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El alcalde mantiene contactos con la delegación del Gobierno para precisar la fecha de la reanudación de los trabajos

El Consejo de Estado desencalla
las obras del enlace entre la
AP7 y la A2

E

l Consejo de Estado, un órgano
que depende del Gobierno central, ha desencallado las obras
para completar el enlace de la AP7 y la
A2 y de esta manera dar paso a una infraestructura que es fundamental para el
desarrollo económico y la movilidad de
nuestra zona de influencia.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha destacado “la importancia”
de la noticia y ha mantenido contactos
con los responsables de la delegación del
Gobierno para tratar de precisar la fecha
en la que se retomarán unos trabajos paralizados desde hace meses. El siguiente
paso, según han informado fuentes de la
delegación del Gobierno, es iniciar todos
los procedimientos necesarios para poner
en marcha la obra lo antes posible.
La conexión de la AP7 y la A2 estaba pendiente de la modiﬁcación del proyecto
inicial, que tenía que aprobar el Consejo
de Estado, un trámite imprescindible para
poder retomar las obras y ﬁnalizar una
infraestructura que permitirá conectar
estas dos vías de comunicación sin necesidad de pasar por el peaje de Martorell.
El alcalde ha recordado que la conexión
de las dos vías “es fundamental no sólo
para nuestra zona de inﬂuencia sino
para el área metropolitana y el resto de
Catalunya”. Llorca ha considerado que
“el enlace es una infraestructura de país
de primera magnitud, que mejorará la

Las obras se pararon hace meses y cuando se retomen tienen un periodo de ejecución de 18 meses

competitividad de las zonas industriales
de los municipios y la movilidad de las
personas”.
“Estamos contentos y satisfechos porque las obras se retomarán después de
la presión y la reivindicación en todas las
instancias”, ha dicho el alcalde.
Sant Andreu de la Barca es uno de los
municipios que ha encabezado la reivindicación para que se retomaran las obras.
La ciudad forma parte de la plataforma
“Connexió Ara!”, que agrupa a una decena de localidades del Baix Llobregat y del

Vallès Occidental afectado por esta obra, y
además el alcalde ha mantenido diversas
reuniones con representantes del Gobierno central para reivindicar la ﬁnalización
de una obra que acumula más de 10 años
de retraso. El paso mes de julio el alcalde participó en la reunión que mantuvo la
delegada del Gobierno, Teresa Cunillera,
con representantes de los municipios
afectados, y le trasladó la necesidad de
ﬁnalizar la infraestructura.
Cuando se retomen las obras el periodo
de ejecución es de 18 meses.

Las obras han comenzado este mes y permitirán acabar con el último semáforo de la nacional

Una rotonda mejorará el tráfico
de la plaza del Ajuntament

E

ste mes de diciembre han comenzado las obras para construir una rotonda que mejorará
y dará fluidez a la circulación en la
zona de la plaza del Ajuntament. La
medida, además, supondrá acabar
con el último semáforo que hay en la
carretera nacional.
La rotonda se construye a la conﬂuencia
de la carretera con la Vía de l’Esport y la
calle de la Creu. La actuación está en el
marco del proyecto que se hace en esta
zona de la ciudad y cuenta con un presupuesto de casi 600.000 euros.

El tráﬁco de entrada a la ciudad en dirección Pallejà no se ve afectado pero sí
el de salida en dirección Martorell, que
se desvía por las calles de la Font y por
la calle Sant Jordi. También hay una modiﬁcación en el itinerario de los autobuses tanto urbanos como los que prestan
servicio a los colegios, que pasarán por
las calles Colòmbia, Brasil, Guatemala,
NII y Priorat en dirección a Martorell.
De la misma manera, se ve afectada la
línea L66, que comunica Sant Andreu de
la Barca y Catellbisbal.
Con el ﬁn de que los autobuses puedan cir-

cular con seguridad por el itinerario alternativo se ha prohibido el estacionamiento
en determinados puntos (calle Brasil con
calle Colòmbia; calle Perú con calle Doctor
Vila y Riera Canals con calle Doctor Vila).
Estas prohibiciones son temporales y estarán vigentes mientras dure la obra.
Para más información sobre la afectación
de los autobuses se pueden consultar las
webs de las empresas que explotan los
servicios: www.solerisauret.com y www.
acastellbisbal.com; o llamar a los números de teléfono 93 632 51 33 (Soler y Sauret) y 93 772 00 08 (Autos Catellbisbal).

Editorial

Aquest Nadal,
queda’t a
Sant Andreu
El Nadal ja ha tornat a picar a les nostres
portes, els carrers tornen a lluir els seus
llums de colors, enguany amb la popular
bola de la plaça de Federico García Lorca,
les activitats omplen els espais públics i
les botigues de la ciutat mostren cofoies
les seves ofertes. És una època de compartir amb la família i els amics, de fer
balanços i de nous propòsits i també és
temps de gaudir i de presumir de ciutat.
Perquè Sant Andreu de la Barca ens ofereix tot allò que necessitem per celebrar
aquestes festes. Activitats culturals, com
ara el pessebre que podem visitar al Teatre Núria Espert, les cantades de nadales,
les rutes culturals pel nostre patrimoni o l’arribada del carter reial i els Reis,
i també una àmplia oferta comercial.
L’Ajuntament i les associacions de comerciants hem fet, un any més, una forta
aposta per animar a la població perquè
faci les seves compres al comerç local i al
mercat de Sant Andreu en el període més
fort per a les compres de l’any. Els gustos
i els costums varien i el comerç tradicional ha de lluitar no només contra la forta competència de les grans superfícies
sinó també contra l’oferta del comerç on
line. La seva arma és la proximitat i el coneixement de la seva clientela. En aquest
punt precisament és on posa l’accent la
campanya de comunicació que aquests
dies haureu vist als carrers i que us haurà
arribat a casa. Perquè qui més et coneix
és el comerciant local, el que coneix els
gustos dels teus pares o el que sap quin
tipus de literatura li agrada al teu ﬁll.
Hem d’aproﬁtar aquest coneixement per
encertar aquestes festes i per fer “poble”
i per donar suport al nostre comerç local,
que tornarà a premiar la nostra ﬁdelitat
amb importants premis. També tindrà
premi una de les persones que es faci
una foto amb la gran bola de la plaça del
teatre i la pugi a Instagram. Els darrers
dies hem condicionat la zona perquè les
fotos quedin bé i tingueu problemes de
contrallums.
El Nadal ha arribat i ho ha fet amb una
gran notícia per a la ciutat i per a la seva
àrea d’inﬂuència: el desencallament de
les obres per a l’enllaç de l’A2 i l’AP7.
Aquesta connexió, que acumula anys de
retard, és fonamental pel desenvolupament econòmic de la zona. Conﬁem que a
principi de l’any vinent es puguin reprendre unes obres que hem reivindicat de
manera insistent des
de la ciutat. I conﬁem
també que l’any que
bé puguem continuar treballant per
fer de Sant Andreu
una ciutat excel·lent,
comptem amb el
vostre ajut per fer-ho
possible.
Bon Nadal!

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

Es reserven 1,5 milions d’euros per a inversions, d’entre les que destaquen la millora dels parcs infantils o la cobertura de les vies del ferrocarril

L’Ajuntament aprova un pressupost de
25,1 milions d’euros per l’any vinent

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha aprovat un pressupost per l’any vinent que ascendeix a 25,1 milions d’euros, dels
quals 1,5 milions d’euros es reserven
al capítol d’inversions. Dels 25,1 milions d’euros, 22,7 milions corresponen al pressupost de l’Ajuntament i
2,4 milions d’euros són de SAB Urbà,
l’empresa municipal que gestiona diversos serveis a la ciutat, com ara els
relacionats amb els esports o l’Escola
Municipal de Música i Dansa.

la passarel·la que comunicarà la zona
del parc Central amb l’avinguda Constitució o el cobriment de les vies dels
ferrocarrils a la zona de la plaça Onze
de Setembre.
“Hi ha actuacions que corresponen a
d’altres administracions que no es fan
però que són fonamentals per a la nostra ciutat, com ara el cobriment de les
vies” ha dit Llorca, que ha assegurat
que “si aquestes administracions desatenen les nostres necessitats ho farem
des de l’Ajuntament”.

Els comptes municipals s’han aprovat al
ple municipal del mes de novembre amb
els vots a favor del PSC, PP i C’s i el vot
en contra de la resta de partits polítics.
Millorar la ciutat sense incrementar
els impostos
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha destacat que “el
nostre objectiu és continuar fent una
ciutat millor sense incrementar la
pressió fiscal sobre els ciutadans,
sense apujar els impostos”. Llorca ha
dit que “continuarem invertint per fer
de Sant Andreu de la Barca una ciutat
millor, per continuar avançant cap a

Els comptes preveuen la millora dels parcs infantils

l’excel·lència”.
Dels 22,7 milions d’euros del pressupost municipal, 2,9 milions es destinaran a Serveis Socials i que serviran,
entre d’altres coses, per incrementar
els serveis d’atenció domiciliària, les
beques de menjador o els ajuts a persones en situació de dependència.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca també posarà en marxa un pla

d’ocupació, amb un pressupost de
40.000 euros, adreçat a persones que
tenen especials problemes d’inserció
laboral, que gestionarà Serveis Socials.
Millorar la connectivitat i cobrir les vies
Del capítol d’inversions destaquen les
partides reservades per a renovar els
parcs i els jocs infantils, per construir

L’atenció als ciutadans és l’objectiu principal dels pressupostos

A les municipals poden votar ciutadans de la Unió Europea, de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia,
Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago i Xile

Les persones estrangeres amb dret a
vot han de registrar-se a l’Ajuntament

P

el proper diumenge dia 26 de
maig de 2019 hi ha convocades
eleccions municipals a Espanya
i els ciutadans estaran cridats a exercir
els seus drets polítics, en aquest cas, a
través de l’elecció dels seus representants a l’Ajuntament. L’exercici dels
drets polítics és la màxima expressió
de la participació ciutadana i una
mostra de compromís de les persones
amb la societat a la qual pertanyen.

Per garantir que totes les persones
puguin exercir aquests drets a les
properes eleccions municipals s’ha

posat en marxa una campanya informativa perquè tothom, inclosos els
estrangers residents a la ciutat, conegui els seu drets. La major part de
les persones estrangeres de la nostra ciutat tenen permís de residència
i de treball, porten els seus fills a
l’escola, contribueixen la desenvolupament de la ciutat, construeixen
els seus projectes personals de vida
i fan la seva aportació al projecte
col·lectiu però, malgrat això, no tenen dret al sufragi actiu i passiu.
El marc normatiu actual permet que les

persones estrangeres que siguin ciutadanes de la Unió Europea o de Bolívia, Cap
Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago o Xile,
puguin votar a les eleccions municipals.
Tanmateix, per a poder exercir aquest
dret, els ciutadans d’aquests països han
de complir uns tràmits previs sense els
quals no estaran inscrits al cens electoral, requisit indispensable per a fer-lo
efectiu. Per exemple, aquestes persones han de manifestar amb antelació el
seu interès per votar.

Les persones interessades han d’anar a les botigues adherides a la campanya

Ajuts de 250 euros per les persones
que comprin una bicicleta elèctrica

E

ls veïns de Sant Andreu de la Barca que vulguin comprar-se una
bicicleta elèctrica ho tenen ara
molt més fàcil, ja que poden accedir a
una subvenció de 250 euros per la seva
adquisició. La mesura està en el marc de
les accions que du a terme l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per fomentar l’ús d’aquest mitjà de transport.

Les persones que vulguin beneficiarse de la subvenció han d’anar a una
de les 32 botigues adherides a la campanya com a entitats col·laboradores
de l’AMB, escollir una bicicleta elèctrica dins del rang de preus establerts
(que estableix el límit en 1.350 euros)
i omplir un formulari, on hauran
d’acreditar que resideixen en un dels

36 municipis de l’àrea de Barcelona. El
llistat complet de les botigues es pot
consultar al web www.amb.cat/bicielectrica.
L’objectiu de la mesura és fomentar
l’ús de la bicicleta per ajudar a impulsar el canvi d’hàbits cap a una mobilitat sostenible.
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En el marco de una nueva edición del “Comercio Seguro” la Policía Local ofrece consejos a comerciantes y clientes

Más vigilancia en los ejes comerciales
coincidiendo con la campaña
comercial de Navidad
L
a Policía Local de Sant Andreu
de la Barca ha puesto en marcha
una nueva edición de la campaña “Comercio Seguro”, un operativo
especial de seguridad coincidiendo
con las fechas navideñas, una época
durante la cual hay más actividad a la
calle, fundamentalmente a los ejes comerciales. El objetivo de la iniciativa
es incrementar la presencia de agentes
uniformados en las calles, como medida disuasoria para los ladrones y para
incrementar la sensación de seguridad
entre los ciudadanos.

Los agentes también entrarán a los comercios y ofrecerán información de seguridad a comerciantes y clientes.
El inspector jefe de la Policía Local de
Sant Andreu de la Barca, Jordi Bernat, ha
destacado que “el objetivo es incrementar
la sensación de seguridad” y dar información a los comerciantes sobre medidas
que tienen que tomar para evitar ser víctimas de un robo”. De entre estas destaca,

Estos días se incrementa el patrullaje a pie por los ejes comerciales

por ejemplo, no dejar la caja con la recaudación cerca de una puerta o no acumular
dinero a la caja registradora.
Los agentes de policía también tendrán
una relación ﬂuida con los comerciantes, que les podrán informar de posibles
incidencias o, por ejemplo, si han detectado algún comportamiento sospechoso
en la calle.
Durante esta época del año también se
mantendrán los controles en las carreteras, con campañas especíﬁcas para
perseguir la conducción temeraria o
castigar a los conductores que se pongan al volante a pesar de haber tomado
alcohol u otras drogas.
Desde el pasado mes de noviembre la
Policía Local cuenta con un drogotest,
un sistema con el que se pueden realizar pruebas que además de detectar si
la persona ha consumido alcohol puede
determinar si el conductor ha tomado
hasta siete tipos diferentes de sustancias estupefacientes.

Hace 10 años que no hay ningún accidente con víctimas mortales

El número de accidentes de tráfico se reduce
en Sant Andreu de la Barca en un 39%

E

l número de accidentes de
tráfico se ha reducido en
Sant Andreu de la Barca en
un 39%, hace 10 años que en la
ciudad no se registra ningún accidente con una víctima mortal y el
mayor número de atropellos se da
en los pasos de peatones..

Así se desprende de los datos presentados por la Policía Local de la ciudad
en el marco de la Junta Local de Seguridad, que ha tenido lugar este mes
de diciembre.
Los datos corresponden al periodo de
tiempo de abril a noviembre de este
año y se comparan con el mismo periodo del año pasado.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, se ha felicitado por los
buenos resultados aunque ha reconocido que “en materia de seguridad
nunca es suficiente y nunca se puede
bajar la guardia”. Llorca ha recordado
que Sant Andreu de la Barca “será una
de las primeras ciudades sin semáforos” y ha apuntado que “trabajamos
para incrementar la seguridad de los
peatones con medidas como por ejemplo la instalación de pasos de peatones elevados e inteligentes”.
Respecto al resto de infracciones penales, los delitos contra el patrimo-

Imagen de la Junta Local de Seguridad

La Unidad Canina hace la mayoría de las intervenciones de drogas

La mayor parte de atropellos se da en pasos de
peatones

nio (802) son los más numerosos. De
estos los que más se repiten son los
hurtos (25%) y las estafas (24%), fundamentalmente por Internet.
Llorca ha subrayado la colaboración
que hay entre los diferentes cuerpos
policiales “con el fin de mejorar la
atención que reciben nuestros ciudadanos”.
El inspector jefe de la Policía Local de
Sant Andreu de la Barca, Jordi Bernat,
ha atribuido la reducción del número
de accidentes 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 en lo referente a
España, que ha permitido incrementar
el número de actuaciones a las zonas
donde se detecta consumo de sustancias estupefacientes o el control alrededor de los centros educativos. El
responsable de la Policía Local ha subrayado que el 70% de las actuaciones
que hacen los agentes en materia de
control de sustancias estupefacientes
los lleva a cabo la Unidad Canina de
la ciudad.

El consistori ha signat un manifest on destaca que la diferència és la riquesa de la societat

Sant Andreu de la Barca s’afegeix
al Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat
L
’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca s’ha afegit a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb discapacitat,
que va tenir lloc el passat 3 de desembre, amb la signatura d’un manifest
que destaca que la diferència és precisament el que ens fa ser una societat
rica.

El consistori ha signat aquest manifest
amb la col·laboració de l’entitat local
Bosc de Somnis, que treballa amb nens
que presenten algun tipus de discapacitat.
El text destaca que totes les persones
som diferents en gustos, aﬁcions i també
en habilitats i subratlla que un dia com
el d’avui ha de servir “per demostrarnos que tots estimem, sentim i vivim la
vida d’una manera única”. “Avui és un
dia en que ens hem d’ajudar a veure el
nostre món normal com un món ple de
mancances per entendre la normalitat.
Un dia on ens encoratgem per seguir
construint idees i iniciatives per fer un
entorn i un pensament col·lectiu on tots
tinguem oportunitats”, segons el manifest.
El consistori també ha reclamat la
igualtat de drets de les persones amb

L’objectiu és adaptar la ciutat a persones amb necessitats especials

discapacitat respecte a la resta de la població. Dret a rebre informació clara, a
moure’s amb llibertat, a tenir una vida
independent, a que els serveis de salut
estiguin adaptats a les seves necessitats o a la intimitat i a la participació en
la societat.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha destacat l’aposta de
l’Ajuntament per fer d’aquesta “una
ciutat igualitària i on les persones amb
discapacitat puguin gaudir d’ella com la
resta de ciutadans”.
Amb aquesta ﬁnalitat, ha recordat Llorca, s’han dut a terme diverses accions
els darrers anys, com ara un servei
d’acompanyament a les persones amb
discapacitat als esdeveniments de gran
aﬂuència de públic; reservar espai a
concerts i esdeveniments com ara la cavalcada de Reis per a persones amb discapacitat física o incorporar als programes de festes pictogrames per facilitar
l’entesa a persones amb discapacitat.
El consistori també treballa per adaptar
els parcs i jardins de la ciutat amb la
incorporació de jocs inclusius, que permetin a tots els nens de la ciutat jugar
junts, amb independència de les seves
capacitats.

La principal novetat són classes per alumnes que no tenen una llengua
romànica com a base

Del 2 de gener a l’1 de febrer

L’Ajuntament amplia
Servei
Local
de
Català
l’horari de les aules
organitza cursos bàsics
d’estudi per facilitar la
preparació dels exàmens de l’idioma

E

L

l Servei Local de Català (SLC)
oferirà durant el primer trimestre de l’any vinent nous cursos
de diferents nivells per aprendre o
millorar el coneixement de l’idioma.

El regidor de Joventut, Juan Pablo Beas,
ha explicat que “els estudiants ens havien demanat que s’ampliés el període
de les sales d’estudi per tenir temps de
preparar treballs i exàmens i en aquesta ocasió ho hem pogut fer”.
D’aquesta manera, les aules d’estudi
estaran obertes des del 2 de gener ﬁns
a l’1 de febrer a la biblioteca Aigüesto-

Una de les principals novetats és
l’organització d’un curs de nivell inicial
adreçat a persones que no tenen una
llengua romànica com a base, un fet
que diﬁculta l’aprenentatge. Aquests
cursos també són interessants per a
persones que tenen especials problemes per aprendre un idioma i que el
seu ritme és més baix del que és habitual.
Durant el trimestre vinent continuaran els cursos que s’han fet durant els
darrers mesos, que van des de nivells
elementals ﬁns a classes de continuïtat per millorar la capacitat oral
d’expressar-nos.

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca obrirà les aules
d’estudi nocturnes el pròxim
dia 2 de gener per oferir als joves de
la ciutat un espai on poder preparar
els seus exàmens amb tranquil·litat
i en un ambient adequat. La principal novetat d’aquesta edició és que el
període de funcionament d’aquestes
aules d’estudi s’ampliarà fins al 1 de
febrer.).

Les aules d’estudi estan obertes a tots els ciutadans

ses des de les 20.30 hores ﬁns a la 01
hores de la matinada.
Juan Pablo Beas ha assegurat que
“l’objectiu és oferir un espai als estudiants on puguin estar tranquils per
preparar els seus exàmens” i contribuir
d’aquesta manera “a que tinguin uns
excel·lents resultats”.

S’imparteixen cursos de diversos nivells
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El santandreuenc brilla a la “Gala de las estrellas”

Jordi Morales, estrella
mundial paralímpica de 2018
La Federació internacional de tennis taula ha guardonat a Jordi Morales amb el Premi d’Estrella mundial
de tennis taula adaptat, celebrat al
mes de desembre a Seül (Corea del
Sur). Un gran reconeixement per a
l’esportista que acaba el 2018 de la
millor manera, amb ganes de seguir
amb la mateixa línia. El proper repte del palista estarà a Tokio 2020 als
propers Jocs Olímpics, on l’objectiu
serà culminar la seva trajectòria amb
una nova medalla.

Fira Juga 2018
Continuem fent esport al Nadal

A partir del 28 de desembre i ﬁns al
dijous 4 de gener es podrà gaudir
d’activitats esportives al Complex Esportiu l’11, diferents entitats realitzaran
activitats lúdic-esportives, jocs i circuits

per tal de passar una bona estona practicant esport. Hoquei, ciclisme, futbol
sala, karate-kobudo, handbol, tennis i
atletisme són els esports que acolliran
als participants del Firajuga.

13 de gener cursa benèfica a Sant Andreu de la Barca

3r Canicros Pi Tallat
Per tercer any consecutiu, el Centre Excursionista Pi Tallat organitza el Canicros a Sant Andreu de la Barca amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca i Esportssab, una
cursa benèﬁca en ajuda a la defensa
dels animals. Amb aquest esdeveniment
s’intenta donar suport a les protectores
d’animals que diàriament treballen de
manera altruista per una bona causa, en

aquest els beneﬁcis aniran a la protectora
SOS ladridos.
La cursa donarà inici a les 9.00h al Parc
de Can Preses i estarà dividida en tres
modalitats diferents, la prova competitiva Canicros amb 7 km de recorregut, la
caminada amb un recorregut més senzill
de 5 km i el Canicros infantil amb una
distància de 400m per tal d’iniciar-los en
aquest esport.

Divendres 28 desembre
16.00 a 19.00h

Handbol

Dissabte 29 desembre
10.30 a 13.30h
16.00 a 19.00h

Ciclisme
Ciclisme

Diumenge 30 desembre
10.30 a 13.30h
16.00 a 19.00h

Tennis taula
Hoquei

Dilluns 31 desembre
10.30 a 13.30h

Atletisme

Dimecres 2 gener
10.30 a 13.30h

Karate-Kobudo

Dijous 3 gener
10.30 a 13.30h
16.00 a 19.00h

Futbol sala
Tennis

Divendres 4 gener
10.30 a 13.30h
16.00 a 19.00h

Futbol sala
Hoquei
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Juan Pablo Beas
PSC

L’Ajuntament informa
Desembre de 2018

Saray
Cantero
Ciutadans

ERC-AM

La nostra ciutat

Últimos presupuestos de
legislatura

El PSC de la mà de la dreta
municipal

¡Felices fiestas y próspero
año nuevo!

Des del Sant Andreu de finals
dels anys 70 i fins avui dia, les idees
socialistes de progrés, equitat i justícia social han estat presents a la
nostra societat local, guiant un procés de millora i benestar comunitari que ha situat a la nostra ciutat al
capdavant de la zona Nord del Baix
Llobregat.
En l’actualitat, Sant Andreu és
una ciutat moderna, equipada amb
serveis de qualitat, amb un urbanisme amable i sostenible, diversa,
integradora i acollidora. Una ciutat
multicolor que ha assolit alts nivells de qualitat de vida.
Una ciutat amb una rica vida social i cultural, esportiva i comercial,
que aposta per la excel·lència i que
té molt futur per endavant.
Fent valoració dels últims
temps, quan encarem la recta final
de la legislatura, podem dir que el
govern socialista ha fet un magnífic
treball aquests últims quatre anys.
La transformació de tota
l’entrada al municipi, la modernització de molts espais en tots els
barris de la ciutat i la millora de
serveis i dels equipaments esportius, culturals i socials, a més d’una
gran feina de protecció social a les
persones amb més dificultats, una
intensa labor econòmica, la congelació dels impostos i la reactivació
del comerç, són alguns importants
exemples del que hem assolit entre
tots i totes en els últims anys.
I, principalment, Sant Andreu es
va fent cada vegada una ciutat més
moderna, més integradora, més
diversa. No perd ni un centímetre
de la seva unió i germanor com a
comunitat.
El govern socialista de Sant Andreu de la Barca, amb el nostre
alcalde Enric Llorca al capdavant,
s’estima la ciutat i ens deixarem la
pell per assolir els màxims nivells
de prosperitat i qualitat de vida per
a tothom.
Arriba el Nadal, les dates més
entranyables per passar amb la família i els amics, per recordar als
que no ens acompanyen, per estimar-nos si cal encara més.
Des del PSC de Sant Andreu de
la Barca vull desitjar-vos un any
2019 meravellós per a totes i tots.
I què els gaudim junts.
Bon Nadal i Feliç 2019!

El pasado pleno del mes de noviembre se votaron los últimos presupuestos
de legislatura a los que SÍ ES POT votó en
contra. En estos presupuestos, pese ha
haber aumentado el gasto social en dependencia, no ha tenido ningún aumento
en el resto de servicios. No se aumentan
las partidas de becas ni se abren líneas
de ayuda para la integración de personas
en peligro de exclusión o familias en el
umbral de la pobreza.
En estos presupuestos también se
echan de menos planes de renovación y
mejora del alcantarillado del municipio.
Algo que muchos de nuestros vecinos
han sufrido este lluvioso otoño. Conociendo a grandes rasgos las consecuencias del cambio climático es muy posible
que estos casos de lluvias extremas aumenten en los próximos años.
Una de las cosas que pedíamos años
atrás es la instalación de equipamiento de carga eléctrica para vehículos en
nuestro municipio, y que por suerte o
conveniencia en estos presupuesto han
aceptado. Ahora que el gobierno de turno ha anunciado que en 2040 ya no se
podrán vender vehículos de gasolina o
diesel es muy importante empezar a
forzar el cambio al transporte personal
eléctrico. Este cambio es muy necesario tanto a nivel medioambiental como a
nivel económico pues la dependencia de
combustibles fósiles hace que la especulación, las guerras y la corrupción sea
algo muy presente desde que aparecieron los transportes de combustión. No
todo son buenas noticias en este punto ya que si el crecimiento del vehículo
eléctrico es demasiado rápido la distribución eléctrica a las localidades y los
edificios no está preparada para dicho
aumento de demanda. Por esto es tan
importante que este cambio sea gradual
y que no espere a la crisis del petróleo
que está por llegar.
Por último hacer notar que otro de
los motivos para los cuales no estamos
de acuerdo con estos presupuesto es el
aumento de sueldos e indemnizaciones
del equipo de gobierno. Algo en lo que SÍ
ES POT lleva luchando incansablemente
y que no defienden otros partidos es la
rebaja de sueldos. Unos sueldos políticos más cercanos a la realidad de la calle
y que fuercen un poco más la dedicación
vocacional a la política. El posesión de
poder debería ir en detrimento del beneficio material para fomentar la vocación
como sucede de forma no intencionada
en otras profesiones.

En el ple del mes de novembre es va aprovar el Pressupost municipal per a l’any
2019, any electoral. Van votar a favor del
Pressupost els partits de la dreta (PP, Cs
i PDeCAT) junt amb el PSC. En canvi, els
partits de l’esquerra vam votar-hi en contra, junt amb la regidora no adscrita (Sí es
Pot, ICV-EUiA, la regidora no adscrita Isabel Rosa Crego i nosaltres, ERC-AM).
Aquesta votació ja mostra clarament de
quin color són aquests pressupostos i
com, una vegada més (de fet gairebé sempre és així) el PSC vota junt amb la dreta
municipal, identificant-se clarament amb
les seves polítiques. Malauradament la
proposta pressupostària reforça el sistema assistencialista implementat per
aquest govern del PSC (abans amb ajuda
a l’ombra del PP, i ara amb el suport dins
de govern de Cs).
A més, les inversions proposades són més
del mateix, podem compartir algunes necessitats, com la connexió del carrer Anoia
amb el Parc Central, però una passarel.la
com la proposada no pot ser la solució
definitiva, tanmateix, continuem sense
veure avenços en la Masia de Can Sunyer
(projecte estrella pel foment de la cultura i la interacció transversal entre joves,
entitats i Cultura) i tampoc hi ha ni rastre de la inversió en una nova Comissaria
de la Policia Local ni tampoc de l’Escola
d’Adults. Però tampoc hi ha inversió en
Cultura, ni en Joventut, ni en Esports, no
es potencia cap nova estructura de dinamització econòmica més enllà de seguir
amb els programes ja establerts, i tampoc hi ha innovació ni inversió en la lluita
contra l’atur (tot passa per plans ocupació que posen pedaços al problema sense
resoldre’l) ni en la formació professional
que generi noves oportunitats, tampoc hi
ha més pressupost per la igualtat efectiva entre homes i dones ni cap pas endavant en el suport a les polítiques de dones
des de la perspectiva feminista, a més la
participació ciutadana continua estant
sota mínims en la proposta pressupostària del PSC i la dreta. En definitiva, la
proposta de pressupost municipal feta pel
PSC i que ha rebut el suport de la dreta
municipal és continuista, conservadora i
assistencialista, quan des d’ERC demanem innovació, valentia i emancipar a la
ciutadania, fer inversions per dinamitzar
el municipi i la ciutadania, per crear estructures econòmiques i formatives de
caràcter transversal i potenciar els àmbits socials de la Cultura i l’Esport. En el
comerç, cal un Pla Integral per al Comerç
Local des de tots els àmbits d’afectació i
desenvolupament, així com un Pla de Dinamització Industrial.
En definitiva, res d’això en aquest pressupost del PSC de la mà de la dreta municipal, per això vam votar-hi en contra. Molta
palmera i poc poble, aquest no és el nostre
model de poble.
Santandreuencs i santandreuenques, passeu bones festes de Nadal, gaudiu amb els
i les qui us estimeu! Bones festes i bon any
2019!

Nos despedimos del 2018, y pronto daremos la bienvenida al 2019.

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

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Desde C’s Sant Andreu de la Barca, os
deseamos felices fiestas y próspero año
nuevo. Esperamos que podáis disfrutar
de la familia, de los momentos mágicos
que nos regala la Navidad y que empecéis el año con nuevos objetivos e ilusiones para el 2019.
Desde Ciutadans, nuestro objetivo para
el 2019 es continuar trabajando por y
para vosotros, los vecinos de Sant Andreu de la Barca, porque sois nuestro
punto de actuación de todas nuestras
políticas.
Y por ello, aprobamos el último pleno,
el presupuesto municipal. Unos presupuestos sociales, dónde se destinan 2,9
Millones para Servicios Sociales. Nuestra máxima en todo momento, ha sido
garantizar la calidad de vida de nuestros
vecinos y por ello, no hemos subido los
impuestos. Se ha mantenido el IBI, ya
que Ciudadanos cree en la redistribución del gasto y en la eficiencia de nuestros recursos.
En toda la legislatura, hemos reforzado
el Cuerpo de Seguridad de la Policía
Local, incorporando personal para así
acercarnos poco a poco al Ratio Óptimo
de Seguridad de la Unión Europea.
Hemos apostado por los planes de ocupación para dar oportunidades a nuestros vecinos. Son planes de ocupación
con contrato directamente del ayuntamiento y otros que contratan las empresas privadas y se subvenciona, dando la
opción a que se incorporen a sus plantillas. En un 60% de los casos, los trabajadores se quedan en la empresa.
Hemos invertido en barrios como Can
Prats, donde se necesitaba una mejora
de sus calles, la prueba está en Mossèn
Playa y Doctor Fleming.
Hemos presupuestado la conexión de la
Calle Anoia con el Parque Central, para
unir así la población y no esté separada
por las vías del tren.
Es difícil plasmar todas las actuaciones
que hemos hecho durante todos éstos
años, aún así no cansaremos de explicar
nuestra labor en el consistorio.
Recuerda que siempre hemos trabajado
y seguiremos trabajando por la ciudad
que nos merecemos!
¡Seguimos!

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Barca / Saray.Cant
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Francesca
Muñoz
ICV EUiA

ospital de Martorell
El nostre ajuntament i el de Martorell han
acordat amb la eneralitat impulsar l’Hospital
de Martorell, que és el centre de referència de
la nostra ciutat.
osaltres som contraris a potenciar encara més un centre hospitalari que es propietat
de la Fundació Sant oan de Déu de Martorell,
presidida per l’alcalde de Martorell que durant
molts anys va ser el Sr Salvador Esteve de CIU
que també va presidir la Diputació de Barcelona, i que actualment està sent investigat per la
justícia. Segons informacions consultades la
Fundació va augmentar els ingressos procedents de la eneralitat de 64 milions l’any 2010
als 79 milions el 201 (període que coincideix
amb les retallades brutals que vam patir a tot
el sistema sanitari català).
La política de fragmentació de la provisió
de serveis sanitaris a Catalunya, promoguda
des de l’inici per CI˜ , ha establert un sistema
sanitari molt complex i amb grans desigualtats. Desigualtats en la provisió de serveis i
en la retribució salarial dels professionals,
entre altres coses.
Darrerament s’ha publicat que 40 alts càrrecs sanitaris es van apujar el sou durant el
període de retallades. Mentre es redu´a en
1. 00 milions el pressupost de Salut i es redu´en les plantilles en 2.400 professionals, com
a mínim 42 gestors de la xarxa sanitària pública es van apujar el sou. Pensem que, mentre
el salari mig d’una metgessa oscil.la entre els
40.000 i 0.000 (heu llegit bé, 40.000 i 0.000€
anuals), alguns gerents passen a cobrar mes
de 100.000€. Això no seria cap problema si els
ingressos foren d’origen privat, però no, aquestes fundacions, consorcis, cooperatives gestionen milions d’euros de procedència pública, és
a dir, dels impostos que paguem la ciutadania
catalana. I el mes sagnant és que mentre es retallava en serveis, professionals i sous, alguns
gerents s’apujaven el sou.
A més, l’acord del nostre Ajuntament fa
mfasi en col laborar amb la ˜ niversitat de
ic, amb qui té un acord en l’àmbit universitari, per formar professionals de la Medicina. La universitat de ic és una ˜ niversitat
Privada, regida per la Fundació Universitària
Balmes. Tornem a anar a una entitat privada.
· uan tenim Universitats Públiques de reconegut prestigi i que han mostrat una alta qualitat
en la formació de professionals sanitaris des
de fa dècades. Tot i el sistema de beques que
en la pàgina web parlen que es beneficien un
0% dels alumnes, els preus de les matrícules
són d’escàndol: Infermeria .8 0€/curs¸Fisioteràpia 6.140€/any i ja el súmmum, Medicina
1 .791€/any.
Es pretén fomentar que l’hospital crei
unitats d’atenció a domicili a persones grans
o malalts complexes de la zona. Fins ara
aquesta activitat ha estat depenent dels equips
d’Atenció Primària que són els que tenen un alt
coneixement de la població, de les persones
de les famílies a les atenen des de diferents
especialitats: ginecologia, pediatria, medicina
general, infermeria i que han assumit des de
sempre l’atenció a domicili com una tasca més
en l’atenció integral a les persones. L’hospital
ha tingut i hauria de seguir tenint com a objectiu principal l’atenció sanitària especialitzada amb gran complexitat t cnica i deixar
l’atenció a domicili als professionals que ho
estan fent des de fa d cades tot i comptar amb
recursos molt precaris.
La política que defensem des de Catalunya en Com , es basa en la defensa de la
Sanitat P blica, amb estió P blica i mirant
sempre pels interessos de la població per
sobre dels privats. Per això no fem costat al
nostre Alcalde en la signatura de l’acord amb
l’ ospital de Martorell.
catalunyaencomu.sab@gmail.com

Joan
Gaspà
Partit Demòcrata

Sonia
Aranda
PP

Isabel
Marcos
Regidora no adscrita

La nostra posició en la votació Presupuestos 2 ¡ 9
dels pressupostos del 2 ¡ 9

¡˜ nos presupuestos aprobados
con el apoyo de la derecha!

A l’últim Ple es van aprovar els pressupostos
per l’any 2019.
Políticament i tenint en compte que seran uns
pressupostos que aniran a cavall de dues legislatures, per als partits de l’oposició es legítim votar no, entre altres raons, per simple
estratègia política.
Però nosaltres, per varies raons que en resum
exposarem, vam donar un vot de confiança i
vam dir SÍ.
En tema d’ajuts socials hem de dir que acumulant tots els serveis que considerem d’ajuts
socials (serveis socials, habitatge, salut i educació), nosaltres vam presentar i demanar un
increment del 9 % per a diferents conceptes
i en els pressupostos presentats l’increment
es del 7,7 %.
A l’apartat d’inversions, tot lo presentat
pel govern del Ajuntament, al marge de la
passarel·la cap a l’Atrium en que no hi estem d’acord tal i com la té projectada, la resta
d’inversions la podem acceptar ja que està
d’acord a la línia del que havíem preparat pel
2019 (bàsicament: acabar les obres iniciades
com són la rotonda de l’Ajuntament, el carril
bici amb connexió als polígons i al riu, la llera
del riu i el mes important l’estudi i iniciar les
obres corresponents per arreglar el clavegueram i la recollida d’aig es per evitar les inundacions).
Volíem petits increments en Cultura i Joventut
( %), però no hi hagut cap increment.
En Promoció econòmica demanàvem un
increment del 8 % (bàsicament en plans
d’ocupació municipal) i l’increment presentat
en aquests pressupostos es del 29%.
I així vam arribar a la conclusió que tal com
s’ha demostrat hi han unes diferències percentuals a tenir en compte i que serien suficients per dir no a aquets pressupostos.
Malgrat tot, vàrem fer unes consideracions:
En les diferents converses amb la regidora d’Hisenda i també en el Sr. Alcalde, s’han
compromès a unes accions que poden amortitzar aquestes diferències exposades anteriorment:
-A l’apartat d’educació realitzar un estudi per
saber com s’ha d’implementar una escola
d’adults o de formació, segons necessitats,
(tant dels nostres ve´ns i ve´nes com dels nou
vinguts).
-Amb l’impost que la rea Metropolitana apliqui pel cost de passar de zona 2 a zona 1, es
farà una previsió per tal d’ajudar a les famílies
amb dificultats econòmiques.
-A l’apartat dels traspassos a Entitats Esportives es farà un reajustament al pressupost per
tal d’aplicar un increment del 1 o 20 % (uns
10-20.000 ).
-Es portarà a terme una remodelació i arranjament del pàrquings públics i gratu´ts (Josep
Pla, Lluis Companys, ampliar el del carrer Argentina).
enint en consideració aquets compromisos
(que seguirem meticulosament) i que les difer ncies percentuals en la majoria dels departaments que hem estudiat no són exagerades, el nostra vot és afirmatiu, i amb això,
volem demostrar un cop més que el nostre
compromís és fer valer més el servei als
nostres ve ns i ve nes que l’estrat gia política d’oposició, per simple política.
I per sobre de tot, us desitgem unes bones
festes i un feliç i molt bon any 2 ¡ 9.

En el Pleno de noviembre fueron
aprobados los presupuestos municipales para el año 2 ¡ 9 a propuesta
del gobierno del PSC y con el apoyo
de los partidos de la derecha de Sant
Andreu, representada por Ciudadanos, PP y PDeCat. otaron en contra
el resto de los grupos municipales
entre ellos la regidora no adscrita de
P DEMos.
El presupuesto del 2019 determina a qué se destina el próximo año el
dinero que las ciudadanas y los ciudadanos de SAB aportamos a través
de los impuestos¸ qué necesidades y
demandas de las vecinas y vecinos del
pueblo se atienden primero¸ cómo se
atienden¸ con qué recursos y con qué
formas de gestión.
Es donde podemos ver las diferencias de los colores y de ideología del
gobierno que los ejecuta.
Los presupuestos de estos cuatro
años no han demostrado tener detrás
un modelo de ciudad para el cambio
donde se prioricen políticas sociales.
estos próximos presupuestos’2 ¡ 9,
se caracterizan por tener, también,
un car cter continuista y conservador
y no es casualidad que sean apoyados
por los partidos de derechas del municipio.
Se basan en la construcción de
grandes obras poco funcionales pero
vistosas, con un urbanismo poco amable y respetuoso con el medio ambiente y el bienestar de las personas, y dejan pendientes obras tan importantes
como la del sistema de evacuación de
aguas del pueblo a través de las cloacas o desag es que evitaría las inundaciones de la parte baja del mismo.
Se trata de un modelo de pueblo
con jardines de usar y tirar con ores de temporada, que se han de renovar continuamente y que requieren de
un cuidadoso mantenimiento, siendo
poco sostenibles y muy costosos. Un
modelo de ciudad donde no existe el
atrevimiento de incluir nuevas formas
de gestión como la remunicipalización
de servicios p blicos, o la tarificación
social. , por ltimo, un modelo de
presupuestos con una escasa, por no
decir nula participación directa de la
ciudadanía de Sant Andreu de la Barca.

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

El pasado día 29 de Noviembre aprobamos
el presupuesto municipal para el 2019, lo que
nos permitirá incluir nuestras propuestas en el
mismo, con el fin de participar de forma activa
en la mejora del día a día de nuestr@s vecin@s.
Para tomar esta decisión confrontamos si
nuestras peticiones para el presupuesto vigente han sido realizadas por el equipo de obierno.
En los presupuestos del 2018, solicitamos,
incrementar una expedición en el Bus que conecta con la Renfe de Castellbisbal (proyecto en
el que participamos en el 2017)¸ la instalación
de la puerta de apertura automática de acceso
al Ayuntamiento¸eliminar las barreras y mejorar la movilidad creando pasos de peatones a
nivel de acera, incluimos aquí la remodelación
de la calle Dr. Fleming en la cual participamos,
y por último la atención al ciudadan@ incrementando no solamente a nivel económico la
partida dedicada a Servicios Sociales sino también de personal asignado al servicio.
Todas y cada una de nuestras peticiones se
realizaron o se están realizando en este 2018, lo
que nos anima a participar de forma activa para
los próximos presupuestos.
Los Populares de cara al 2019, mantenemos nuestra línea de trabajo, una continuación
a lo que venimos haciendo y en lo que creemos que podemos mejorar para beneficio de
nuestr@s vecin@s, siempre en colaboración
con el equipo de gobierno y desde la oposición,
basándonos en el diálogo y el acuerdo.
Creemos que la manera de implicarnos en
mejorar nuestro pueblo es justo en los presupuestos, donde podemos incluir aquellas mejoras o necesidades que creemos son necesarias
para Sant Andreu.
Básicamente basamos nuestras peticiones
en:
Ayudas a las personas: con un incremento
en servicios sociales, en recursos y personal, y
en especial a la atención domiciliaria.
Ayudas al empresario: con planes de ocupación que ayudan a reducir el número de desempleados de nuestro municipio y que en una
gran mayoría permanece en la empresa contratada a la finalización del mismo.
En mejorar la movilidad: incrementando
los pasos de peatones elevados, es decir a ras
de acera, facilitando los desplazamientos por
nuestro municipio.
Así cómo cambiar la puerta de acceso al
Polideportivo Municipal, haciendo que sea de
apertura automática, igual a la que tenemos
ahora en el Ayuntamiento.
Otro aspecto que tenemos muy en cuenta
y que viene siendo parte de nuestra aportación
a la política municipal es la inclusión y en este
aspecto, participaremos en la remodelación del
parque Antonio Machado, en el cual se instalaran juegos infantiles inclusivos, como ya hicimos en la Plaza Charlie Rivel.
Y en la línea que mantiene este grupo municipal con respecto a minimizar la contaminación ac stica (pantallas autovía), participaremos de forma activa en el cubrimiento de la vía
del tren en la Plaza nce de Septiembre, una
necesidad para una gran
El Partido Popular en Sant Andreu de la
Barca, trabaja por y para la municipalidad,
basándonos en el compromiso, el diálogo y el
acuerdo, anteponiendo el interés general a las
siglas, y así lo seguiremos haciendo.
Estamos comprometidoscontigo
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

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
Instagram

Twitter
AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

1 dic.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

1 dic.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

3 dic.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

4 dic.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

10 dic.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab

13 dic.

L’escola bressol municipal El Cavallet ha rebut avui el distintiu
que l’acredita com a Escola Verda. L’escola Josep Pla ha estat
distingida per la seva trajectòria com a Escola Verda. D’aquesta
manera es reconeix el seu treball, les seves actuacions i el seu
compromís.
Els veïns de la Colònia ja han estrenat la remodelada avinguda
Pirineus. Aquesta via té ara voreres més àmplies, un carril bici i
un aparcament endreçat.

@clubarcsab

AJSAB

@meteosab

AJSAB

AJSAB

@judithbg_foto

Utilitza el hashtag
#SantAndreudelaBarca
a les teves fotos!

AJSAB

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat

L’Ajuntament ha aprovat un pressupost per l’any vinent que
ascendeix a 25,1 milions d’euros, dels quals 1,5 milions d’euros
serviran per dotar el capítol d’inversions.

Durant la Festa de Sant Andreu es va inaugurar la nova gespa
artificial del complex esportiu municipal de Can Salvi. Durant l’acte,
es van presentar els equips de les entitats @CFSABA i @STANDREUHOCKEY.

El nombre d’accidents de trànsit s’han reduït a Sant Andreu de la
Barca, fa 10 anys que a la ciutat no es registra cap accident amb
una víctima mortal. Així es desprèn de les dades presentades per
la Policia Local en la Junta Local de Seguretat.

Sant Andreu de la Barca ja ho té tota punt per celebrar el Nadal
amb una àmplia agenda farcida d’activitats lúdiques i culturals
i importants premis per a les persones que facin les seves compres als comerços locals.
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