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Además del nuevo CAP, la alcaldesa reclama que se retomen las visitas presenciales en el ambulatorio

El Ayuntamiento busca alianzas para
reclamar a la Generalitat mejoras en
materia de salud

L

a pandemia provocada por
el coronavirus, que poco a
poco y con esfuerzo vamos
superando, ha puesto de nuevo de
manifiesto la importancia de la salud de las personas y la necesidad de
contar con recursos humanos y materiales para atender esta necesidad.

Con la finalidad de mejorar la atención sanitaria que reciben nuestros ciudadanos, el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha
propuesto a la Generalitat, que es
la administración competente en
materia de salud, la cesión de un
espacio en el barrio de La Plana
para la construcción de un nuevo
ambulatorio, que sustituya al de
la avenida Constitució, que se ha
quedado pequeño, y que incorpore
el CUAP de La Solana. La condición
es que no se cierre el dispensario
de La Solana. Lo único que falta es
que la Generalitat diga al Ayuntamiento los metros cuadrados que
necesita para poder construir y poner en marcha este equipamiento,
una demanda que la alcaldesa, Ana
Alba, ha hecho en reiteradas ocasiones al Govern de la Generalitat,
que todavía no se ha pronunciado.
Con la finalidad de buscar alianzas
para reclamar esta mejora sanitaria, la alcaldesa ha trasladado
su reivindicación a la consellera

de Salut del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, Gina Pol, que este
mes ha visitado Sant Andreu de la
Barca.
La alcaldesa ha reiterado que “además de la construcción del nuevo
equipamiento necesitamos que se
retomen servicios sanitarios en
Sant Andreu de la Barca” y ha insistido en la labor que han realizado
los sanitarios durante los casi dos

años de pandemia pero ha destacado que “los ciudadanos también
han sufrido mucho y ahora necesitan que les cojan el teléfono cuando llaman al CAP”. Alba ha vuelto a
reclamar medidas humanas y materiales para que los profesionales
puedan prestar un servicio correcto.
Ana Alba ha reiterado a la Generalitat la necesidad de prestar
con normalidad servicios de salud
esenciales en la ciudad como por
ejemplo el de salud mental o el de
pediatría. “No están dando el servicio que está previsto por ejemplo
en salud mental, cuando se visita
un dia de los tres previstos y sólo
tenemos 2 pediatras, cuando nos
corresponden 4” ha dicho Alba.
Por su parte, la consellera de Salud del Consell Comarcal ha explicado que la visita a Sant Andreu
está en el marco del trabajo que se
lleva a cabo para realizar una fotografía de la situación de la salud en
la comarca. “Hasta ahora hemos
detectado importantes déficits en
materia de infraestructuras, que o
bien faltan o bien se han quedado
pequeñas”, ha dicho Gina Pol, que
ha añadido que “ahora lo que tenemos que hacer es aglutinar todas
las peticiones de la comarca y hacerlas llegar a la Generalitat, que
es quien tiene la competencia y no
los ayuntamientos”.

Editorial

Continuaremos
insistiendo
Mejorar el día a día de nuestros ciudadanos y ciudadanas, trabajar para que
tengan más y mejores equipamientos
y puedan disfrutar de espacios públicos dignos y en los que se puedan relacionar y vivir. Ese es uno de los principales objetivos del equipo de Gobierno.
Y trabajamos día a día para poder conseguirlo. Es cierto que algunos de estos aspectos no dependen de la administración local pero entonces nuestra
obligación es insistir todo lo que sea
necesario y llamar a todas las puertas que sea menester para conseguir
nuestro objetivo. Es el caso de los servicios sanitarios que tiene nuestra población. El Ayuntamiento ha cedido un
solar a la Generalitat para que construya un nuevo CAP, que sustituirá al
de la avenida Constitución, que a todas
luces se ha quedado pequeño. Hemos
insistido reiteradamente a la Generalitat que nos diga los metros cuadrados que necesita para construirlo con
la finalidad que podamos formalizar la
cesión. Todavía no hemos tenido respuesta. Este mes hemos conseguido
el apoyo del Consell Comarcal del Baix
Llobregat a nuestra reivindicación, un
hecho que hace que nuestra voz llegue
más lejos.
Una vez superado el momento más
álgido de la pandemia, necesitamos
que se recuperen las visitas presenciales de los profesionales y que se
dote el servicio de los medios materiales y profesionales necesarios. No
es de recibo que la Generalitat recorte
en atención pediátrica o salud mental.
Necesitamos todos los servicios para
atender de manera correcta a nuestra
ciudadanía. Seguiremos trabajando
con este objetivo y paralelamente trataremos de recuperar nuestra vida, la
que dejamos hace casi dos años como
consecuencia de la pandemia. Poco a
poco vamos volviendo a salir a la calle
y trabajamos para poder disfrutar plenamente de unos espacios públicos de
calidad. Trabajamos para remodelar
los 40 parques infantiles de la ciudad,
para tener unos juegos infantiles modernos y adaptados
a las nuevas necesidades de nuestros niños. Una vez
desbloqueado
el
presupuesto pronto
veremos mejoras
en estas zonas de
la ciudad y en otras
muchas. Os animo
a disfrutarlas.
Ana Alba
Alcaldesa de Sant Andreu de la Barca
alcaldessa@sabarca.cat
whatsapp 629 70 73 06

Incrementa en un 40% el nombre d’usuaris

Entra en funcionament el nou servei d’autobús a demanda
que comunica Sant Andreu i Castellví de Rosanes

A

fa més efectiu el servei i el converteix en una alternativa eficaç al
transport privat”. Alba ha subratllat la col·laboració de les diferents
administracions “per fer accions en
benefici de la ciutadania”.
El servei a la demanda funcionarà
de dilluns a divendres laborables de
7.30 h a 13.00 h al matí i de 16.45 h
a 19.15 h a la tarda, excepte el mes
d’agost. Per utilitzar-lo, cal fer una
reserva a través de l’aplicació mòbil
Clic.cat i indicar la parada d’origen i
la de destí de la línia que es vol utilitzar. Aquesta aplicació es pot descarregar des d’App Store o Play Store.
També es pot fer la sol·licitud trucant
al telèfon 93 632 51 33.

quest mes ha entrat en servei el nou autobús a demanda, que comunica Sant
Andreu de la Barca amb els barris de Can Sunyer i Valldaina de
Castellví de Rosanes. Amb aquest
nou servei, Sant Andreu de la Barca guanya set estacions noves.
En el gairebé primer mes de funcionament, el servei ha incrementat en un 40% el nombre d’usuaris
i el 80% fan les seves reserves mitjançant l’aplicació mòbil habilitada.
La directora general de Transports
i Mobilitat, Mercè Rius, ha remarcat que “aquesta actuació millora
les condicions de mobilitat dels
nuclis de Castellví de Rosanes i
Sant Andreu de la Barca amb un
sistema de transport innovador
com l’ús d’eines digitals que permeten optimitzar la prestació del
servei i apropar-lo al conjunt de la
ciutadania”. A més, segons Rius,
“s’afavoreix la intermodalitat, amb
uns mitjans ajustats a la demanda
existent”.
L’alcaldessa de Sant Andreu de la
Barca, Ana Alba, ha destacat que
la seva posada en marxa “és una
aposta pel medi ambient, donat que

Han estat desestimades al ple municipal

Les propostes de FEM
al pressupost paralitzen
l’execució de nous projectes

E

l ple municipal del passat dia
14 de febrer, que es va convocar de manera extraordinària,
va desestimar les al·legacions que va
presentar Fem Sant Andreu al pressupost municipal. Aquesta coalició
electoral es va abstenir a la votació
del pressupost al mes de desembre i posteriorment va presentar
al·legacions als comptes.

Un informe de l’intervenció descarta
aquestes al·legacions, un terme que
es fa servir quan hi ha un defecte de
forma o un error administratiu. En
aquest cas, el que fa el grup municipal són propostes polítiques a un
pressupost que ja està aprovat.
En el ple, l’alcaldessa Ana Alba va
recordar que la confecció dels pressupostos no tenien cap defecte de
forma o de temps que justifiqués la
presentació d’al·legacions. “El que
ha fet Fem Sant Andreu és presentar propostes, que hauria d’haver fet
en el període de negociació”, ha dit
Alba, que ha destacat que la presentació d’al·legacions al pressupost

suposa la paralització d’aquest i evitar posar en marxa nous projectes i
programes.
Negociació del pressupost
L’equip de Govern va redactar un
pressupost i va obrir un període
de negociacions amb els partits de

l’oposició perquè fessin propostes
als comptes. Aquestes negociacions van culminar en el pacte amb

Podemos per aprovar el pressupost.
Amb Fem Sant Andreu també es
van dur a terme algunes reunions,
que no van progressar ja que, segons l’alcaldessa, proposaven coses “que no podíem assumir perquè
suposava l’increment en més de 8
milions d’euros el pressupost amb
aspectes, com ara, la contractació
d’un assessor per al seu grup municipal”.
La posterior presentació de propostes al pressupost, un cop aquest ja
estava aprovat, va suposar la paralització de la seva execució fins que
se’n resolguessin. D’aquesta manera, no s’han pogut posar en marxa
projectes, com ara la reforma del
parcs infantils, o nous programes,
adreçats, fonamentalment a donar
suport a les persones de la ciutat
més vulnerables.
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Aquest gest també fomenta l’economia circular i redueix els residus

Donar una segona vida a la nostra roba dona
oportunitats a les persones més vulnerables

L

es ciutadanes i ciutadans de
Sant Andreu de la Barca han
demostrat novament el seu
compromís ambiental dipositant un
total 67.499 quilos de roba en desús
als contenidors taronges que l’entitat
Solidança-Roba Amiga té repartits arreu del municipi. A partir de
les donacions de roba en desús s’ha
evitat 557,542 quilos d’emissions de
CO2 a l’atmosfera, evitant que la
roba es converteixi en rebuig i fomentant l’economia circular amb
valor social.

Així doncs, el gest de dipositar roba
als contenidors d’aquesta entitat social ha permès assolir fites ambientals que converteixen al municipi de
Sant Andreu de la Barca en un dels territoris referents en recollida de tèxtil,
recollint 2,46 quilos per habitant i any.

L’aposta de Solidança-Roba Amiga
no només consisteix en una tasca i

compromís ambiental, sinó també
en l’acompanyament individualitzat i

holístic de la persona a través del seguiment d’itineraris d’inserció sociolaboral per a persones en situació de
vulnerabilitat social. En aquest sentit,
Solidança treballa en col·laboració
amb els Serveis Socials i Promoció
Econòmica de l’Ajuntament per a la
inserció de 2 persones a través de la
contractació.
Aquestes contractacions permeten
l’adquisició d’hàbits laborals i capacitats tècniques que les acosten al món
laboral a través de llocs de treball vinculats a la gestió dels residus. D’altra
banda, s’ha ofert una formació ocupacional per a 7 persones en situació de
vulnerabilitat social del municipi.
Aquests resultats animen a seguir
treballant en aquest model que suposa una gran oportunitat laboral a
través de la gestió integral de residus.

S’han programat activitats tots els diumenges fins al mes de juny

El Parc de la Solana torna a acollir la Jugateca, un
espai per acostar-nos al medi ambient en família

E

l Parc de la Solana tornarà a acollir la Jugateca a partir del mes
de març, un espai on les famílies amb nens i nenes de totes les edats
poden compartir una estona de joc i
experimentació mentre coneixen els
valors dels parcs, a més d’altres continguts relacionats amb la sostenibilitat.
Aquesta zona verda de la ciutat és
l’hàbitat d’una fauna molt variada
que tenen un paper important com a
pol·linitzadors de plantes i depredadors de plagues. La vegetació afavoreix la biodiversitat, atrapa les partí-

cules en suspensió a l’aire i redueix el
soroll. A més, aporta beneficis per a
la salut de les persones, especialment
per al desenvolupament dels infants i
per al benestar emocional.
Amb aquesta iniciativa es promou un
punt de trobada i experimentació per
conèixer aquests valors. La Jugateca
té un espai de joc i experimentació no
dirigit, un punt d’informació sobre el
parc i el municipi on s’ubiquen i una
activitat guiada diferent cada diumenge sobre natura i medi ambient. A
més, ofereix serveis i programacions
per conèixer continguts ambientals i

relacionats amb la sostenibilitat.
Aquest any els participants hi trobaran disponible un BICIKIT per fer autoreparacions a les bicicletes amb les
que es podran apropar a l’activitat.
En aquesta edició estaran contemplades
totes les mesures preventives necessàries per al desenvolupament de les
activitats previstes donada la situació de
pandèmia sanitària de la COVID19. És
obligatori l’ús de la mascareta.
Els participants podran prendre part d’un
safari fotogràfic, construir papallones en
tres dimensions, ser meteoròlegs per un
dia o descobrir els ocells del parc.

reu electrònic a igualtat@sabarca.cat
o trucar al telèfon de l’Ajuntament 93
635 64 03, extensió 304.
Els tallers d’escriptura creativa per a
dones s’emmarquen en el Premi Delta

de Narrativa per a Dones, una iniciativa del Consell de les Dones del Baix
Llobregat i de la Diputació de Barcelona, que compta amb el suport de diversos ajuntaments de la comarca.

En el marc del Premi Delta

L’Ajuntament promou
l’escriptura creativa amb
tallers per a dones

L

’Escola d’Igualtat de Sant Andreu de la Barca organitza un
any més els tallers d’escriptura
creativa a per a dones.

El regidor d’Igualtat, Rubén Castro, ha
indicat que “l’objectiu de la iniciativa
és fomentar la creativitat i la interrelació de dones que tinguin una inquietud per l’escriptura i la literatura”.
Es tracta de tallers presencials i gra-

tuïts, on les participants comptaran
amb el suport de persones expertes
en el món de la literatura per aprendre i potenciar la seva capacitat i creativitat en l’àmbit literari.
El curs, que tindrà lloc a Escoles Velles,
es desenvoluparà durant els mesos de
febrer i març amb sis sessions en horari de tarda. La primera serà el 23 de
febrer i l’última el 30 de març.
Per inscriure’s, podeu enviar un cor-

Amb ‘Puños de harina’, el 4 de març al Teatre Núria Espert

Sant Andreu de la Barca participa
a la cinquena edició del Festival Zero

E

de “ser homes de veritat” en un
context que els rebutja per la seva
raça, cultura o per la seva orientació sexual.

l Teatre Núria Espert acollirà el pròxim dia 4 de
març el muntatge de “Puños de harina”, de la companyia
El aedo teatro. La representació
està en el marc de la programació
del Festival Zero, una iniciativa de
la Diputació de Barcelona i de diversos municipis de la província,
entre els quals, Sant Andreu de la
Barca.

Activitats complementàries
Amb la voluntat de fomentar la implicació i participació dels espectadors en el festival i fer especial
incidència en la creació de públic,
cada espai escènic organitza activitats complementàries com ara
tallers, performances o sessions
de dinamització prèvies o posteriors als espectacles.

El Festival Zero girarà durant dos
mesos per cinc municipis de la demarcació i tindrà parada al Núria
Espert, a més dels teatres de Sant
Joan Despí, de Barberà del Vallès,
de Tordera i el de Llinars del Vallès.

Què és
Teatres
en Xarxa

Muntatges no convencionals
Aquest és un certamen amb propostes arriscades i no convencionals; un festival que busca eliminar
la distància entre públic i artista,
per dialogar, per interactuar, per
viure experiències gairebé immersives. Un festival amb espectacles
d’aforament reduït.
En el cas de Sant Andreu de la
Barca es representarà “Puños de
harina”, el premiat espectacle
creat i interpretat per Jesús Torres de El Aedo Teatro, és la història de Rukeli, Saúl i altres gitanos que van lluitar per sobreviure a
l’Holocaust i també és el testimoni
de com alguns homes s’esforcen
per encaixar en un concepte ideal

És un grup de teatres de
proximitat i objectius de treball cooperatiu que treballen
plegats de manera regular
des del 2014. En l’actualitat,
formen part de Teatres en
Xarxa els municipis de Barberà del Vallès, Sant Joan
Despí, Sant Andreu de la
Barca, Tordera, Sant Boi de
Llobregat, Llinars del Vallès,
El Vendrell, Lloret de Mar,
Riudoms, Valls i Banyoles.

És una de les darreres actuacions de la veterana actriu abans de la seva retirada

Lola Herrera representa “Cinco hores con Mario”
a Sant Andreu de la Barca

L

a veterana actriu Lola Herrera
ha representat al Teatre Núria
Espert el muntatge “Cinco hores con Mario”, basat en el llibre de
Miguel Delibes, una de les novel·les
més destacades i importants de la literatura castellana contemporània
i que es va representar per primera vegada l’any 1979. Llavors, Lola
Herrera va donar vida a Carmen
Sotillo, la vídua de Mario i del que
s’acomiada durant l’obra després de
la seva mort. Ara l’actriu s’ha tornat a ficar al personatge en una obra
produïda per José Sámano i la posada en escena de Josefina Molina.

El monòleg de Carmen Sotillo davant
del cadàver del seu home segueix reflectint una època recent de la nostra història, una condició femenina
que existia, una vida no tant llunya-

na. L’obra ens presenta uns valors
clàssics i al mateix temps eterns. La
culpa, la incomunicació, la soledat i
l’humor continuen presents en aquest
muntatge.
Aquest era un dels muntatges més
destacats de la programació del Núria Espert, que continua aquest mes
amb els espectacles del Festival Zero,
amb “El amor todo locura”, del Teatrandreu y el musical de Mateu Peramiquel i Mar Puig “Bruna”.

El Complex l’11 segueix
amb la incorporació de
noves classes dirigides
Des del mes de gener s’han anat ampliant noves sessions de diferents modalitats per als abonats a les
instal·lacions esportives municipals.
Es va iniciar amb el BODYPUMP amb molt bona acceptació per part dels usuaris, en poder gaudir d’un nou
format de classes de força.
Durant el mes de febrer es van llançar les classes de
BODYBALANCE, un programa inspirat en el Ioga, Tai
Chi i Pilates que millora la flexibilitat i la força. Els seus
exercicis de respiració controlada, concentració, estiraments, moviments i postures adaptades a la música,
donen com a resultat una sessió holística que porta als
alumnes a un estat d’harmonia i equilibri.
El programa d’activitats consta de 118 classes dirigides amb una gran varietat de sessions que s’adapten
a les necessitats de cada persona: Sessions de càrdio,
força, per a tenir consciència del nostre cos i per al benestar de cada persona.
Per a més informació consulta el web esportsSAB.

Dissabte estan programats els entrenaments oficials i diumenge a partir de les 9 hores començarà
la primera màniga i al voltant de les 12 hores la
segona.
L’organització ha realitzat modificacions en el circuit,
especialment a la zona d’arribada, on es concentra
més públic per la seva espectacularitat.
La prova comptarà, com en anys anteriors, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Maxxis que serà el
nou espònsor principal.

Cicle de passejades per a
la gent gran

ESPORT FEDERAT

Juanjo Querol, medalla
d’or al Ct d’Espanya
El Club Tir amb Arc Sant Andreu de la Barca està de
celebració. L’esportista i membre del Club de Tir amb
Arc Juanjo Querol ha obtingut per segon any consecutiu la medalla d’or del campionat d’Espanya de sala en
la categoria d’arc tradicional al campionat, el passat
mes de gener a Oropesa de Mar a Castelló.

També destacar el passat mes de febrer la participació en el primer campionat de Catalunya de sala
dels equips en modalitat d’arc longbow format per
Ferran Catalan, José Antonio Càceres i Manuel
Mirón van aconseguir portar-se la medalla de
plata i el bronze en la modalitat d’arc nu compost
per Cristina Zamarreño, José Carlos Vique, Rubén
Laplana i José Galera.

El Centre excursionista
Pi Tallat celebra de nou
el Canicross

Torna el descens a Sant
Andreu de la Barca
Després de la parada obligatòria per la COVID19, Sant
Andreu de la Barca acull la primera prova de la Copa
d’Espanya de descens MTB.
Els dies 12 i 13 de març de 2022 es durà a terme la
28 edició del Descens Internacional de Sant Andreu de
la Barca. L’organització del Moto Club Sant Andreu i
Ajuntament tenen com a objectiu per aquesta edició
recuperar la participació de les darreres edicions amb
més de 300 pilots entre nacional i estrangers.
Els pilots locals estaran liderats pels germans Jorba, P.
Canals i Oulego(amb 28 participacions) en la part masculina i l’Aina Gonzàlez, actual campiona d’Espanya.

En marxa el programa de
passejades per a la gent
gran de Marxa nòrdica
El passat mes de gener, els participants de
l’activitat es van desplaçar fins a Calella, on van
gaudir de la segona de les quatre sortides programades per a la temporada 2021-22.
Un total de 54 persones gaudeixen del programa organitzat per la Diputació de Barcelona, que
consta de realitzar 5 sortides per diferents poblacions de Barcelona, amb l’objectiu de fer una activitat saludable i conèixer els racons més bonics
de cada població.
Aquesta temporada els municipis a visitar són:
Calella, Santa Coloma de Gramenet, Prats de
Lluçanès i Sant Andreu de la Barca com a amfitrió. En el nostre municipi que es durà a terme el
mes d’abril.

Torna l’esdeveniment del Canicross a la seva 5a edició
a mans del Centre Excursionista Pi Tallat, el pròxim
27 de març després d’haver-se hagut de suspendre
el mes de gener per la situació sanitària del moment,
torna a tenir nova data de realització.

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
El més vist a les xarxes
Del 24 de gener al 21 de febrer
Ajuntament Sant Andreu
de la Barca
@ajuntamentsab

Si observeu les clavagueres de
la ciutat, podreu veure alguns dibuixos com aquests
L’Ajuntament ha fet aquesta setmana una desratització al barri de la
Solana. Aquestes actuacions es fan
quan es detecta una plaga, perquè
la llei de medi ambient impedeix
fer-ho abans
Els dibuixos que es veuen a les clavegueres indiquen que el tractament s’ha dut a terme

Si detecteu paneroles o rates, podeu
fer-nos arribar un avís al WhatsApp de
l’Alcaldessa 629 70 73 06

Sant Andreu de la B.
@ajuntamentsab

L’Ajuntament posa en marxa un
servei de carter reial ‘online’
Per als nens i nenes confinats a
casa

Sant Andreu de la Barca
@ajuntamentsab

Antigament, a la plaça de la Font de
la Roda s’anava a rentar la roba als
safareigs públics, que es van tancar l’any 1968.
Sabíeu que la frase feta “fer safareig” vol dir xafardejar?

Fons: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Font: Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca

Instagram

@ins_sant_andreu
@paisatges_sab

@mjfotoart

Les millors fotos que utilitzin
l’etiqueta #SantAndreudelaBarca
sortiran publicades en el
butlletí municipal. Participa-hi!
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics
Ya tenemos los presupuestos aprobados definitivamente. Ya podemos iniciar así la gran
cantidad de proyectos, mejoras e inversiones
que van a dar el gran salto cualitativo que
nuestra ciudad está esperando.
Unos presupuestos que han entrado en vigor más tarde lo habitual por las alegaciones (mal hechas) que el grupo Fem Sant
Andreu (ERC+Vecinos) presentaron y que
fueron desmontadas por vuestro gobierno
municipal en el pleno específico que dedicamos.
Más allá de cuestiones partidistas que no
ayudan, lo importante es que estos presupuestos para el año que viene son el primer
paso de un proceso de mejora sostenible de
nuestra ciudad de cara a los próximos años.
Tanto estos presupuestos como el resto de
medidas que ponemos en marcha desde el
gobierno municipal tienen como principal
objetivo planificar y consolidar una ciudad
sostenible, amable, inclusiva, igualitaria,
diversa, segura, cívica, con oportunidades
y proyectos para todos los perfiles de la
población; una ciudad donde el deporte,
el comercio, la cultura, la participación, el
entorno urbano e industrial, los espacios
de convivencia y relación resulten fundamentales. Una ciudad abierta y acogedora,

ambiciosa y con grandes mejoras por alcanzar.
Modernizar nuestra ciudad y hacerla para
ti es nuestro eje de gobierno. Estamos diseñando una ciudad pensando en ti: en los
niños y niñas, en sus padres y madres, en
nuestra gente mayor, en nuestros jóvenes,
en nuestras familias en sus múltiples formas
y valores, en los recién llegados y los que llevan toda la vida aquí, respetando todas las
opiniones y perspectivas: estando atentos y
atentas siempre a lo que nos demandas.
Nuestra ciudad va a dar un salto cualitativo muy importante este año con grandes
acciones como la renovación de los parques
infantiles, con obras sustanciales en nuestro
entorno urbano, con grandes proyectos de
futuro que darán sus primeros pasos.
Nosotros estamos centrados en ti, en que te
sientas orgulloso y orgullosa de tu ciudad,
conscientes de lo que tenemos que mejorar,
ambiciosos en los nuevos niveles de calidad
de vida que queremos alcanzar, humildes en
el trabajo diario, abiertos a recibir todas las
ideas y todas las opiniones, sean positivas o
negativas.
Nosotros somos vecinos y vecinas que trabajamos para vecinos y vecinas. Pensando
en ti.

El passat desembre es van presentar els pressupostos per l’any 2022. Tal com vàrem anunciar
des de Fem Sant Andreu, no eren uns comptes
dolents però si millorables amb voluntat política. I per això teníem la ferma convicció que amb
les al·legacions es podien millorar i fer-los més
propers i útils pels santandreuencs.
Perquè és facin una idea, les nostres propostes
buscaven remodelar la pista del Barri del Carme,
però proposant, de forma imaginativa, un conveni
amb la Cruyff Foundation. Per altra banda volíem
prioritzar la urbanització del barri de Can Prats
(carrers Batlle Joaquim i Cervantes) pacificant
els carrers de trànsit i eliminant les barreres
arquitectòniques. En comptes de l’asfaltat del
vial de C/Esport fins a Can Salvi sense gairebé impacte residencial. A més hem proposat la
creació d’un fons de 400.000 € per l’adquisició
d’habitatge públic, per programes socials i
emancipació juvenil.
Una altra al·legació ha estat recuperar el projecte
per la construcció de la nova comissaria de Policia
Local. En l’actualitat la comissaria no té una zona
per detinguts ni un espai per atendre dignament i
amb privacitat les víctimes. Perseguint l’objectiu
de millorar la seguretat ciutadana, també plantejàvem la contractació d’un agent més de policia
local.
Per altra banda, incrementàvem la despesa social directa. Respecte a la gent gran preteníem
crear un servei d’àpats a domicili per aquelles
persones que tenen una mobilitat més reduïda

i vulnerabilitat econòmica. Volíem impulsar un
programa d’educació i pràctica digital per reduirne la bretxa en el col·lectiu de la gent gran.
Sense oblidar-nos dels objectius de sostenibilitat,
proposàvem impulsar un campanya de recollida de residus porta-porta als eixos comercials,
fet que ajudaria a no saturar els contenidors de
reciclatge i millorar la recollida selectiva. A més
reactivar les campanyes de conscienciació de la
recollida d’excrements a la via pública. Ambdues
a raó de les queixes rebudes per la ciutadania.
Tampoc ens hem oblidat dels comerços locals ni
de la cultura. Les nostres al·legacions recollien
un programa novedós que premiava amb descomptes culturals, les compres als comerços
del municipi i el consum local.
Vull aclarir que davant la desinformació que algunes formacions com el PSC estan practicant:
els pressupostos no s’apliquen fins que finalitzen els 25 dies hàbils d’exposició pública. Si el
govern pretenia posar-los en marxa abans, que
els haguessin elaborat al novembre en comptes
del desembre de pressa i corrents, com sempre
tot a última hora.
Per concloure, hem treballat de valent perquè les
propostes per millorar el pressupost fossin factibles i que en cap cas, posessin en risc l’estabilitat
financera del pressupost. Però aquesta voluntat
de FEM de sumar i construir des de la pluralitat,
ha topat contra la poca capacitat negociadora del
govern d’Ana Alba. Potser el que no els hi ha agradat de les nostres al·legacions és que reduïen en
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Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca
Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat
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Marc
Giribet
Fem Sant Andreu

Millorem
el pressupost

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp
Fem Sant Andreu 647 44 02 27
Email: femsantandreu.cat
Facebook: /FemSantAndreu
Twitter/ instagram: @femsantandreu
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Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSabarca
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Podemos
denunciamos la
exclusión de la gente
mayor de los
servicios bancarios

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

Desde que Ciudadanos entró en las instituciones hemos sido un ejemplo y garantía de estabilidad, lealtad y compromiso
con la ciudadanía. Así lo hemos demostrado desde siempre y aquí en Sant Andreu de la Barca se vuelve a ejemplarizar
de nuevo. En diciembre del 2021 aprobamos inicialmente unos presupuestos
con diálogo y consenso. Sabemos que
la aritmética del pleno pide acuerdos y
consensos. Los tiempos de las mayorías absolutas y el gobierno monocolor
se terminaron. Empezó una nueva etapa
de llegar a acuerdos. Y nosotros somos
estabilidad, moderación para evitar que
independentistas y populistas fueran
protagonistas clave en la toma de decisiones en el municipio.
El Grupo Municipal, cuya coalición está
ERC, presentó unas alegaciones al presupuesto que votamos a favor, tanto nosotros, como el PSC y Podemos. Unas
alegaciones que no dejaban de ser propuestas de esta formación política. El
periodo de negociación ya expiró en los
meses de noviembre y diciembre. Por lo

tanto, desde Ciudadanos, vemos estas
alegaciones como un bloqueo a la aprobación definitiva del presupuesto para
este año. Por lo tanto, esto ha provocado
una demora importante en servicios que
presta el ayuntamiento hacia la ciudadanía como son las becas al transporte
escolar. Es decir, estas ayudas para los
más jóvenes en nuestro municipio no se
han podido dar. Sabemos los tiempos
que vivimos, y esta ayuda para que nuestra juventud pueda ir a estudiar fuera del
municipio es imprescindible que las familias las tengan cuanto antes. Así como
muchos de los servicios que ofrecemos
en el ayuntamiento y que se comentaron
en el último pleno extraordinario.
En conclusión, Ciutadans Sant Andreu
de la Barca es y será la opción más útil y
necesaria para evitar que el ayuntamiento caiga en manos de la inestabilidad,
la demagogia y el populismo. Está muy
bien que cada formación muestre sus
propuestas y su manera de hacer política, pero no para bloquear una línea de
trabajo.

El cierre de oficinas y la “digitalización” de todas las gestiones en los bancos representa una
auténtica discriminación hacia los colectivos no
digitalizados y especialmente las personas mayores.

al derecho al acceso a servicios de primera necesidad.

En los últimos tiempos, los procesos de reorganización y automatización bancaria han desencadenado un grave empeoramiento de la atención
que estas entidades prestan a sus usuarios/as.
El cierre de oficinas, la reducción de horarios de
atención al cliente o la negativa a ofrecer servicios
directos, personales y presenciales ha dejado sin
estos servicios, de primera necesidad, a muchas
poblaciones y afecta gravemente y, en especial, a
las personas mayores que a veces no tienen las
habilidades digitales necesarias para adaptarse al
nuevo funcionamiento impuesto.
Este proceso de “modernización” afecta a todos
los sectores (energéticas, telecomunicaciones,
etc.) y hace que los/las usuarios/as tengamos que
batallar con servicios telefónicos automatizados,
presuntamente operados por inteligencias artificiales o con formularios online difíciles de entender, o con apps específicas…

Además, hay que añadir prácticas financieras que
podríamos calificar de usura. Entidades que ofrecen a sus clientes créditos rápidos con unos tipos
de interés muy elevados, o tipos de interés abusivos
utilizados por el aplazamiento de pagos de las tarjetas de crédito, Y la ampliación de las comisiones
que se cobran por el uso de los distintos servicios
bancarios que acaban impactando, de forma clara,
en los sectores sociales con menores ingresos.
Ante la exclusión financiera que sufren las personas, es necesario que las administraciones públicas actúen y regulen la prestación de unos servicios mínimos, de calidad y en todo el territorio,
que garanticen a todas las personas una atención
personalizada y adecuada a sus necesidades.
Hace unos meses, PODEMOS presentamos en el
Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución para garantizar el derecho al servicio bancario de toda la ciudadanía independientemente de
sus habilidades digitales y de la localidad donde
vivan.
En el Pleno de febrero PODEMOS hemos presentado una moción con una serie de medidas para
impedir la exclusión de los servicios bancarios de
los colectivos no digitalizados y la pérdida de calidad de dichos servicios.

Todas estas medidas pretenden incrementar
los beneficios de los bancos y provocan la exclusión y la marginalización de los colectivos no
digitalizados o con más problemas con las tecnologías. Una marginalización que acaba resultando una discriminación injustificable en torno ¡Porque SÍ PODEMOS!

