla!

El pasado jueves 18 de noviembre, el eurodiputado
del Partido Popular Carlos Iturgaiz visitó Sant Andreu
de la Barca.
Para todos los miembros y simpatizantes del PP fue
un honor tener a este brillante político entre nosotros.
Después de la visita al Ayuntamiento, el importante
dirigente vasco pudo compartir conversación y café con
todos aquellos que quisieron disfrutar de un instante de
reflexión y charla política.
Iturgaiz expresó su alegría por esta en Sant Andreu
de la Barca junto a los militantes y votantes del Partido Popular y alabó el trabajo realizado en el municipio
desde la oposición pero con una actitud constructiva y
eficaz.
En este sentido, Iturgaiz invitó a todos los participantes en el encuentro a apoyar a la candidata del
Partido Popular, Alicia Sánchez Camacho de cara a las
elecciones autonómicas del día 28.
Desde el PP de Sant Andreu de la Barca queremos
también expresar nuestro apoyo a Alícia y pedir a todos
que votéis por el mejor futuro para Catalunya.
El domingo es un día muy importante y el PP será
necesario para encarrilar nuestro futuro.
El PP de Sant Andreu de la Barca ayudará en todo lo
posible a que el cambio real sea posible en Catalunya.
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Jordi Albert
ERC

Rafael Hernica
ICV EUiA

Jaume Adrover
CIU

Ordenances 2011

Ordenanzas SI
Presupuesto NO

El “Consell Ciutadà”
i el nou Teatre

El passat 15 de novembre es van aprovar les
ordenances fiscals per a l’any 2011. Des del grup
municipal d’Esquerra vam votar abstenció. La nostra posició argumentada i ben raonada es basa en
dos fets essencials, el primer, positiu, és que en
aquestes ordenances no s’apliquen uns augments
per sobre de l’IPC, i el segon, negatiu, és que en cap
cas responen a les ordenances que des d’Esquerra
haguéssim aprovat. Davant d’aquesta tessitura, no
les votaríem en contra però tampoc les podíem recolzar, per tant, abstenció.
Des d’Esquerra hem presentat diverses propostes de millora que giraven entorn a la situació
de crisi actual i d’altres a aspectes de rigorositat
formal. La reflexió que fem des del grup municipal
d’Esquerra és que aquestes ordenances no solucionaran cap problema, però tampoc en crearan un de
més gros.
Una de les propostes principals que hem fet és
tenir en compte la condició d’aturat o aturada, cert
que els Serveis Socials ja articulen mesures, però
demanàvem un pas més i incloure bonificacions en
l’IBI i a altres taxes que permetessin un alleugeriment a les economies que pateixen aquesta situació.
I això no s’ha acceptat.
També hem demanat que s’incentivi més l’ús de
la deixalleria per mitjà d’un augment en les bonificacions ja existents. Tampoc s’accepta aquesta proposta.
L’IAE, augmenta un 2% i la recaptació prevista
serà inferior a la del 2010, aquest indicador és preocupant, és qüestió d’ordenances o és qüestió d’un
canvi en la política per a dinamitzar més el nostre
teixit industrial i comercial?. A més, la solució no és
augmentar encara més aquest impost i per tant la
pressió fiscal sobre el teixit industrial i comercial.
Tampoc vam donar suport a la plica sobre la recollida de les escombraries i ara aquesta plica marca un augment del 4%.
Una altra qüestió és l’existència de taxes que no
s’apliquen, com l’ordenança número 19 referent a
l’Emissora Municipal. Per què no s’aplica? Aquesta és una font d’ingressos i, de retruc, permet certa
dinamització comercial i de la pròpia emissora. O
l’equip de govern se la creu o que la deroguin, però
quina és la xifra d’ingrés per aquesta taxa al 2010?
0 . Això no és seriós i no beneficia ningú.
Respecte a l’ordenança número 33 que afecta a les Escoles Bressol, no estem d’acord amb
l’augment, si bé és cert que aquesta és competència
municipal però sense el finançament que caldria des
de l’administració que ens ha cedit aquesta competència, i que el preu respecte a l’oferta privada continua sent menor, no ens satisfà aquest augment. Ni
tampoc s’entén l’augment del preu de l’abonament
anual del BiciSAB.
Ara bé, s’executa l’acord de ple, a partir d’una
moció presentada per Esquerra, on les famílies monoparentals s’equiparen a les nombroses.

El día 15 de este mes, se celebró el Pleno que
contenía como puntos importantes y que afectan a la
ciudadanía, las Ordenanzas fiscales y el Presupuesto para el próximo año 2011.
Nuestro grupo en las ordenanzas ejercimos el
voto positivo ya que el porcentaje de incremento se
encuentra entre el dos por ciento de subida por lo
que tanto tasas como Impuestos quedaran por debajo del IPC previsto. Existen excepciones en cuanto
a la tasa de recogida de residuos que sube un cuatro
por ciento y el IAE que ronda el tres por ciento. Entendemos que desde nuestro grupo también ha de
haber el grado de responsabilidad que permita que
algunos de los servicios que se dan desde nuestro
Ayuntamiento no queden fuera de estas prestaciones por lo que ha de existir un equilibrio entre lo que
se recauda y en que lo vamos a gastar.
Estas Ordenanzas e impuestos, son las lógicas
que se podrían proponer ante un final de ciclo de
legislatura ya que el 2011 también es año electoral
y como suele ocurrir hay que guardar las composturas.
En cuanto a los presupuestos, ICV EUA votamos
en contra al entender que son continuistas en cuanto a partidas presupuestarias que nuestro grupo
municipal llevamos años reclamando una mayor
austeridad y una reducción de partidas como la publicidad, jardinería etc. Son unos presupuestos que
en ningún momento recogen políticas dirigidas a la
sostenibilidad, como un alumbrado navideño automatizado, la auditoria medioambiental sobre los
edificios públicos etc., con una inversión propia de
solo 150.000€ y además con un incumplimiento de
los acuerdos llevados en anteriores presupuestos
por parte del PSC como ejemplo, las placas fotovoltaicas que se tenían que colocar en el colegio Josep
Pla y desde la concejalía de Medioambiente que aun
teniendo el dinero ha sido incapaz de colocarlas.

Probablement, quant tingueu aquest Diari a les
mans, ja se sabrà el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya. Tots els mitjans de comunicació
tant escrits com audiovisuals ja hauran informat i comentat els resultats àmpliament, és per això que no
volem comentar aquí aquestes eleccions des del punt
de vista de resultats, sinó que sols volem fer aquesta
introducció com a comentari pel seu valor com a tal; i
agrair a tots els ciutadans de Sant Andreu de la Barca, que en el seu vot han donat la confiança a la nostra coalició i encoratjar-los perquè ho tornin a repetir
a les eleccions municipals del pròxim maig del 2011.
Sant Andreu de la Barca, amb la realitat que té,
ens podem preguntar si ha sortit afavorit o no amb
el resultat, però creiem que és molt més important
preguntar-nos tots els que estem treballant per a la
millora del nostre poble, què hem de continuar fent
per assolir aquesta millora?.
El títol de l’article dona peu a comentar varis fets
d’aquest mes de novembre, però l’espai cedit pel Diari no dona per tot el que voldríem comentar, i intentarem fer un resum clarificador de tot plegat.
En el ple de finals d’octubre s’avança en el Consell
Ciutadà. Al dia 7 de novembre es va inaugurà el nou
Teatre. En el ple extraordinari del dia 11 s’aproven
els pressupostos i acabem el mes de novembre en
les eleccions al Parlament de Catalunya. De tots els
punts sols aclarirem els dos primers, ja que de les
eleccions se n’ha parlat abastament, i dels pressupostos necessitem molt mes espai.
Consell Ciutadà; per fi s’avança amb el Consell
Ciutadà, realment no de la manera que haguéssim
volgut i que creiem que els veïns de Sant Andreu de
la Barca es mereixen. Estava parat des de feia dos
anys, i el Govern socialista de l’Ajuntament no tenia
cap interès en avançar i ni gestionar l’expedient administratiu corresponent i que és el pas imprescindible per proclamar el “Consell Ciutadà”.
En el Ple del 30 d’ octubre es va fer aquest pas,
malgrat moltes de les al•legacions de l’oposició eren
correctes i encertades. Des de Convergència i Unió
ens varem abstindre perquè per un costat no estem
d’acord per tal com el Govern ha portat aquest tema,
però per altra banda, no posarem pals a les rodes per
avançar i disposar d’un “Consell Ciutadà” que necessitem al poble. Posarem tot el nostre esforç per millorar aquest Consell Ciutadà.
També hem tingut la inauguració del Teatre Núria
Espert. No volem entrar una altra vegada en la discussió de si era necessari o no. En el seu moment ja varem
defensar altres alternatives a fi que no ens representes una gran hipoteca per les arques de l’Ajuntament.
El passat dia 7, varem tenir ocasió de poder visitarlo duran el dia de portes obertes. No podem criticar la
seva grandiositat i disseny malgrat hi manquen alguns
detalls per facilitar els desplaçaments per l’interior
com es el cas de la barana per a l’escala de l’amfiteatre,
però en general reconeixem que es un espai encertat i
ven dissenyat. Ara cal esperar l’aprofitament amb les
diferents activitats tant teatrals com de qualsevol altra indole cultural a on els veïns del poble i també de
la comarca ho puguem gaudir.
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