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Editorial

El Consell Escolar Municipal rebutja l’anunci de tancament d’una línia de P3

Sant Andreu exigeix a la
Aprofitem
Generalitat el manteniment de l’estiu
l’oferta escolar a la ciutat

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha mostrat el seu
ferm rebuig a la decisió de la
Generalitat de tancar una línia de P3 a
l’escola JJ Ortiz de la ciutat el pròxim
curs escolar. El Consell Escolar Municipal s’ha reunit aquest mes de juliol
per mostrar la seva disconformitat
amb aquesta decisió i lamentar que
“la Generalitat tanqui una línia de P3
a l’escola pública al mateix temps
que manté el concert per sota ràtio a
l’ensenyament privat”, segons el manifest que ha aprovat aquest òrgan.
El Consell Escolar Municipal ha instat
a la Generalitat a conservar l’oferta
educativa de la ciutat i mantenir les
dues línies de P3 del JJ Ortiz, encara que sigui sota ràtio i ha lamentat
que “la Generalitat no vulgui mantenir sota ràtio una línia educativa de
l’ensenyament públic i en canvi mantingui el concert a l’escola privada
sota ràtio”.
Segons la resolució del Consell Escolar Municipal “el descens de la
demografia ha de veure’s com una
oportunitat per mantenir les matei-

El Consell Escolar Municipal ha rebutjat la decisió de la Generalitat

xes línies, disminuint el nombre de
nens per classe, per contribuir a la
millora de l’educació”.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha lamentat que “la

Generalitat pugi les ràtios quan ho
considera oportú però en canvi consideri que és un problema reduir-les
per evitar el tancament d’una línia
educativa”.

El pròxim curs escolar s’ampliarà el servei a la Casa Estrada

L’Ajuntament garanteix una plaça
d’escola bressol a totes les famílies

E

l pròxim curs escolar la Casa
Estrada tornarà a acollir aules d’escola bressol després de
la decisió de l’Ajuntament d’habilitar
una part d’aquest edifici amb un servei
d’aquestes característiques. D’aquesta
manera, el consistori garanteix a
les famílies de la ciutat l’accés a
una plaça d’escola bressol. El tancament de Nostra Senyora del Carme, el centre concertat que ha funcionat a la ciutat durant dècades,
feia que moltes famílies de Sant
Andreu es quedessin sense plaça
d’escola bressol. Davant d’aquesta
situació, i amb la finalitat de donar
resposta a la demanda dels ciutadans, el consistori ha optat habilitar una part de l’edifici modernista
per acollir una escola bressol.
Fins ara a Sant Andreu de la Barca
hi havia tres escoles bressol municipals, amb un total de 230 pla-

Les places d’escola bressol públiques s’ampliaran el curs vinent

ces, a les que ara s’afegiran les de
la Casa Estrada, una xifra encara
per determinar i que anirà en funció de la demanda que hi hagi. Les
famílies que tinguin als seus fills

durant el curs escolar i que necessitin una plaça d’escola bressol
es poden adreçar en tot moment a
l’Ajuntament per gestionar la matrícula.

Un any més ha tornat la calor, asfixiant en alguns casos, els dies
són més llargs i gaudim més del
carrer i de l’aire lliure. És també
per a molts temps de vacances,
de sortir, de visitar noves ciutats
i conviure amb noves realitats.
Molts fem durant aquest temps
un període a la nostra feina diària
i tenim més temps lliure. Aprofitem aquest temps que ens brinda
l’estiu i les vacances per gaudir de
la família i dels amics però aprofitem també part d’aquest temps
per pensar i per reflexionar sobre
la nostra societat i cap a on anem.
En només 3 anys hi ha hagut un
centenar d’agressions sexuals
múltiples, es succeeixen els casos
de violència de gènere, sentim a
parlar de l’experiència dels Menas
i veiem atònits com tornen a rebrotar les agressions homòfobes.
I per alguns l’únic tema de conversa i l’únic problema del país és
el controvertit Procés. Cal superar aquest tema, passar pantalla,
com ara diuen els joves, i que els
polítics treballin per solucionar
els problemes diaris dels ciutadans. Garantir l’educació, la qualitat de vida de les persones grans
i dependents, millorar l’atenció
sanitària i crear una ciutat per
viure-la. Aquest és el nostre objectiu, pel que treballem cada dia
des de la proximitat i l’empatia.
Cal desconfiar de la política altiva, antipàtica, egocèntrica i destructiva. La política ha d’estar al
servei dels ciutadans i tractar-los
amb respecte i educació. Cal exercir la política amb responsabilitat,
sense enganys, i evitar conduir-la
cap a la frustració o la impotència.
Els polítics, i sobretot els polítics
de poble, hem de treballar escoltant als veïns. La política local
ha de reivindicar el seu paper,
treure pit i recordar que durant
anys ha estat la única que ha donat solució a les demandes dels
ciutadans. Confiem que el període estival serveixi perquè molts
d’aquests polítics que creuen que
el principal problema dels veïns
té a veure amb el
Procés reflexioni i torni de les
vacances
amb
la voluntat de
treballar fermament per fer una
societat millor.
M. Enric Llorca i Ibáñez
Alcalde de Sant Andreu de la Barca

En el marc del programa “Fem Xarxa, fem empresa”

L’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca premia als seus emprenedors
P
otenciar l’emprenedoria, impulsar
la posada en marxa de noves idees
i acompanyar als emprenedors a
posar en marxa el seu negoci són alguns
dels objectius que es marca l’Ajuntament
de Sant Andreu de la Barca per millorar
l’economia de la ciutat i crear ocupació.
Amb aquesta finalitat, Sant Andreu de la Barca participa al programa supramunicipal “Fem Xarxa,
Fem Empresa”, que vol reconèixer
i premiar l’esforç emprenedor dels
usuaris dels serveis d’atenció a emprenedors i alhora difondre la cultura emprenedora entre els joves del
territori.
Les persones interessades en participar en aquest concurs poden presentar la seva candidatura fins al 4
d’octubre a l’Ajuntament.
El concurs, que té cinc categories, busca també augmentar la
projecció externa dels serveis

CATEGORIES I PREMIS

En aquesta nova edició dels premis es proposen cinc categories,
d’entre les que destaca la “Millor
parada de mercat”, que es convoca per primera vegada.
· MILLOR EMPRESA EN
CREACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL
Premi de 2.000 euros pel
guanyador i pels dos finalistes

L’objectiu de la iniciativa és donar suport als emprenedors

d’assessorament i acompanyament
als projectes empresarials, incrementar el nombre d’usuaris dels
serveis a les empreses per la pu-

blicitat que suposen aquests tipus
d’accions aconseguint alhora una
major implicació dels agents econòmics amb els serveis municipals.

un premi de 500 euros.
· MILLOR EMPRESA EN EL
SECTOR COMERÇ
Premi de 2.000 euros pel
guanyador i pels dos finalistes
un premi de 500 euros.

“Fem Xarxa,
Fem Empresa”
El programa “Fem Xarxa, Fem
Empresa” es va posar en marxa
l’any 2014 i ofereix un conjunt
d’accions, cursos i tallers gratuïts destinats a empreses i
emprenedors de la zona nord del
Baix Llobregat amb l’objectiu de
potenciar l’esperit emprenedor,
dinamitzar el teixit empresarial
i potenciar i reforçar les capacitats dels empresaris amb sessions de coaching i altres tècniques innovadores.

L’atur continua baixant
a Sant Andreu
El nombre d’aturats a la ciutat continua baixant, seguint la línia descendent dels darrers mesos. Segons
dades del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, l’atur a la ciutat ha baixat
un 1,8% respecte el mes de maig i un
5,7% respecte el mateix mes de l’any
2018.
El nombre d’aturats a Sant Andreu de
la Barca es situa en 1.333 persones.
Actuacions com ara l’ajut a les empreses, la subvenció de nous treballadors, la posada en marxa de
plans d’ocupació o les polítiques de
suport als emprenedors segueixen

· MILLOR EMPRESA EN EL
SECTOR SERVEIS
Premi de 2.000 euros pel
guanyador i pels dos finalistes
un premi de 500 euros.
· MILLOR PARADA DE MERCAT
Premi de 2.000 euros pel
guanyador i pels dos finalistes
un premi de 500 euros.

donant els seus fruits reduint el nombre d’aturats.

· MILLOR IDEA JOVE
DE NEGOCI
Premi de 3.000 euros.

En el marc d’un programa de foment de l’ocupació que ha donat feina a 50 persones els darrers 4 anys

L’Ajuntament ajuda a les empreses a pagar
part del salari dels seus treballadors

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca impulsa l’ocupació
de les persones en atur amb
especials dificultats i el desenvolupament de les empreses de la ciutat amb un programa que preveu la
subvenció d’una part de les despeses
que es deriven de la contractació.
D’aquesta manera, l’Ajuntament
paga 9.600 euros cada any a una
empresa que contracti una persona
de la ciutat que estigui a l’atur i que
reuneixi determinades característiques, com ara ser dona, major de
45 anys, joves o aturats de llargada
durada.

L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, ha destacat que “amb
aquest programa es preveu d’una
banda fomentar l’ocupació i d’altra
ajudar a les empreses de la ciutat,
que sense aquest suport potser no
podrien contractar personal”.
Al programa, que enguany arriba a
la seva cinquena edició, s’han afegit 44 empreses, que han contractat
mig centenar de persones.
“Una dada molt destacada és que
un 70% de les persones que s’han
incorporat a una empresa amb un
contracte d’aquest tipus s’hi ha quedat amb un contracte indefinit”, ha

explicat Llorca.
Un total de 1.509 persones han
trobat feina amb la mediació de
l’Ajuntament i el consistori ha facilitat la contractació cada any de més
de 300 persones.
Durant aquest període de temps
s’han creat a la ciutat 209 comerços
i empreses i l’Ajuntament ha assessorat i guiat 57 emprenedors perquè
poguessin posar en marxa la seva
idea de negoci.
Les persones interessades en participar en aquest concurs poden presentar la seva candidatura fins al 4
d’octubre a l’Ajuntament.
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Informará de los recursos que tienen a su alcance estas personas

El Ayuntamiento pondrá en marcha
un servicio específico de atención y
asesoramiento al colectivo LGTBI
E
l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca trabaja para
la puesta en marcha de un
servicio específico de Atención y
Acompañamiento LGTBI, que prestará asesoramiento a este colectivo.
Este punto ofrecerá información, asesoramiento y acompañamiento personas lesbianas,
gays, bisexuales, transgeneros e
intersexuales (LGTBI), así como
personas de su entorno cercano,
profesionales de diferentes ámbitos y entidades.
La iniciativa pretende dar a conocer los recursos que hay en
el territorio para dar respuesta a
las necesidades de las personas
LGTBI, promover el respecto a la
diversidad y apoyar específico en

casos de discriminación por razón
de orientación sexual, identidad o
expresión de género.
El alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, ha explicado que “el objetivo es ofrecer un
servicio de atención integral para
atender las personas que sufran,
hayan sufrido o estén en riesgo de
sufrir discriminación o violencia
por razón de la orientación sexual,
identidad o expresión de género,
con el objetivo de darlos respuestas adecuadas, ágiles, cercanas y
coordinadas”.
Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el edificio del ayuntamiento ha lucido la bandera del
arco iris.

El consistorio se ha vuelto a sumar a los actos de apoyo al colectivo

Desenes de persones van acompanyar la Barca pels carrers de la ciutat

Más de un centenar de personas participa a la
primera fiesta del orgullo gay de Sant Andreu

L

a Agrupació de Joves de Sant
Andreu de la Barca ha organizado la primera edición de
la fiesta del orgullo gay de la ciudad, una iniciativa que ha contado
con una gran aceptación por parte
de la población. El Ayuntamiento y
entidades como el Esplai Pingüí,
el colectivo Hipàtia, la colla de
diables o los castellers de l’Adroc
han colaborado en la iniciativa.
La plaza de Federico García Lorca
fue el escenario el día 6 de julio
de talleres y actuaciones musicales y posteriormente La Barca de
la Agrupació hizo una rúa por el
centro de Sant Andreu, que siguió
un centenar de personas. La Barca llegó hasta el parque Central,

donde se había organizado una
cena y una fiesta popular.
El responsable de la Agrupació
de Joves Antonio Membrive ha
destacado la “necesidad de hacer esta actividad reivindicativa
para el colectivo y hacerlo en un
ambiente festivo” y ha asegurado
que “todavía quedan muchos derechos por conquistar”.
Por su parte, el concejal de Igualdad del Ayuntamiento, Rubén
Castro, ha explicado que “los
valores que se desprenden de la
actividad entroncan con los objetivos del Ayuntamiento de trabajar por la igualdad y la diversidad
de los colectivos de Sant Andreu
de la Barca”.
Los más pequeños pudieron participar en talleres

Las actividades se sucedieron durant toda la tarde

La programació preveu des de circ fins a música i dansa

Luis Piedrahita encetarà la temporada
de teatre de Sant Andreu de la Barca
E
l monologuista Luis Piedrahita i
el seu espectacle “Es mi palabra
contra la mía” obriran la segona
part de la temporada de teatre del Núria Espert de Sant Andreu de la Barca.
Aquesta representació, que tindrà
lloc el 2 de setembre, en el marc de
la programació de la Festa Major,
encetarà una temporada teatral
que preveu gèneres diversos, des
del circ fins a la dansa o la música.
El regidor de Cultura de

l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca, Juan Pablo Beas, ha destacat precisament “aquesta varietat de propostes i de gèneres” i ha
subratllat que “a la programació
del Núria Espert conviuen amb total normalitat les obres de primer
nivell i les propostes dels grups locals”.
En total aquesta segona part de la
programació del Núria Espert preveu
la representació de setze muntatges.

De la programació destaca el musical “Balada per un home mort”,
que repassa un moment concret
de la vida del dramaturg i escriptor Òscar Wilde; el circ de la companyia Manolo Alcántara amb el
muntatge “Dejà-vu”; o la dansa de
la companyia Barcelona Ballet Flamenco i “¡Silencio!”.
Del capítol de teatre destaca “El
rey Lear”, de la companyia Atalaya
Teatro o “Escape Room, amb Joel

Joan, Àgata Roca i Oriol Vila.
El Teatre Núria Espert reserva un
espai especial per als més petits
amb la programació “Petits grans
espectacles”.
Juan Pablo Beas ha destacat que
“l’objectiu de la proposta és que els
més petits s’interessin des de ben
aviat pel teatre i l’art”.
La programació dels més petits
consta de quatre muntatges, dos
de teatre i dos de titelles.

L’Ajuntament informa
Juliol de 2019

Es celebrarà els dies 30 i 31 d’agost i 1 i 2 de setembre

Un escape room i el concert de la Unión,
principals atractitus de la Festa Major
U

na escape room, a les
instal·lacions de l’escola
Can Salvi, i el concert del
grup La Unión seran els principals
atractius de la Festa Major de Sant
Andreu de la Barca, que enguany es
celebrarà els dies 30 i 31 d’agost i 1
i 2 de setembre.
El programa de la festa combina un
cop més les activitats culturals tradicionals, com ara el correfoc o la
cercavila de gegants, amb propostes
més noves però plenament consolidades, com ara la Festa Holi.
El divendres a la nit es reserva per
a la música més electrònica, amb la
participació de Brian Cross i Adrián
Fyrla, dissabte a la nit és el torn de
La Unión i l’orquestra Moonlight i
diumenge arribarà la rumba catalana de la mà de Sabor a Gràcia.
La Festa de l’Aigua, la Barca del
Senyor Andreu o la gimcana nocturna, l’activitat amb més seguidors
de la Festa Major i que enguany té
com a tema la conquista de l’espai,
ocupen també un espai rellevant a la
programació festiva de Sant Andreu
de la Barca.

El grup la Unión posarà música a la Festa Major

David Navarro dissenya la imatge de la Festa Major, que protagonitza la Quimeta

35 persones han participat al concurs per
crear el cartell

E

Barca.

l disseny que anunciarà a
tota la ciutat els quatre dies
de festa de Sant Andreu de la

El cartell destaca pel primer pla
que fa de la geganta Quimeta, un
símbol de la tradició, la cultura i la
història de Sant Andreu de la Barca.
Enguany, l’Ajuntament ha convocat
un concurs per triar al dissenyador
del cartell de Festa Major, al que
s’han presentat un total de 35 dissenyadors locals.
El regidor de Cultura, Juan Pablo
Beas, ha destacat que “hem volgut
recuperar aquesta tradició del concurs de Festa Major” i ha destacat

que “hem quedat gratament sorpresos per la quantitat d’artistes
que hi ha participat, per la qualitat
de la seva obra i per la seva joventut”.
“Hem volgut aprofitar la capacitat
creativa de la població”, ha dit Beas,
que ha remarcat que “els darrers
anys hem encarregat el cartell a un
dissenyador local però sempre en
venen d’altres demanant poder ferho. Amb aquesta iniciativa tractem
d’arribar a tota la població”.
El guanyador del concurs, a més
de veure la seva obra anunciant
l’esdeveniment a tota la ciutat, ha
aconseguit 350 euros.

El regidor de Cultura i el dissenyador han presentat el cartell d’enguany

L’Ajuntament reconeix l’esforç i la
tasca de l’esport local amb la segona
edició de la Gala dels Campions
Les instal·lacions esportives de
Can Salvi han acollit aquest mes
la segona edició de la Gala dels
Campions, una festa amb la que
l’Ajuntament pretén reconèixer la
feina feta pels esportistes, per les
entitats i també pels que competeixen en disciplines individuals.
A la festa han rebut el seu reconeixement els clubs d’atletisme,
el gimnàs Taekondo Do-Chan, els
representants de gimnàstica artística, de futbol sala Sant Andreu,
de patinatge artístic, de futbol, de
tennis, de tir amb arc, de bàsquet i
Moto Club.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha destacat durant
la gala que “’esport representa els
principals valors de la nostra societat: que l’esforç i la lluita donen
els seus fruits”.
Llorca s’ha mostrat “molt satisfet”
pel nivell dels esportistes de Sant
Andreu de la Barca “que han aconseguit en molts casos èxits molt
destacats”.

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Juan Pablo
Beas
PSC

Marc
Giribet
Fem Sant Andreu

Saray
Cantero
Ciutadans
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Un gobierno en marcha

Estalviem 500.000€ en
salaris?

Una plaza de escuela infantil (0-3) LEY ARAGONÈS. Un impulso a la
garantizada para todas las familias privatización y la precariedad por
parte de ERC y JxCat

Pese al poco tiempo que hace que
arrancó la legislatura, el gobierno
municipal del PSC de Sant Andreu de
la Barca ya está en marcha y ya ha tomado las primeras medidas y acciones de esta legislatura. Sin perder un
momento.
A diferencia de otros gobiernos, como
el de la Generalitat, que se muestra inactivo e irresponsable con sus
obligaciones con la ciudadanía (algo
que está perpetuando desde hace ya
unos años, lo que nos obliga a otras
administraciones a hacer lo que ellos
desatienden), el gobierno socialista
municipal ha puesto buen ritmo en
las primeras semanas con la responsabilidad de gobierno.
En primer lugar, tenemos un gobierno fuerte, repleto de hombres y mujeres que combinan experiencia con
ilusión, profesionalidad con pasión,
ganas de hacer cosas con la serenidad de tomar siempre la mejor decisión para nuestra ciudadanía.
Es un gobierno que gobierna, que
toma decisiones, que actúa siempre.
En este pequeño espacio de tiempo,
hemos firmado un pacto de salud
con la Generalitat que mejorará la
atención y los recursos sanitarios en
nuestra ciudad de forma significativa,
incluyendo la futura construcción de
un nuevo ambulatorio que recoja las
necesidades reales de nuestra ciudadanía.
También hemos aprobado la construcción del nuevo pabellón para la
gimnasia, una reivindicación histórica
que este gobierno ha recogido y prometió en la campaña electoral. Nosotros cumplimos.
La Casa Estrada volverá a ser una
guardería municipal a partir de septiembre y hemos resuelto con firmeza
y rapidez la problemática surgida en
las guarderías municipales, respondiendo a las trabajadoras, garantizando su sueldo y asegurando el perfecto inicio de curso dentro de unas
semanas.
Además de anunciar un nuevo centro
de atención LGTBI en el municipio, la
instalación de más pasos inteligentes
en la ciudad, nuevas propuestas culturales y deportivas, más empleo en
diversos planes de ocupación, encarar el tramo final de la construcción
de la nueva pasarela que unirá el parc
central con la calle Esport, etc…
Y, no solo eso, hemos empezado a diseñar el Plan de Actuación Municipal
de los próximos cuatros años y a planificar inversiones y mejoras en todos
los barrios de la ciudad.
Y a diseñar y plantear nuevos servicios y equipamientos que acabarán
de configurar el mejor Sant Andreu
posible, el que veremos muy pronto
con vuestro apoyo.
En Sant Andreu, el gobierno socialista gobierna para todos y para todas y
lo hace con firmeza y rapidez.

En la representació publica i en definitiva
a la política, és molt important ser exemplar, ètic i sensible. Segurament una qüestió molt sensible són els salaris que perceben els polítics de l’erari públic per exercir
la governació i la representació.
El passat 20 de juny l’equip de Govern Municipal va convocar un ple extraordinari
amb una urgència inusual i en horari de
matí. L’ordre del dia a tractar entre altres
temes era el cartipàs municipal i els sous
dels membres del govern i les indemnitzacions dels regidors.
Amb només 48 hores per analitzar la informació abans d’entrar al ple, vàrem poder
constatar que tenim moltes diferències
amb l’equip de govern. Les retribucions
que rebran els regidors de govern augmenten per sobre de l’IPC. No només
això: l’acord PSC-Ciutadans ha provocat
una ampliació notable del cost salarial del
govern municipal.
13 membres al govern, amb un cost
de gairebé 2 milions € en salaris anuals,
A inicis de la legislatura anterior,
mentre eren 9 els regidors/es que comandaven totes les carteres el cost salarial era
de 495.908,00€.
Però el que trobem molt poc exemplar en
una ciutat amb més de 27.000 realitats,
és que l’alcalde com a màxima autoritat a
l’ajuntament, no tingui dedicació exclusiva
ni parcial, i que compagini aquesta enorme responsabilitat i honor amb una altra
feina.
L’alcalde cada mes cobrarà, sense
tenir cap dedicació, 3650€ bruts/mes en
concepte indemnitzacions per assistència.
Un salari encobert en tota regla.
La broma de mal gust no acaba aquí.
L’augment més notori és per als càrrecs
de confiança, que se’ls apuja el salari un
15% respecte a l’any passat.
L’assessora de comunicació passa
dels 39.200€ als 46.200€ bruts/any,
L’assessor d’alcaldia passa dels
44.786 als 53.200€ bruts/any.
Per tenir una referència, l’assessor/a
d’alcaldia d’una població molt semblant
a la nostra, Sant Vicenç dels Horts, cobra 31.500€ bruts/any per fer les mateixes funcions però amb més formació i
l’experiència de ser ex-alcalde de Molins
de Rei.
Des de Fem Sant Andreu no estem gens
d’acord amb la proposta de retribucions i
indemnitzacions que ha presentat el binomi PSC i Ciutadans. Hem votat en contra
per ètica i responsabilitat. El nostre grup
aposta per limitar els salaris dels regidors
com a màxim tres vegades el SMI (Salari
Mínim Interprofessional) per aquells regidors que tinguin dedicació exclusiva.
Així estalviaríem 500.000€ a Sant
Andreu en els pròxims quatre anys.
Aquest estalvi es podria reinvertir en polítiques socials, serveis a la persona, manteniment de la via publica o la construcció/
rehabilitació d’equipaments municipals.

El ayuntamiento, la concejalía de
educación que llevo personalmente,
habilitará una nueva guardería en la
Casa Estrada con 3 aulas y permitirá
cubrir toda la demanda que hay en
nuestra ciudad. De esta manera, se
garantizará una plaza de escuela
infantil (0-3) a todas las familias de
Sant Andreu de la Barca que la hayan solicitado.
Debido al cierre de la escuela infantil de Nostra Senyora del Carme,
hemos trabajado para que ninguna
familia de Sant Andreu de la Barca
se quedara sin plaza. Para nosotros
es prioritario hacer frente a las necesidades de nuestros vecinos, y por
ello desde el ayuntamiento, se está
haciendo todos los esfuerzos tanto económicos como humanos para
dar solución a todas éstas familias.
Esperamos y deseamos que la Generalitat cambie de rumbo y decida
incorporar de nuevo en su presupuesto una partida para pagar su
parte de las escuelas infantiles que
dejó de pagar hace años. Mientras la
Generalitat no paga su parte de las
guarderías, nosotros hemos mantenido el servicio asumiendo el coste y
garantizando la calidad de las guarderías cubriendo así, toda la demanda de la ciudadanía. Desde Ciudadanos siempre tenemos a las familias
en el centro de nuestras políticas.
Desde Ciudadanos entendemos la
importancia y el valor de las escuelas infantiles (0-3) ya que favorece la
igualdad y la reincorporación de la
mujer al mercado laboral después
de su maternidad. La educación infantil permite un mayor desarrollo
en los niños desde la autonomía,
la autoestima, comunicación entre
muchos largos etcéteras. Además,
es un método de sociabilización y
beneficia a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, reduciendo
la desigualdad social desde edades
muy tempranas.
Las guarderías garantizan educación
e igualdad, y desde que Ciudadanos
lleva la concejalía de educación en
el gobierno municipal en 2017, hemos demostrado que han sido una
de nuestras prioridades. Seguiremos trabajando para hacer políticas
útiles que beneficien a los ciudadanos y a las familias de Sant Andreu
de la Barca.

El Parlament de Catalunya ha iniciado el trámite para la implementación de la “Ley de contratos de
servicios a las personas”, conocida
como LEY ARAGONÈS, que pretende
regular la licitación de las externalizaciones de servicios públicos en el
ámbito de la sanidad, la enseñanza y
otros servicios a las personas.
El consenso sobre su perniciosidad
para la población es aplastante entre entidades de defensa de la salud
pública (Marea Blanca), sindicatos
médicos y de enseñantes, representantes de la FAPAC, etc.
La Ley Aragonès garantizará a la
Patronal seguridad jurídica para la
apropiación y mercantilización del
sector público transferido y pretende que sean empresas privadas
quienes gestionen y presten los servicios públicos que deben garantizar
derechos fundamentales de la ciudadanía.
El anteproyecto incluye una relación
detallada de todo aquello que es
externalizable ampliando de forma
alarmante el listado de los servicios
y prestaciones que se pueden externalizar.
Quienes defienden la ley Aragonés
argumentan, que las entidades que
podrán gestionar los servicios son
entidades “sin ánimo de lucro”, pero
omiten de forma perversa que grandes empresas, con el objetivo principal del lucro como Valoriza o la
famosa CLECE, en manos del compañero de celebraciones de boda del
conseller Aragonés, Florentino Pérez, serán las mayores beneficiarias
de esta ley.
Sólo, una actitud política irresponsable o una clara intención de favorecer al sector privado por encima
de la voluntad de garantizar los derechos de la ciudadanía justifican
la tramitación de una ley con estas
características que está llevando a
cabo el gobierno del JxCat y ERC y
que condicionará la política social
en nuestros municipios.
Desde PODEMOS entendemos que,
como garantía de los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía, es la gestión directa la mejor
fórmula de prestación de los servicios públicos y no la contratación
con terceros, que es un mecanismo
que transfiere recursos públicos al
sector privado con la consecuencia
del lucro privado a costa del bienestar de las personas.
En PODEMOS vamos a poner toda la
carne en el asador para impedir que
esta ley siga adelante.

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un
WhatsApp Fem Sant Andreu 647 44 02 27
Email: femsantandreu.cat
Facebook: /FemSantAndreu
Twitter/ intagram: @femsantandreu

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

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca
Email: irmarcos@sabarca.cat

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
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Dissabte es va celebrar el lliurament de la vintena edició dels premis literaris Ciutat de Sant Andreu. 114 obres van participar en les
tres categories diferents: poesia, relat curt i microrelat.

AJSAB

La ràpida intervenció de la Policia Local i de Protecció Civil ha
ajudat a controlar l’incendi que s’ha declarat aquest matí a primera
hora a un pis de #SantAndreudelaBarca

@enric_sab

@dani.runner

AJSAB

AJSAB

Un centenar de persones s’han concentrat avui a les portes de
l’Ajuntament per mostrar el seu rebuig a les agressions masclistes.

Ahir dimarts, el Consell Escolar Municipal es va reunir per mostrar el
seu rebuig a la decisió de la Generalitat de tancar una línia de P3 a
l’escola JJ Ortiz de la ciutat el pròxim curs escolar.

@dani_pe_es

Utilitza el hashtag
#SantAndreudelaBarca
a les teves fotos!

@labarcaproduccio

AJSAB

AJSAB

AJSAB

AJSAB

AJSAB

AJSAB

AJSAB

AJSAB

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat

Dues noves furgonetes milloren el servei de transport adaptat,
que presta servei a mig centenar de persones. L’Ajuntament hi ha
invertit 90.000 euros.

Un miler de nens i nenes participa a casal d’estiu que organitza
l’Ajuntament. Enguany l’oferta s’amplia amb propostes tecnològiques.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca premia als seus emprenedors. En el marc del programa supramunicipal “Fem xarxa, fem
empresa”.

Sant Andreu de la Barca tindrà un nou ambulatori. Està contemplat
al Pacte de ciutat que avui ha signat la consellera de @salutcat, @
albaverges, i l’alcalde de Sant Andreu de la Barca, @LlorcaEnric.

L’Ajuntament ha habilitat una nova escola bressol municipal a la
Casa Estrada, que donarà servei a 46 nens i nenes i que permetrà
cobrir tota la demanda d’aquest tipus de places que hi ha a la ciutat.

Finalitza la cobertura del Canal Sedó a la zona del parc Central. La
cobertura d’aquest tram del canal està en el marc del projecte per a la
construcció d’una passarel·la que comunicarà el centre de la ciutat amb
el Parc Central.

Quatre santandreuencs convocats per la Selecció Catalana DH pels
Campionats d’Espanya que es realitzen a la localitat canària de
Teror.

La pròxima setmana començarà la instal·lació de cinc nous passos
de vianants intel·ligents a les principals cruïlles de la ciutat.
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