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Editorial

En el marc del projecte per a la recuperació del riu

L’Ajuntament crea quatre itineraris
saludables a l’entorn del Llobregat per
promoure l’activitat i l’exercici físic

L

’Ajuntament ha creat quatre itineraris saludables, que tenen
com a protagonista el riu Llobregat, que pretenen, d’una banda afavorir l’activitat física i de l’altre acostar
aquest element natural a la ciutadania.

La iniciativa està en el marc del projecte
per a la recuperació del riu Llobregat,
que ha dut a terme l’Ajuntament i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) i
que ha comptat amb un pressupost de
900.000 euros.
A cadascun dels tres accessos al riu, a la
zona de Corbera, el Josep Pla i el Palau,
s’han senyalitzat els quatre itineraris,
encara que aquests no es limiten només
a la zona del riu, n’hi alguns que comencen a la zona urbana de la ciutat. En total n’hi ha quatre itineraris, diferenciats
per colors (verd, vermell, taronja i blau)
en funció de la distància que cobreixen,
que va dels 2,8 quilòmetres als 6,5 quilòmetres.
La regidora d’Urbanisme, Ana Alba, ha
recordat que aquests tipus d’itineraris,
que es poden cobrir a peu, en bicicleta o
corrents, “tenen com a objectiu la salut
i no el rendiment esportiu” i que la finalitat és millorar la qualitat de vida de les
persones.
Conservar l’espai natural
El projecte per a la recuperació del
riu ha permès millorar els accessos a
aquest espai natural, la creació d’espais
dels que podran gaudir els ciutadans
(quan la situació sanitària ho permeti) i
la col·locació de mobiliari. Ana Alba ha
subratllat que “l’objectiu ha estat conservar al màxim la zona natural pel que
no hem volgut col·locar molt de mobi-

Els itineraris s’han marcat de diferents colors

liari urbà”. En aquest sentir, ha explicat
la regidora d’Urbanisme, s’han col·locat
papereres als accessos però no dins del
parc fluvial “per desvirtuar-ho el mínim
possible”.
L’urbanisme i la salut
Un dels aspectes més destacats
d’aquesta actuació és que ha estat la
primera vegada a Catalunya s’estudia
les millores que suposa per a la salut de
les persones una actuació urbanística.
La Generalitat, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i la Diputació van triar
aquest projecte per fer aquest anàlisi.
Segons l’estudi inicial realitzat per la
Generalitat (abans de la pandèmia que
ens afecta), els principals problemes
de salut crònics dels ciutadans de Sant
Andreu de la Barca eren similars al de
la resta de municipis del nostre entorn:
taxes elevades de colesterol, hipertensió
arterial i trastorns d’ansietat.
La recuperació de la llera del Llobregat

pot contribuir a incrementar l’activitat
física entre els ciutadans, que disposaran d’un nou espai de lleure, que
vindria a augmentar l’autoestima reduint d’aquesta manera la depressió i
l’ansietat; disminuir les malalties cardiovasculars, respiratòries i la sensació
d’estrès. Un altre dels aspectes positius seria la millora de la cohesió social
i del teixit associatiu i la reducció de
l’aïllament social.

L’entorn del riu s’ha senyalitzat aquest mes

Ja han començat les primeres feines

La il·luminació de l’aparcament
del Josep Pla es completarà al novembre

D

urant els darrers dies han començat els treballs per completar la il·luminació de
l’aparcament que l’Ajuntament va
construir a tocar de l’escola Josep Pla,
que finalitzaran al mes de novembre.
Aquest aparcament, amb capacitat per
a un centenar de vehicles, fa aproximadament un any que està en funcionament. La il·luminació de la zona estava
prevista coincidint amb l’execució de la

segona fase de l’aparcament, que doblarà la seva capacitat. No obstant això,
la crisi derivada de la pandèmia de la

Covid-19 ha retardat aquest projecte
que es licitarà el mes que ve.
La regidora d’Urbanisme, Ana Alba,
remarca que la il·luminació d’aquesta
zona és fonamental “i encara que estava supeditada a les obres de la segona
fase considerem que no poden esperar
més i és per això que hem pres la iniciativa de començar aquests treballs”.
La il·luminació es col·locarà tant en la zona
que ja funciona com en la que es construirà a la segona fase de l’aparcament.

Disciplina social
El tan temido rebrote de la covid-19, anunciado por los expertos desde hace meses,
ya está aquí. Las cifras son preocupantes y
su evolución todavía lo son más. Ante esta
situación preocupante, las administraciones toman las medidas que están en sus
manos para poder frenar la propagación
del virus y evitar por todos los medios volver a encontrarnos en una situación similar a la de la pasada primavera. El toque
de queda, o el eufemismo de la Generalitat,
que pretende que le llamemos movilidad
restringida durante la noche, es una de las
opciones para reducir los contagios. Desde
el Ayuntamiento tomamos las medidas que
están en nuestra mano para hacer frente al
virus. Este mes hemos cerrado los parques
infantiles porque hemos detectado que son
un punto de aglomeraciones. Los pequeños están en sus grupos burbuja escolares, pero al salir de clase se mezclan con
otros niños y los padres se concentran en
este tipo de espacios. Somos conscientes
de los problemas que hay en los centros de
atención primaria y por eso hemos vuelto
a ceder espacios a Salut para desarrollar
su tarea. El Centro Cívico de La Plana se
ha convertido en el espacio en el que os
podéis vacunar de la gripe. El Ayuntamiento ha cedido este espacio para reducir los
colapsos en el CAP y evitar que personas
contagiadas se puedan mezclar con personas que no lo están.
El consistorio toma las medidas que están
en su mano para tratar de poner freno a la
pandemia pero nos hace falta vuestra ayuda. Necesitamos que cumpláis las normas
establecidas. No son caprichos y se toman
con la finalidad de hacer frente a una situación especialmente compleja y complicada
en la que todos nos tenemos que involucrar para poder hacerle frente.
El uso de la mascarilla, el lavado frecuente
de manos y la distancia social son las únicas armas que tenemos para poder hacer
frente a una pandemia que está poniendo
en jaque a nuestra sociedad.
Los jóvenes son uno de los colectivos que
más nos preocupan. El 39% de los afectados en esta segunda ola son personas de
entre 15 y 29 años. Una cifra muy elevada.
Si bien es cierto que la afectación del virus
en personas sanas o sin enfermedades de
base, como pueden ser los jóvenes, no es
tan grave como en personas mayores debemos tener presente que ellos pueden
contagiar a personas mayores. Ya llegará el
momento de volvernos a reunir en las calles, de quedar con los amigos, de abrazar
a nuestros padres o de celebrar los cumpleaños. Pero ahora nos tenemos que proteger nosotros mismos y también a nuestra
familia. Y aunque parezca paradójico lo hacemos estando lejos. Así les preservamos y
protegemos.
No quiero acabar este
artículo sin agradeceros vuestro esfuerzo,
vuestra responsabilidad y vuestra comprensión. Esta batalla
la tenemos que ganar
con la contribución de
todos y de todas.

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

Mentors que ajuden als empresaris i mesures per afavorir la continuïtat dels negocis

Noves accions per donar recursos,
eines i coneixements a les empreses i
autònoms de la ciutat

L

a crisi sanitària que vivim
s’ha cobrat una gran damnificada: l’economia. Els tancaments d’establiments, la reducció
d’aforaments o la limitació de moviments han vingut a perjudicar un sector que treballava per poder superar
d’altres situacions viscudes al passat.
L’Ajuntament ha invertit més de 600.000
euros per donar suport als empresaris i
comerciants locals i segueix treballant
en aquesta línia.
En el mateix sentit s’han posat en marxa diferents mesures i l’Ajuntament s’ha
afegit a programes supramunicipals.
Amb la finalitat de contribuir a ajudar a
aquest sector s’han posat en marxa diverses mesures i l’Ajuntament s’ha afegit a programes supramunicipals.
És el cas del programa “SOS Mentoring”, que té com a finalitat ajudar a
les persones autònomes i microempreses per fer front a la crisi generada
per la COVID-19. La iniciativa compta
amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Fundació Autoocupació.
Les persones autònomes i microempreses són un dels col·lectius més
afectats davant la crisi socioeconò-

mica derivada de la pandèmia. Les
prioritats on es donarà un especial
suport és en la salut i seguretat, la
reducció de costos, la liquiditat, la
digitalització i la reorientació empresarial.
Amb el mentor, l’empresa usuària rebrà un important ajut en el diagnòstic
de la situació del negoci, en l’avaluació
de les alternatives d’actuació, en la
implementació i elaboració d’un pla
d’acció i en l’acompanyament emocional. Els beneficiaris poden ser persones autònomes i microempreses
de qualsevol sector, amb el negoci
en marxa, amb perspectives de futur,
amb necessitat d’acompanyament i
amb actitud per a deixar-se ajudar.
Les persones mentores són empresàries i directives provinents de
qualsevol sector, amb experiència en
gestió, amb visió global de negoci, amb
voluntat d’ajudar i amb disponibilitat
de temps. Un cop realitzades les parelles d’empresa-mentor, el programa
fa el seguiment del mentoring amb
reunions en línia setmanals o quinzenals durant un període d’1 a 3 mesos i
d’acord amb les necessitats del beneficiari i de la disponibilitat del mentor.

L’objectiu de les mesures és donar suport als comerços i empreses

peu de foto

Els mentors guien i assessoren als nous emprenedors

Evitar el tancament d’empreses
i la destrucció de llocs de treball
és l’objectiu principal del Servei
de Transmissió Empresarial Reempresa, al que també s’ha afegit
l’Ajuntament.
Aquest servei busca empresaris que
volen deixar el seu negoci, independentment de quina sigui la seva motivació, per evitar que tanquin les seves empreses, perdent així llocs de
treball, i posar-los en contacte amb
emprenedors que volen fer-se càrrec
una empresa que ja està en funcionament i que és totalment viable. Per
assegurar-se d’aquest aspecte, un
equip d’experts analitza el negoci i en
fa un pla de viabilitat.
Els responsables del programa
acompanyen a totes dues parts al
llarg d’aquest procés. A l’empresari,
l’ajuda a trobar compradors poten-

cials, a determinar el valor de la
seva empresa i a elaborar l’oferta
de cessió. Al reemprenedor, li
dona suport cercant empreses que
s’adequïn al seu perfil, li garanteix
la viabilitat futura dels negocis que
proposa i col·labora a definir el projecte de reemprenedoria.
A més, el servei Reempresa media
durant tot el procés de negociació i
assessora personalment a les dues
parts sempre que ho necessitin.
Un cop cedent i reemprenedor s’han
posat d’acord, el servei no acaba amb
la signatura del contracte, sinó que es
fa un seguiment del negoci durant els
primers mesos i aconsella al nou propietari. També ho fa el cedent, que es
compromet a guiar i oferir la seva experiència al reemprenedor per a que
el negoci que va crear i que han pogut
salvar tingui un futur d’èxit.

Treballaran al consistori durant sis mesos

L’Ajuntament contractarà en pràctiques
tres joves amb estudis superiors

L

’Ajuntament contractarà en
període de pràctiques i durant sis mesos joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
a Catalunya. A la iniciativa es poden
acollir joves graduats universitaris i
en cicles formatius de grau superior.

Per poder participar en aquest programa, els joves han de ser menors

de 30 anys, haver finalitzat estudis
universitaris o cicles formatius, estar inscrits al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) com a demandants
d’ocupació no ocupats i al programa
de Garantia Juvenil. Les persones interessades es poden adreçar al servei
de Promoció Econòmica (escolesvelles@sabarca.cat).
Aquesta línia d’actuació vol ajudar a

disminuir elevat percentatge de persones joves que estan en situació
d’atur, tot i haver obtingut una titulació reglada o laboral que l’habilita per
accedir al mercat de treball.
L’alcalde, Enric Llorca, ha apuntat que
“volem posar el nostre gra de sorra
per incrementar les oportunitats laborals d’aquests joves i perquè sumin
experiència laboral”.

Els contractes es fan per sis mesos
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En el Centro Cívico de La Plana se hace la vacunación de la gripe

El Ayuntamiento cede espacios para
descongestionar el ambulatorio

M

ejorar la atención de los
usuarios de la sanidad pública especialmente en los
momentos que vivimos es uno de
los principales objetivos del Ayuntamiento. Con esta finalidad, el consistorio, desde el inicio de la pandemia,
ha puesto al servicio del departamento de Salut de la Generalitat, recursos y espacios, que no siempre han
sido bien acogidos. A pesar de ello, el
Ayuntamiento sigue trabajando con
la finalidad de mejorar la atención
sanitaria que reciben los usuarios.
Con esta finalidad, el Ayuntamiento
ha cedido espacios del Centro Cívico
de La Plana a los responsables del
ambulatorio para que, entre otras
cosas, se pueda hacer una parte de
la vacunación de la gripe y se hagan
pruebas para detectar posibles positivos por covid-19.
Espacio de vacunación
Como ya sucedió en el momento
más álgido de la pandemia la pasada
primavera, cuando el Ayuntamiento
cedió a Salut un espacio del centro

El Centro Cívico de La Plana se ha acondicionado para vacunar de la gripe

cívico de La Plana para acoger el
servicio de pediatría, este año la vacunación de la gripe se lleva a cabo
en este mismo espacio. El objetivo
sigue siendo el mismo: evitar contactos entre positivos y negativos y
reducir las aglomeraciones.
Este año los expertos sanitarios recomiendan la vacunación contra la
gripe para los colectivos de riesgo y

también para el resto. La finalidad
es evitar un brote de gripe, que vendría a complicar todavía más la situación en los centros sanitarios, y
que los síntomas de ésta se puedan
confundir con los de la covid-19.
El Ayuntamiento ofreció diversos
espacios para acoger este servicio
a los responsables sanitarios de la
ciudad, que finalmente optaron por

el centro cívico de La Plana. Los vecinos del sur de la ciudad se pueden
vacunar en un espacio del CUAP de
La Solana perfectamente diferenciado del resto de servicios que presta
este equipamiento con la finalidad
de evitar el contacto entre las personas que vayan a vacunarse y las que
van a recibir otra asistencia.
Las personas que quieran vacunarse
deben solicitar previamente cita en el
CAP (93 653 00 99) o en el teléfono del
Call Center 93 326 89 01. También se
puede solicitar cita previa en la web del
Institut Català de la Salut (ICS) https://
ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/
programacio_visites/Visites.aspx.
Los profesionales que atienden estos servicios informan de la hora y
el lugar en el que las personas se
pueden vacunar.
Uno de los colectivos más afectados
y vulnerables son las personas mayores. Con la finalidad de conocer su
estado de salud, sus necesidades e
incluso sus preocupaciones, personal del Ayuntamiento está contactando periódicamente con cada una
de las 4.000 personas de este colectivo que hay en la ciudad.

Se han cerrado parques y juegos y se ha adaptado el acceso al mercado semanal

Medidas especiales para hacer frente a la pandemia

L

a segunda ola de la pandemia
del Coronavirus afecta a nuestra ciudad de una manera similar al resto de municipios de nuestro
entorno. Las cifras, que varían de un
día a otro, son altas y el Ayuntamiento
ha tomado las medidas necesarias para
tratar de reducir el riesgo de contagio.

Además de vigilar el cumplimiento
de las medidas extraordinarias decretadas por otras administraciones,
el Ayuntamiento ha tomado medidas
como por ejemplo prohibir el uso de
juegos infantiles, ya que era un foco
de aglomeración de personas y en el
que los niños compartían juguetes o
tocaban los elementos estáticos.
Otra de las medidas que se han tomado afecta al mercado semanal y tam-

bién tiene como finalidad evitar aglomeraciones. En este sentido se han
habilitado dos accesos, uno en cada
uno de los extremos del mercado. En
cada uno de ellos se ubica una carpa y
se establece un itinerario para entrar
y otro para salir.
Dos agentes cívicos se colocan en
cada uno de los accesos para controlar la afluencia de público, que ha de
ser del 30% de si capacidad. De esta
manera, el número de visitantes en
un mismo momento ha de ser inferior
a las 500 personas.
El Ayuntamiento también ha instado
a los responsables del mercado de la
avenida Constitució a que controlen
los flujos de acceso y el número de
usuarios que hay en cada momento
en el interior.

Enguany s’han presentat 86 obres en les categories de poesia, relat curt i microrelat

Lliurats els premis del 21è Certamen
Literari de Sant Andreu de la Barca

A

mb aforament reduït i seguint
les mesures de seguretat i higiene, la sala Federico García
Lorca del Teatre Núria Espert va acollir el 3 d’octubre la cerimònia de lliurament del certamen literari que convoca l’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca amb la col·laboració del
Fòrum Cultural Gaspar de Preses.
De les 86 obres presentades 31 corresponen a la categoria de poesia,
32 en relat curt i 23 en la categoria
de microrelat.
En la categoria de relat curt s’ha premiat ex aequo: “Por sus actos los co-

nocereis” de Raúl Clavero Blázquez i
“Purpurina” de Joan Carles Gonzalez
Pujalte.
Pujalte, que ha guanyat el premi en
tres ocasions i en categories diferents, afirma que aquest tipus de
premis “és una de les sortides que
té allò que fem i el que m’importa
és crear, fer i passa-m’ho bé i
conèixer gent que fa coses amb
sensibilitat”.
La periodista sabadellenca Imma Cabré ha rebut el premi a la categoria
de Microrelat amb l’obra “Aniversari
en família”. L’autora en el moment

de recollir el premi es va mostrar
molt agraïda ‘’per participar en un
certamen que aposta per un gènere
que en moltes ocasions es considera
menor’’.
Enguany la categoria de poesia ha
quedat deserta.
El presidit del jurat, el poeta José
Luís García Herrera, assegura que
“hem marcat un nivell d’exigència
que hem de mantenir tots els anys
i malgrat que algunes obres tenien
certes qualitats, en conjunt no arribaven al nivell que com a jurat demanem”.

Foto dels guardonats

Les categories de poesia i relat curt
tenen una dotació econòmica de
1.000 euros i 500 euros en la categoria de Microrelat.

El número de telèfon és el 699 901 651

El punt d’informació
LGTBI de Sant Andreu de
la Barca incorpora l’atenció
a través de WhatsApp

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha ampliat des
d’aquest mes els recursos que
presta el Punt d’Atenció a les persones LGTBI amb la incorporació d’un
servei d’informació i assessorament
que es presta mitjançant el sistema de
missatgeria instantània de whatsapp.

Les persones que requereixin algun
tipus d’informació, assessorament
o assessorament formatiu poden
adreçar les seves consultes al número de telèfon 699 901 651.
El regidor d’Igualtat, Rubén Castro,
ha explicat que “amb aquest servei
donen un pas més en l’atenció personalitzada i directa no només a aquest
col·lectiu sinó també a les famílies
o d’altres persones interessades en

el tema”. El servei, segons Castro,
agilitzarà i acostarà el recursos a les
persones més joves de la ciutat.
L’horari d’atenció és el segon dijous
de cada mes de 16h a 18:30h i també
es pot demanar cita a igualtat@sabarca.cat o bé coordinació@och.cat.
El nou servei reforça i completa el que ja es presta des del Punt
d’informació i assessorament sobre
diversitat sexual i de gènere. Aquest
és un espai d’assessorament adreçat
al conjunt de la ciutadania i té com
a objectiu oferir informació sobre
diversitat sexual i de gènere, abordar situacions de discriminació per
LGBTIfòbia, garantir els drets de les
persones LGBTI+ i donar-los suport
per a desenvolupar les seves trajectòries.

El lliurament s’ha fet al Teatre Núria Espert amb totes les mesures de seguretat

Els professionals de l’atenció
primària de la ciutat reben el
Premi Oriana a la Ciència

E

l Teatre Núria Espert ha acollit una nova edició del lliurament de Premis Oriana, que
enguany arriba a la seva vuitena edició, i ho ha fet amb totes les mesures de seguretat que imposa l’actual
situació d’emergència sanitària.

El certamen compta amb 24 categories, si comptem l’honorífica, encara
que enguany el més destacat ha estat

el Premi a la Ciència. El responsable
del certamen, Felipe del Val, ha explicat que “d’aquesta manera volem
reconèixer la tasca de tots els sanitaris en un moment molt especial”. Els
responsables del CAP de Sant Andreu
de la Barca van ser els encarregats de
recollir el premi en representació de
tots els sanitaris del país.
L’alcalde, Enric Llorca, va explicar que “com a conseqüència de la

Els professionals d’atenció primària van recollir el premi

pandèmia hem hagut de renunciar a
moltes coses i no hem de renunciar

a un aspecte tan important com la
cultura”.
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Instal·lació d’una carpa de 450 m² Aina González actual campiona
d’Espanya i quarta al Campionat
per reubicar el cardio-fitness
Les instal.lacions esportives tornen a adaptar-se per donar un servei segur

del Món en categoria Junior

Els bikers del Moto Club Sant Andreu, a l’èlit nacional i mundial segur

Des de el retorn a l’activitat el passar 22 de juny, L’Ajuntament ha
adaptat les instal·lacions esportives
per afavorir una pràctica segura.
Amb l’arribada del fred, l’espai de
cardio-fitness instal·lat a la pista semi coberta s’ha traslladat a
una carpa ubicada a la pista des-

coberta. D’aquesta forma també
l’esport federat recobra un espai
per les seves activitats de competició.
També s’està treballant per instal·lar sistemes ultraviolats a les
recirculacions d’aire perquè els espais interiors siguin més segurs.

La santandreuenca Aina González
continua amb un excel·lents resultats. Després d’aconseguir el
campionat d’Espanya, la biker local es va classificar en quart lloc

de la categoria junior als Campionats del Món disputats a la localitat austríaca de Leogang. La prova
la va guanyar la francesa Laurynne
Chappaz.

Ulises Barrachina campió d’Espanya de
BMX Racing en la categoria aleví
El MOTO CLUB Sant Andreu torna a
portar bones notícies a l’esport santandreuenc en el campionat disputat
en la localitat granadina d’Almuñécar.
Ulises Barrachina es va proclamar
Campió d’Espanya de BMX Racing, en
categoría aleví.
També van destacar a la categoría infantil Adrián Mesa i Rubén Cañizares
amb el segon i tercer lloc.

Bons resultats dels atletes locals del Club
d’Atletisme als Campionats de Catalunya,
amb dos bronzes i una plata per les
fèmines i un bronze pels masculins

El programa d’activitats per abonats, amb més de 140 classes setmanals, continua oferint com és habitual un ampli catàleg d’activitats a
disposició de tots. Requereix de cita
prèvia i dels controls previs de seguretat per accedir a les instal·lacions.

En aquests temps tan complicats per
a tots, l’esport de competició va retornant a l’activitat. Els dies 26 i 27 de
setembre a Igualada i 3 i 4 d’octubre
de 2020 a Lleida, s’han disputat els
Campionats de Catalunya, ajornats
per la situació de la pandèmia.
En categoria Sub20, va participar
Karla Mongay, que va guanyar la medalla de bronze als 200 metres llisos i
5a als 400 metres llisos, i l’Eric Quesada, 9è als 400 metres llisos.
En categoria Sub18, Bárbara Arranz,
va quedar sots campiona de Catalu-

Els responsables del servei de les
instal·lacions esportives insisteixen en el fet que tots els usuaris
adoptin un comportament molt
responsable sobre el compliment
de les mesures de seguretat. Distancia social, desinfecció i ús de
la mascareta el major temps possible.

nya, medalla de plata al llançament
de disc, i 4a al llançament de pes, i el
Josep Garcia, 7è al triple salt.
En categoria Sub16, Hugo Garcia va
quedar 12è al llançament de javelina.
I en categoria Sub14, medalla de
bronze per Gabriel Valverde als 80
metres tanques, i la Carla Arranz, 7a
al llançament de pes i 9a al llançament de disc.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
Instagram

Twitter
AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab
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Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

5 oct.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

7 oct.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

13 oct.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

16 oct.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

22 oct.

La Policia Local ha detingut una persona acusada d’un delicte
contra la salut pública. Han intervingut 39 grams de haixix, dos
grams de cocaïna amagats a un encenedor, i 625 euros en
moneda fraccionada.

L’esport local continua d’enhorabona, el Moto Club Sant Andreu
de la Barca classifica 6 dels seus riders entre els 15 millors del
campionat de Catalunya.

@genifergu

AJSAB

AJSAB

Reconeixement a una Policia Local de #SantAndreudelaBarca
que va assistir a un company en risc vital. Els fets van passar a
l’Escola de Policia, on els dos eren alumnes.

L’Ajuntament destinarà 32.563 euros a ajudar a pagar els rebuts de
l’aigua, de l’IBI i de les escombraries a les persones grans que més
ho necessitin.

@chicogatitobuenigno
@meteosab
AJSAB

Utilitza el hashtag
#SantAndreudelaBarca
a les teves fotos!

AJSAB

La regidora de participació ciutadana, Maite Navas, es va reunir
ahir dijous amb les quatre associacions de veïns de la ciutat.
Aquesta reunió ha tingut com a objecte treballar projectes de
futur i escoltar els seus suggeriments.

Mesures especials al mercat setmanal amb motiu de la Covid-19.
S’habiliten dos accessos i l’aforament màxim serà inferior a
500 persones.

@emmdsab

Crònica:

Ple municipal 30 de setembre
Els plens de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca continuen sent telemàtics i es poden seguir en directe a
través de la pàgina web i xarxes socials
municipals i també a Ràdio Sant Andreu.
El ple municipal celebrat el 24 de setembre ha aprovat les bases reguladores per a la sol·licitud dels nous ajuts a
emprenedors.
La dotació de la partida és de 20.000
euros amb un màxim de 5.000 per emprenedor. Els diners de la subvenció
podran servir, per exemple, per pagar
el lloguer del local on es desenvolupa
el negoci, la llicència d’activitat o les
despeses notarials.
Aquests ajuts compten amb el suport
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
El ple municipal ha aprovat l’adhesió
al Pacte del Baix Llobregat per un nou
impuls econòmic i social. Aquesta iniciativa que neix del Consell Comarcal i
que compta amb el suport dels agents
econòmics i socials de la comarca.
El pacte compta amb vuit línies estratègiques per un nou impuls econòmic i
social com El Baix Llobregat, territori
segur, Enfortiment i preservació de les
empreses del Baix Llobregat, Transició
i sortida de la crisi de forma inclusiva
i l’atenció a les persones, Foment de
l’ocupació, Reforç dels principals sectors productius, Professionalització i
formació, Cultura i turisme i Gover-

nança i mesures i iniciatives del sector
públic.
MOCIONS
En l’apartat de mocions el ple municipal ha aprovat l’adhesió al moviment
de Sant Andreu de la Barca arran d’una
moció institucional que inicialment havia estat presentada pel PSC.
El moviment He For She és una campanya solidària que promou la igualtat
de gènere i està promoguda per les
Nacions Unides.
També va ser aprovada per unanimitat la moció per la promoció de

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat

les instal·lacions d’autoconsum amb
energia fotovoltaica presentada per
Fem Sant Andreu. La moció entre altres punts planteja crear una ordenança municipal per la promoció de
les instal·lacions d’autoconsum amb
energia fotovoltaica, especialment en
els habitatges unifamiliars, plurifamiliars i comunitat de veïns.
El grup municipal de Ciutadans, va
presentar una moció per a l’elaboració
d’un Pla municipal contra l’okupació
il·legal d’habitatges que va ser aprovada amb els vots a favor de PSC i Ciutadans i de Fem Sant Andreu i Podemos
en contra.
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Catalunya y los catalanes y catalanas lo
necesitamos.
Tenemos que pasar página y despejar el
futuro de incertidumbres y sembrarlo de
acciones y gobierno, de realidades y actuaciones que mejoren nuestra calidad
de vida.
El gobierno de ERC y Junts per Catalunya
de los últimos años ha resultado ineficaz,
paralizante e incapaz de solventar nuestros problemas.
Lo vemos en nuestra ciudad y se ve en
todas. Las competencias que dependen
de la Generalitat no se gestionan bien,
se desatienden o se realizan deficientemente.
No podemos parar de repetirlo porque es
verdad. Tenemos que poner medidas los
gobiernos municipales ante la deficiente
gestión del gobierno de la Generalitat en
ámbitos tan sensibles y cruciales como
la educación, como la sanidad, como la
atención social, como el empleo.
Nos arremangamos cada día, los trabajadores y trabajadoras de los municipios,

para salvaguardar las necesidades y servicios que nuestra gente necesita. Y lo
hacemos con pasión y convicción. Para
eso estamos, para ayudar a nuestra gente.
La mala gestión del gobierno de la Generalitat se ha visto una vez más en la
vuelta al colegio (con el Ayuntamiento
haciendo lo que la Generalitat no hace) y
se ha vuelto a comprobar en la gestión de
la pandemia.
Aquí hace falta un gobierno serio, responsable, que respete las instituciones y
gestione, que trabaje, que ponga medidas urgentes en sanidad, en educación,
en trabajo, en los sectores productivos y
económicos que sostienen nuestros pueblos y ciudades, en todos los ámbitos.
Necesitamos un gobierno que ayude y no
evada los problemas, que sea eficaz y no
negligente, que valore nuestra diversidad
y fuerza como comunidad. Que no desvíe
la mirada de los problemas reales.
Así no podemos continuar. Catalunya necesita un cambio.

Des de finals de 2018 compartir energia autogenerada (autoconsum compartit) ja no és
il·legal, i en aquest 2020 s’ha aprovat la reglamentació tècnica per a l’autoconsum i els
corresponents mecanismes de compensació
dels abocaments a la xarxa.
Actualment la majoria d’operadors estan
d’acord que d’ara en endavant el cost de generació de la fotovoltaica a Km0 en captacions està per sota dels 43Ð/MWh generat.
Per tant, d’entrada, resulta evident que substituir un MWh fòssil per un de fotovoltaica
rebaixa la factura energètica exterior en fòssils en 63Ð/MWh. La generació fotovoltaica
produeix un estalvi de 20Ð/MWh (63-43=20),
enlloc d’entrar per l’endoll.
A més de l’evident estalvi, l’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que contribuirà significativament al desenvolupament d’un nou model
energètic 100% renovable, que incrementa
l’eficiència energètica i facilita la integració
d’energies renovables en el sistema elèctric.
A més de reduir les emissions contaminants,
de reduir l’alta dependència energètica, en
darrer lloc però no menys important, democratitza el model energètic.
Considerem que l’aposta de l’Ajuntament de
Sant Andreu de la Barca ha de ser valenta

i decidida, per això des de Fem Sant Andreu
hem encapçalat la iniciativa presentant una
moció al plenari de setembre, per la promoció de les instal·lacions d´autoconsum amb
energia fotovoltaica. Aquesta moció aprovada
per unanimitat, compromet al govern municipal a crear una ordenança que reglamenti
i incentivi la implantació de les instal·lacions
d’autoconsum en l’àmbit municipal.
A Fem Sant Andreu, creiem que l’ordenança
hauria de ser un instrument per potenciar i
ajudar econòmicament a empreses, particulars i comunitat de veïns, que posin a disposició les seves teulades en pro de la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.
L’aposta decidida per la generació mitjançant
aquest tipus de producció energètica, volem
que sigui premiada amb la bonificació de la
quota de l’impost de bens i immobles (IBI)
o l’impost d’activitats (IAE). A més, aquesta
ordenança ens permetrà el desenvolupament
de la generació elèctrica distribuïda en tot el
territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació
elèctrica cap a un de més sostenible, ecològic i divers, que ha de posar a fi als actuals
oligopolis perversos, que sense escrúpols
tallen el subministrament elèctric a famílies
sense recursos i en situació de vulnerabilitat.

Juan Pablo
Beas
PSC

Catalunya necesita
un cambio

Marc
Giribet
Fem Sant Andreu

Fotovoltaica Km0,
una oportunitat
sostenible, rentable
i de futur
Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp
Fem Sant Andreu 647 44 02 27
Email: femsantandreu.cat
Facebook: /FemSantAndreu
Twitter/ intagram: @femsantandreu

Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Saray
Cantero
Ciutadans

Responsabilidad

Facebook: : Cs Sant Andreu de la Barca /
Saray CG
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Isabel
Marcos
Podemos

¡Atención
primaria pública
y fuerte para
todas y todos!

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
santandreudelabarca@circulospodemos.info

La ciudadanía nos pide a los representantes
públicos que actuemos con responsabilidad
en estos momentos difíciles. Los ciudadanos
están viendo cada día como muchos políticos
están instaurados en la confrontación, en los
reproches, en el “y tú más”, y que actúan de
una forma irresponsable. Hay personas que
nos dejan cada día por culpa del Covid-19, personas que siguen en ERTE, que han perdido su
empleo, que tienen que estar con sus hijos en
casa, que no saben si la semana que viene van
a poder abrir su negocio, que sienten incertidumbre ante la recesión económica y que pueden venir momentos más duros, ¿de verdad no
son motivos suficientes para que dejemos a un
lado la bronca política y trabajemos todos juntos para abordar esta situación?
Desde Ciudadanos hemos hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas a una
tregua política y actuar con responsabilidad
ante esta situación. Responsabilidad es lo
que pide la ciudadanía, que se siente decepcionada porque muchos representantes públicos no están a la altura en estos momentos críticos. No es momento de presentar
mociones de censura en plena segunda ola,
no es momento de realizar una reforma judicial para que con una mayoría del Congreso

se puedan nombrar a los jueces (además de
que es una reforma que debilita la democracia), no es momento de entrar en discusiones políticas y enviar mensajes contradictorios respecto a las medidas a tomar para
paliar la pandemia. La ciudadanía pide a la
clase política unidad, claridad y responsabilidad, y desde Ciudadanos hacemos todo lo
posible para que todas las fuerzas políticas
trabajemos en la misma dirección.
Responsabilidad es lo que estamos haciendo en el gobierno de nuestro municipio. En el
pleno del mes de octubre hemos aprobado
las nuevas Ordenanzas Fiscales para el año
2021, que son unas ordenanzas que no aumentan la presión fiscal a los ciudadanos y
también hemos aprobado la suspensión temporal de la tasa de terrazas para la temporada de invierno, ya que el sector de la hostelería y la restauración son de los sectores que
más están sufriendo esta crisis. Son políticas
útiles pensadas para ayudar a nuestra gente
y esperamos que sirvan de ejemplo para el
resto de fuerzas políticas.
Responsabilidad, esa es la palabra que tendrían que poner en práctica todos los representantes públicos. Aún estamos a tiempo,
entre todos lo podemos conseguir.

PODEMOS Sant Andreu de la Barca queremos
denunciar la demolición programada y sostenida de la Atención Primaria Pública junto con las
políticas privatizadoras y de drásticos recortes
del gobierno de la Generalitat (ERC + JxCat) que
nos han llevado a la grave situación sanitaria
que sufrimos y con la que nos estamos enfrentando a la pandemia con serias consecuencias
para nuestra salud. Por este motivo, PODEMOS
hemos registrado en el Pleno de octubre una
moción para exigir al gobierno de la Generalitat
(Esquerra Republicana y JxCat):
· La reapertura urgente de todos los servicios sanitarios que han sido cerrados desde el inicio de
la pandemia incluyendo la atención pediátrica.
· La habilitación de espacios y circuitos seguros
para evitar contagios y medidas de protección
para todo el personal y pacientes a los accesos y
a los locales de los centros de atención primaria
debidamente equipados.
· Limitar el uso de la consulta telemática y telefónica, reservándola sólo para las situaciones
administrativas que se pueden solucionar por
esta vía y que no impliquen la substitución de
las visitas presenciales a las personas.
· Recuperar las visitas presenciales, en tiempo
razonable sin listas de espera abusivas y a cargo
de los equipos asistenciales completos de atención primaria de referencia de cada paciente.
· Recuperar e incrementar la plantilla de profesionales; médicos, enfermeras, auxiliares, psicólogas, pediatras, trabajadoras sociales, ad-

ministrativos,… perdidos con los duros recortes
que ERC+JxCat han ido realizando año tras año.
· Garantizar condiciones de trabajo dignas y estables a los/las profesionales.
· Recuperar la participación ciudadana en el
funcionamiento y la gestión de nuestra sanidad
y de la Atención Primaria de Sant Andreu de la
Barca.
Pero todo ésto no será posible si el gobierno de
la Generalitat no prioriza la inversión sanitaria
pública destinada a la atención primaria con
una dotación económica que llegue al 25% del
presupuesto global de Salud de Cataluña, tal y
como recomienda la OMS y como tiene lugar en
la media de la Unión Europea.
¡Por nuestra salud, por la de nuestras familias,
por la de nuestros mayores, por la de los vecinos y las vecinas de Sant Andreu de la Barca!
PODEMOS exigimos una sanidad pública, universal, equitativa, integral y de calidad y una
atención primaria pública fuerte, digna, de calidad y bien dotada de recursos.
Para ello nos unimos a las movilizaciones de los
movimientos sociales y de los profesionales de
la salud, a los que hasta hace poco aplaudíamos
cada tarde por el gran esfuerzo en salvar vidas,
y, a los que ahora, no podemos dejar solos ni
solas en este empeño por mejorar la salud de
nuestra ciudadanía.
.
¡Porque SÍ PODEMOS!

