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Editorial

L’IES del Palau continua sent un dels que té més demanda d’alumnes a la ciutat

Les classes comencen amb normalitat
a Sant Andreu de la Barca

E

l curs escolar ha començat
amb total normalitat a Sant
Andreu de la Barca. Un total
de 4.758 alumnes de la ciutat han
tornat a les aules després de les vacances estivals.

L’alcalde de Sant Andreu de la Barca,
Enric Llorca, s’ha felicitat per aquesta
“normalitat” amb la que ha començat
el curs escolar i s’ha mostrat convençut
que “aquesta serà la tònica habitual al
llarg de tot el curs”.
Llorca ha felicitat a la comunitat educativa per la seva actitud de responsabilitat i concòrdia.
Enguany ha començat les classes a la
ciutat un total de 4.758 alumnes als diferents nivells educatius que s’imparteixen
a Sant Andreu de la Barca i l’Ajuntament
ha invertit més de 70.000 euros per posar al dia les escoles.
Un dels centres que més demanda
d’alumnes ha tingut, com és habitual,
ha estat l’IES del Palau, que ha cobert la
seva oferta de places.
L’alcalde ha mantingut durant aquest

L’Ajuntament ha mediat entre les parts perquè
la normalitat sigui la tònica habitual al Palau

4.758 alumnes han començat les classes aquest curs

mes converses amb la direcció d’aquest
centre i amb representants de la Guàrdia Civil amb la ﬁnalitat de promoure i
estimular la concòrdia.
Llorca ha destacat la normalitat amb la
que s’ha iniciat el curs en aquest centre
gràcies a la voluntat de concòrdia del
professorat, dels pares dels alumnes,
dels mateixos alumnes i dels responsables de la Guàrdia Civil.
L’alcalde ha dit que “el que ens ha
d’interessar és l’educació d’aquests nens
a un centre que ha tingut històricament

una trajectòria molt destacada i que té
molt de prestigi a la ciutat” i ha posat
com a exemple els “excel·lents resultats
a les proves de selectivitat del curs anterior, amb un 100% d’aprovats”.
Llorca ha assegurat que “des del Govern
municipal continuarem treballant per
facilitar que el professorat pugui desenvolupar la seva tasca amb normalitat i
en les millors condicions possibles i que
els alumnes rebin un ensenyament de
qualitat sense discriminació i en igualtat de condicions”.

Promou la convivència, l’intercanvi i la interculturalitat

L’Institut el Palau participa d’un
programa de col·laboració amb
altres centres europeus

A

lumnes de l’institut del Palau
tornaran a participar al programa Erasmus+, una iniciativa que promou la Unió Europea i
que pretén fomentar la col·laboració i
cooperació entre alumnes de diferents
països.
L’objectiu és facilitar la convivència entre ells, que intercanviïn opinions, punts
de vista i experiències i que coneguin
noves cultures.
En aquest cas participen centres educatius de Turquia, Polónia, Grècia, Finlàndia i Holanda. Els alumnes del Palau
treballaran amb ells explorant les pos-

sibilitats educatives per a l’ESO de les
noves tecnologies aplicant metodologies innovadores com la gamiﬁcació o la
realitat augmentada i fomentant l’ús del
patrimoni cultural europeu a les aules.
L’objectiu és que els alumnes es puguin
familiaritzar amb la utilització de la impressió en 3D, la robòtica educativa i la
realitat augmentada per a millorar la
motivació envers a les llengües estrangeres, sobretot l’anglès.
Segons els impulsors de la iniciativa,
el projecte fomenta l’aprenentatge en
grup i la cohesió entre alumnat de molt
diverses procedències.

Els alumnes del Palau conviran amb d’altres
estudiants

Tornada a
la rutina amb
tranquil.litat i
normalitat
Reprendre les nostres rutines, obligacions i compromisos amb tranquil·litat,
normalitat i sense ensurts. Aquest ha de
ser l’objectiu de tots els que aquests dies
estem tornant a la feina després del període estiuenc. A Sant Andreu de la Barca
els alumnes de la ciutat han reprès les
seves classes aquest mes de setembre
amb aquesta normalitat tan anhelada i
que en alguna ocasió es va poder veure
truncada el curs passat. La comunitat
educativa (direcció, pares i alumnes) de
l’IES del Palau i també la Guàrdia Civil
han mostrat la seva voluntat de concòrdia i el seu objectiu de que el centre sigui conegut arreu del país només per
l’excel·lència de les seves classes, un fet
que ningú dubta i que ve ratiﬁcat pel 100%
d’aprovats a les proves de selectivitat del
curs passat. El govern de Sant Andreu
de la Barca treballarà amb tenacitat per
mantenir allunyat el soroll que alguns volen fer per mantenir viva una quimera, un
somni que només està a les seves ments.
Com a govern municipal treballarem perquè ningú vingui de fora a pertorbar la
normalitat que es viu a la nostra ciutat.
Ens hem de mantenir lluny de debats estèrils i d’idees que estan fora de lloc. Hem
de treballar per la qualitat de vida de les
persones, per cobrir les seves necessitats i perquè puguin viure en un clima
de convivència, de tranquil·litat i de normalitat. És per això que treballarem per
evitar que les visions partidistes d’alguns
posin en risc el futur dels nostres alumnes, posant la seva escola de nou a l’ull
de l’huracà i en el punt de mira dels mitjans de comunicació. Com a govern local
tenim molta feina a fer. Hem d’ajudar a
les famílies que no tenen prou recursos
per pagar les factures del llum, l’aigua o
el gas. En cinc mesos l’Ajuntament ha pagat gairebé 300 factures de ciutadans que
estan en aquesta situació. Hem de donar
resposta ràpida a necessitats concretes,
com ara les derivades dels aiguats del
mes d’agost. Hem de vetllar pel bon funcionament dels nostres recursos sanitaris i potenciar d’altres. Hem de continuar
millorant la ciutat perquè continuiï sent
una referència de qualitat de vida a la comarca. Vam prendre aquest compromís
amb tots els ciutadans de Sant Andreu de
la Barca i ho farem
malgrat ens agradaria comptar amb
l’ajut i el suport del
Govern de la Generalitat, que està més
pendent de quimeres i somnis independentistes que de
governar el dia a dia
dels seus ciutadans.

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

Renovación del convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes y Servicios

El Ayuntamiento fomenta y promueve
el comercio local
E
l alcalde de Sant Andreu de
la Barca, Enric Llorca, y el
presidente de la Asociación
de Comerciantes y Servicios de Sant
Andreu de la Barca (ACSSAB), Frederic Cardús, han firmado un convenio de colaboración con el fin de
promover, dinamizar y potenciar el
comercio local de la ciudad.

motivo de días señalados, como por
ejemplo la Fiesta de Sant Jordi. Otro
de los objetivos es fomentar la profesionalidad de los comerciantes y hacer
los negocios más atractivos no sólo
para los vecinos de la ciudad sino también por los municipios de su área de
influencia.

Esta es la tercera edición de un convenio que se marca como objetivo colaborar para poner en marcha campañas, promociones y acciones que den
visibilidad a las tiendas locales y que
sirvan para potenciar la red comercial
de la ciudad.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca
ha subrayado la importancia del comercio local “no sólo para la economía de la ciudad sino también como
elemento de sociabilidad, de relación
entre las personas y de convivencia”.
Actualmente en Sant Andreu de la
Barca hay 630 comercios de diferentes
sectores, que suponen un importante
pilar de la economía de la ciudad.
Llorca ha recordado que “el objetivo
es continuar potenciando el comercio
local y el convenio que firmamos tiene
como finalidad apoyar a acciones im-

Comisión de seguimiento

Imagen posterior a la ﬁrma del convenio

pulsadas por los comerciantes de la
ciudad con el fin de promover, promocionar y potenciar la actividad económica y el tejido comercial”.
Con este objetivo la firma del convenio

prevé impulsar acciones comerciales
que pasan por campañas como por
ejemplo la del Black Friday, que prevé descuentos especiales; ferias en
la calle; o iniciativas especiales con

Según el convenio firmado entre las
dos partes, se constituirá una comisión de seguimiento para trabajar en
la dinamización y consolidación del
centro comercial urbano de la ciudad,
que estará integrada por representantes del Ayuntamiento y del ACSSAB.
Según el convenio, el Ayuntamiento
aportará 4.500 euros para llevar a cabo
acciones que ayuden a promover el comercio local, la Diputación de Barcelona aportará 4.500 euros y el ACSSAB la
misma cantidad.
Estos recursos servirán, entre otras
cosas, para renovar la contratación de
un dinamizador comercial que contribuya con su tarea a poner en marcha
acciones que ayuden a dinamizar y potenciar la red comercial de la ciudad.

Se puede hacer la solicitud hasta el 3 de octubre

Primera oportunidad laboral
para jóvenes menores de 30 años
con formación superior

J

óvenes de la ciudad, menores de
30 años y con formación universitaria o que hayan cursado ciclos
formativos pueden tener su primera
oportunidad laboral con un contrato
de prácticas en el Ayuntamiento.

El consistorio ha puesto en marcha una
nueva edición de una iniciativa, en la que
colabora la Generalitat y el Fondo Social
Europeo, que pretende dar una oportunidad laboral a los jóvenes.
El alcalde de la ciudad, Enric Llorca, re-

cuerda que “en una entrevista de trabajo
lo primero que te preguntan es por tu
experiencia labora pero difícilmente la
podemos conseguir si no nos dan una
oportunidad al acabar los estudios”.
Este plan tiene como ﬁnalidad, precisamente, permitir que los jóvenes puedan
conseguir esa experiencia l aboral y facilitar su incursión en el mundo laboral.
La iniciativa prevé la ﬁrma de un contrato en prácticas de seis meses a los
jóvenes menores de 30 años que tengan

titulación de ciclos formativos, universitaria o similar.
Para poder acceder al programa es
necesario estar empadronado en Sant
Andreu de la Barca, tener la titulación
requerida, no haber trabajado anteriormente con un contrato de prácticas más
de dos años y estar inscrito en el programa de Garantía Juvenil.
Las solicitudes se pueden hacer hasta
el 3 de octubre en el departamento de
Promoción Económica.

Las solicitudes se deben presentar en las
Escoles Velles

De esta manera se da respuesta al compromiso de incorporar un guardia cada año de mandato

El Ayuntamiento ampliará la plantilla de la Policía
Local con dos agentes más

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu
de la Barca ha convocado una
oposición libre para incorporar
a la plantilla de su Policía Local dos
agentes más. Las solicitudes se pueden presentar de manera presencial al
Ayuntamiento o bien de manera telemática hasta el día 7 de octubre.

Está previsto que las pruebas teóricas
y prácticas se hagan durante el mes de
octubre y que los nuevos agentes puedan incorporarse a la plantilla en el
mes de diciembre.
Con la incorporación de estos dos nuevos agentes de Policía Local se dará
respuesta al compromiso del Gobier-

no municipal de aumentar la plantilla
en un agente cada año del mandato,
puesto que el año pasado se incorporaron dos guardias más. A finales de
este año, una vez se complete el proceso de selección, la Policía Local de
Sant Andreu de la Barca contará con
39 efectivos.
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L’alcalde defensa la convivència, el civisme i la tolerància durant el seu discurs amb motiu de la Diada

Entitats, associacions i partits
polítics participen a la tradicional
ofrena floral
C

entrar el discurs polític en
Sant Andreu de la Barca,
treballar per una ciutat cívica, presidida per la convivència i
la tolerància i continuar avançant
en els drets de les persones són els
objectius marcats per l’alcalde, Enric Llorca, durant el seu discurs amb
motiu de la Diada Nacional de Catalunya.

Llorca ha assegurat que “som conscients que el curs que ara comença
serà complicat i complex ja que tenim
per davant commemoracions i recordatoris de dates ja assenyalades al
calendari català, que haurien de servir
per reflexionar i rectificar” i ha afegit
que “al Govern de la ciutat no el trobaran en debats estèrils i que vulguin
crear més tensió i enfrontament entre
els ciutadans”.
L’alcalde ha remarcat que “nosaltres
centrarem el debat, els nostres esforços i la nostra feina en Sant Andreu
de la Barca, una ciutat on tothom hi té
cabuda” i ha explicat que “continuarem treballant perquè Sant Andreu
avanci en la millora de la qualitat de
vida de les persones i en la garantia
dels drets de tots els col·lectius”.
Llorca ha assegurat que “el Govern de
Sant Andreu de la Barca centrarà tots
els seus esforços, les seves forces, les
seves il·lusions i la seva empenta en

la nostra ciutat” i ha avançat que “a
l’agenda de la nostra ciutat continua
tenint un lloc destacat el treball per
defensar la convivència social, que
és la suma de la pluralitat ideològica, econòmica, cultural i social, amb
l’objectiu de continuar dissenyant un
futur sense ruptures”.
La celebració de la Diada a Sant Andreu de la Barca va començar, com
és tradicional, a la plaça de l’Església
el 10 de setembre amb les havaneres
del grup Som l’Havana; l’enlairament
de la senyera, a càrrec del Centre Excursionista Pi Tallat; el cant dels Segadors, interpretat per la Coral Ferran
Sors; i el ball d’honor de l’Andreu i la
Quimeta, conduits pels membres de
l’Agrupació Cultural Aigüestoses.
El dia 11 les activitats van començar
amb una ballada de sardanes amb la
Cobla Contemporània, a càrrec de la
Societat Casino, i van cloure amb la
tradicional ofrena floral d’homenatge
a la figura de Rafael de Casanova, qui
va ser conseller en cap de la ciutat de
Barcelona durant el setge de 1714.

Un espectacular castell de focs artificials posen el punt final a quatre dies de diversió

Sant Andreu de la Barca viu una
Festa Major intensa, popular i alegre
S
ant Andreu de la Barca ha viscut
enguany una Festa Major plena
d’activitats per a tots els públics,
amb propostes lúdiques de qualitat, música al teatre i molta vida als carrers. Han
estat quatre dies que els ciutadans han
viscut de manera intensa i alegre.

El regidor de Cultura de l’Ajuntament,
Juan Pablo Beas, assegura que “hem tingut una Festa Major alegre, participativa,
variada, completa i sorprenent, amb activitats per a totes les edats” i manté que

“tots els veïns han pogut participar d’una
festa intensa, popular i alegre”.
Beas ha agraït la confiança dels ciutadans “que saben que treballem per
portar les millors propostes a la ciu-

tat” i ha avançat que “ja treballem per
la Festa Major de l’any vinent”.
La Festa Holi, la gimcana nocturna o la festa de l’aigua han estat algunes de les activitats amb més participació dels veïns.

Els castellers de l’Adroc s’estrenen per la Festa Major

La colla castellera de Sant Andreu de la
Barca, els castellers de l’Adroc, s’han estrenat enguany a la Festa Major de la ciutat. D’aquesta manera, el programa de la
Festa Major ha incorporat després d’anys
una actuació castellera.
La primera actuació de la colla castellera va ser el mateix dia del pregó, davant de l’Ajuntament, quan van aixecar
un pilar de quatre. L’endemà van fer la
seva primera jornada castellera, que
van fer en solitari i sense la participació
d’altres colles castelleres.
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Un ampli ventall d’activitats preparades per gaudir de l’esport

Posa´t en forma caminant

20a festa de la bicicleta

Camina cap
a la salut

El pròxim diumenge 21 d’octubre es
celebrarà la tradicional Festa de la
Bici, que enguany arriba a la seva 20a
edició. Es tracta d’una sortida urbana,
familiar i per a totes les edats.
La festa coincideix amb el “Sant Andreu Solo Bici Festival by Shimano”,
una fira en la qual es podran veure i
provar totes les novetats del món de la
bici. Dins del recinte de la fira els més
petits gaudiran d’un circuit adaptat a
les seves necessitats.
El punt de sortida de la jornada serà
davant de l’escola J.J. Ortiz a les
11.00 h, amb un recorregut pensat
perquè tothom pugui participar-hi,
tant les persones que no surten habitualment en bicicleta, com els esportistes que practiquen sovint aquest
esport.

INFORMACIÓ:
Pàgina web d’Esportssab
(esports.sabarca.cat)
Pàgina web de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca(sabarca.cat)
Xarxes socials:
Twitter i Instagram: @esportssab
Facebook: @ajuntamentsab

Sant Andreu de la Barca amb l’esport escolar

Formació de Tutors de joc a
Sant Andreu de la Barca
Els dies 22 i 29 de setembre es fa a Sant
Andreu de la Barca una jornada de formació de “Tutor de Joc” dels jocs esportius del Baix Llobregat. La primera
de les jornades ha tingut com a escenari el Teatre Núria Espert i la segona es
farà a l’Institut Sant Andreu. Els alumnes es formaran en arbitratge d’esports
col·lectius com ara Futbol 7, futbol sala,
bàsquet, handbol i Voleibol.
Uns 15 assistents de Sant Andreu formaran part de l’equip d’arbitratge de la
nostra ciutat, que s’encarregaran del
bon funcionament als partits, transmetent i fent que es compleixin els valors a
la pista de joc.

L’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca organitza sortides a peu per la
ciutat amb la finalitat de promoure
l’activitat física i, al mateix temps, facilitar la relació entre les persones.
Aquesta activitat s’ha reprès al mes
de setembre, després del parèntesi
estival, i es durà a terme fins al 30
de novembre. Després es farà des del
primer de març i fins al 25 de juliol. La
proposta consisteix en caminar durant
una hora. L’excursió surt, de dilluns a
dijous, a les 8.00h de l’avinguda de la
Generalitat (davant de la plaça de la
Pau). Allà es troba un grup de persones amb ganes de fer salut, que estan
acompanyades per un tècnic esportiu
del Complex L’11. L’activitat consisteix en fer un recorregut urbà d’una
hora de duració per la nostra ciutat.
L’itinerari s’adaptarà al nivell físic
dels assistents de cada dia. L’activitat
és gratuïta i no cal inscriure’s’hi.

Recorregut de 5.000 i 10.000m

IX Cursa de la tardor
10 quilòmetres. L’activitat clourà amb
el lliurament de guardons i diferents
premis sorpreses pels participants.
INSCRIPCIONS:

Un any més arriba la Cursa de la Tardor, enguany la IX edició, l’encarregat
de l’organització és el Club d’atletisme
Sant Andreu de la Barca amb el suport de l’Ajuntament.

L’activitat es durà a terme el pròxim
14 d’octubre les 10.00 h i el punt de
sortida es col·locarà a l’avinguda de
la Constitució. Aquesta cursa està
adherida a la lliga Championchip. És

una cursa oberta a tothom que vulgui
participar d’un recorregut urbà per
Sant Andreu de la Barca. La cursa
està diferenciada per dues distàncies: una de 5 quikòmetres i l’altre de

La inscripció es pot formalitzar a
través d’Internet a l’adreça: http://
www.cursalatardor.com (fins a l’11
d’octubre a les 00.00). També es pot
fer fins a les 12h del 12 d’octubre en
el cas de les persones que ho facin de
manera presencial (o bé quan s’arribi
als 600 inscrits). De manera presencial s’ha de fer a la botiga Nutriland
(Via Esport, número 32).

Tribuna d’opinió dels partits polítics
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Jordi
Albert
ERC-AM

Juan Pablo Beas
PSC

LA ROSA

Lo fundamental antes que lo Acció política des del
ostentoso
republicanisme

Los socialistas celebramos cada
mes de septiembre la Festa de la
Rosa, una fiesta importante para nosotros ya que nos encontramos con
compañeros y amigos y pasamos una
jornada de hermandad, de confraternidad, de alegría.
Todos tenemos en común unos valores, unos ideales, una forma de ver
el mundo. Todos somos socialistas,
personas que luchamos con tenacidad, y desde hace muchísimos años,
por la justicia social, por la igualdad,
por la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Somos el partido de la gente sencilla y humilde, de los trabajadores y
trabajadoras, de la juventud que se
compromete con unas ideas de solidaridad y renovación, de la gente que
piensa que todos somos iguales y que
tenemos que ayudar a los que más lo
necesitan. Somos el partido de la gente que quiere que la sociedad avance
con justicia, con equidad, con la inclusión y la participación de todos.
En la Festa de la Rosa charlas con
muchas personas, con muchos hombres y mujeres que han sentido toda
su vida esas ideas.
Es hermoso hablar con los más
mayores, con personas que han sufrido lo suyo por defender lo que piensan
y lo que sienten, que han sido perseguidos y que lo han pasado mal por
ser socialistas. La entereza, el orgullo
con el que hablan de su sentimiento
socialista es un ejemplo para muchos,
para mí lo es.
Yo he visto a mis padres sentir las
ideas socialistas y me siento orgulloso
de poder representarlas hoy en día en
mi ciudad.
También es alentador hablar con
las nuevas generaciones socialistas.
Sí, hay muchos jóvenes que trabajan
día a día, que se atreven con sus ideas,
que innovan dentro del ámbito político socialista. Ellos también son protagonistas del Día de la Rosa. Lo son
todos: jóvenes, mayores, de todas las
edades.
Porque el PSC, que este año cumple 40 años, y las ideas y convicciones
socialistas han transitado ya muchas
décadas y siempre se ha mostrado coherente, siempre firme en sus ideas y
sus reivindicaciones.
Y ahí está. Era el partido de nuestros abuelos. Era y es el partido de
nuestros padres. Y es y será nuestro
partido. El que integra, el que piensa
en todos, el que lucha, el que protege,
el que moderniza.
Muchas rosas se vieron en la Festa de la Rosa, tantas como corazones
socialistas.

El pasado mes de agosto en nuestro
municipio sufrimos graves desperfectos
materiales a causa de lluvias torrenciales que, si bien ya se conocían los puntos
negros de nuestro municipio para estas
cuestiones, podrían haberse evitado con
un mantenimiento y adecuación oportunas.
Hacía años que los vecinos de la calle
Anoia venían denunciando que cuando llovía un poco más de lacuenta se inundaban
las calles, algunos garajes comunitarios
y algunos locales comerciales. También
eran conocidas por todos las inundaciones
continuas del puente de la calle Priorat y
la rotonda de acceso al municipio frente al
Atrium. Para mayor gravedad, las recientes obras en la carretera de Barcelona han
creado una nueva barrera arquitectónica al
flujo natural del agua propiciando la acumulación de agua en una de las vías principales del municipio.
También se han detectado nuevos focos de inundación que, si volvieran a suceder lluvias similares o peores, darían paso
a graves afectaciones en nuevas zonas del
municipio. No hay nada que nos asegure
que este u otros acontecimientos de flujos masivos de agua nos puedan afectar la
semana que viene o el mes que viene. Es
por esto por lo que la dejadez que ha tenido
durante tantos años los sucesivos equipos
de gobierno es hoy en día tan grave en este
tipo de cuestiones.
No olvidemos de dónde proviene el
nombre de nuestro municipio, precisamente por un señor que perdió la vida a
causa de una riada, algo que debería hacernos conscientes de los riesgos característicos de la zona donde vivimos. Nos encontramos en la orilla de un rio que ya ha
sufrido desbordamientos en otras épocas
y en la falda de un macizo montañoso que
también nos ha sorprendido con sus rieras
en diversas ocasiones.
La conclusión se acentúa cuando conocemos que según los expertos mundiales
en climatología, debido al cambio climático, los acontecimientos y recrudecimientos de los climas extremos (calor, frio,
lluvias, …) se acentuarán en los próximos
años.
Por esto SÍ ES POT – SÍ SE PUEDE Sant
Andreu de la Barca, junto con otros grupos
municipales de la posición hemos presentado para el pleno del mes de Septiembre
una moción que venga a priorizar el estudio, reparación y modificación de los sistemas de alcantarillado y drenaje de nuestro
municipio.
Como punto adicional, y cumpliendo
con lo prometido también presentamos
con los mismos grupos municipales otra
moción en favor de la creación de una escuela de adultos y de formación a todos
aquellos que desean integrarse y contribuir en nuestra sociedad.
www.siespotsab.info
facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

En el ple d’aquest mes de setembre presentem dues mocions i ho fem conjuntament amb gairebé tots els grups de la oposició. Sí es Pot – SAB, ERC-AM, ICV-EUiA i
PDeCAT traslladem al ple municipal dues
propostes d’afectació directa als santandreuencs i les santandreuenques, en concret:
- Una moció per reclamar l’estudi de tot
el clavegueram i mesures de drenatge
al municipi i la reforma de la instal·lació
deficitària i/o de nova construcció, a fi
d’evitar inundacions als carrers i abocament d’aigües residuals al riu Llobregat.
I reclamem a l’equip de govern que publiqui tots els informes i projectes de millora
respecte al tractament d’aigües i drenatge
a la pàgina web per a que puguin ser consultats per les santandreuenques i els santandreuencs.
A més demanem que els grups municipals,
qui representem a la ciutadania del nostre
poble i escollits democràticament, puguem
participar activament de l’anàlisi dels diferents estudis i reunions sobre la resolució
de la problemàtica de les inundacions.
D’altra banda des d’ERC, com ja vam
anunciar, hem reclamat un informe amb
el detall de totes les actuacions efectuades per l’ajuntament com a conseqüència
dels aiguats del mes d’agost. En aquest informe demanem que constin qui ha dut a
terme les actuacions (si els serveis propis
de l’ajuntament o bé empreses externes),
en quines zones concretes del nostre poble
i el cost econòmic detallat de cada actuació.
- I una moció de suport a l’apertura d’un
centre de formació d’adults i de primer
suport a les persones nouvingudes. On
demanem que l’equip de govern elabori i
publiqui l’estudi tècnic que va prometre la
regidora d’Ensenyament, per determinar la
necessitat detectada per l’Associació Mar
Endins, que s’iniciïn els tràmits, a partir
d’aquest estudi, per establir un CFA (Centre
de Formació d’Adults) i de suport a les persones nouvingudes al nostre poble, i que
les diferents administracions públiques
s’impliquin en fer realitat aquest projecte.
Tanmateix volem evidenciar l’emergència
social de la greu situació de desampara
que pateixen les persones migrades i que
l’Associació Mar Endins, des de l’àmbit del
voluntariat està intentant pal·liar amb uns
recursos insuficients i que l’ajuntament,
fins a no tenir el CFA ni el centre de suport,
hauria de dotar a l’Associació dels recursos necessaris per seguir donant resposta
a l’emergència social.
Com ja hem fet en altres articles publicats
en aquesta columna, agrair l’esforç i la feina de Mar Endins i de cada una de les persones que des de el voluntarisme i la solidaritat fan possible una primera atenció a
tantes persones que arriben al nostre poble sense recursos, i es troben en situació
d’emergència social. Persones que fugen
de la guerra, de la pobresa i de la manca de
futur per poder tenir una oportunitat que
els ajudi a tirar endavant.
Aquesta lluita és la nostra lluita i
l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca
ha de representar als seus ciutadans i a
les seves ciutadanes amb dignitat donant
resposta a les problemàtiques que patim.
Una reunió amb veïns on es prometen rebaixes, exempcions o bonificacions fiscals
no resolen el problema de les inundacions,
cal una solució estructural i de fons. Com
tampoc pot tancr els ulls i tapar-se les orelles davant una situació tan greu d’exclusió
social de persones que arriben al nostre
poble buscant una oportunitat que mai han
pogut tenir. Cal acció política des del republicanisme, en el dia a dia.

Grup Municipal ERC-AM
@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

Inici de Curs
Després de la tornada de vacances,
un cop finalitzada la Festa Major,
donem per inaugurat el nou curs
2018-2019. Primer de tot, donar
molts ànims a tots el nens i nenes
i joves de la ciutat que estudien als
centres educatius els desitgem que
tinguin molts encerts durant tot el
curs.
A nivell polític... ¿Quan es començarà a treballar en el Parlament?
Doncs no ho sabem, de moment
tenen la màxima institució de Catalunya tancada i n’hi ha moltes propostes pendents de ser debatudes i
donar resposta. A la Ciutadania de
Catalunya ja li cansa estar sempre
amb independència si o independència no. El que ens importa es
l’educació, la sanitat i el mercat laboral, entre altres coses. SI us plau,
OBRIU EL PARLAMENT I POSEUVOS A TREBALLAR I DEIXAR DE
VIURE DEL CONTE.
En el nostre municipi, Sant Andreu
de la Barca ho tenim clar.
Hem de treballar per i para la ciutadania santandreuenca. Ho hem fet
des de que vam arribar el 2015 per
millorar la nostra ciutat.
Treballem per unes Escoles Bressols Municipals de qualitat i a més,
que puguin donar servei a tota la
ciutadania. Continuarem treballant per minvant l’atur, per a que
ningú estigui exclòs dels subministraments bàsics necessaris per
a una vivenda digne. A més, seguirem fent esforços per a que tothom
tingui dret a una vivenda digne. El
nostre objectiu es clar i ferm, i hem
de seguir prioritzant a les persones
per damunt de tot.
Encara queden uns mesos de legislatura, per tant, no ens relaxarem
i acabarem els projectes que tenim
entre mans per assolir els objectius
marcats des de que vam entrar al
consistori. Encara queda molta feina a fer i no podem aturar-nos en
aquesta cursa de fons.
Desde Ciudadanos Sant Andreu de
la Barca, llevamos toda la legislatura preparando el programa electoral de cara al 2019. Lo estamos
elaborando con todas las propuestas que nos va llegando de la ciudadanía. Por ello, el próximo 29 de
Septiembre de 10 a 14 estaremos
en la Plaza Federico Garcia Lorca,
para escuchar todas las propuestas
que nos queráis hacer llegar y os
podremos explicar todo lo que ha
conseguido C’s en estos años en el
Consistorio.
¡¡OS ESPERAMOS!!
Facebook:
Ciutadans Sant Andreu de la Barca
Twitter: @CsSABarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Tribuna d’opinió dels partits polítics

Francesca
Muñoz
ICV EUiA

Joan
Gaspà
Partit Demòcrata

Sonia
Aranda
PP

Una diada que no es para
Dones i participació política Canvi generacional amb la
marca Junts per Sant Andreu tod@s l@s catalanes
Sembla que la societat avança cap a
una ciutadania mes igualitària pel que fa la
participació política de dones i homes. Però
en la pràctica ens trobem en dificultats a
l’hora de aconseguir que les dones participin més en política. És una qüestió important i que posa de manifest que encara hi
ha molt camí que recórrer en la lluita per
la igualtat de gènere. Ens preocupa saber
quins son els obstacles que ens trobem les
dones a l’hora de participar en política, si
anem superant etapes anteriors.
A Espanya la variable de gènere te gran
importància per a comprendre el comportament diferencial de la ciutadania respecte
a la política pel que fa a la cultura política,
la participació electoral o la participació en
organitzacions polítiques, àmbits en els que
la participació femenina és menor. En canvi
pel que fa a la participació en el poder polític, Espanya està en posicions intermèdies,
per davant de països amb democràcies més
antigues i amb més gran tradició feminista.
De totes maneres el gran desinterès polític i l’escarransit nivell de informació sobre
política a Espanya es relaciona sovint amb
els efectes despolititzadors del franquisme, tant per la falta de llibertats en terreny
polític, com en la transmissió de missatges
culturals i educatius anti il·lustrats, que es
van aplicar més en les dones. En un país
destrossat per la guerra, el franquisme va
imposar uns rols diferenciats entre homes i
dones per esborrar les practiques lliberals i
les noves expectatives obertes per la II República.
Per una part tenim lleis que “obliguen” a quotes de gènere en les formacions polítiques, en els òrgans directius o
representatius i per un altra part ens trobem que les dones estem absents en les
organitzacions. Hi ha obstacles evidents:
la invisibilització de les tasques domèstiques i de cura en la política, la centralitat
del mercat laboral. La rigidesa en el temps
que comporten les càrregues domèstiques es consideren un assumpte privat de
les dones i no es consideren un problema
col·lectiu. Això influeix no solament en les
maneres d’organitzar-se, sinó també en els
temes als quals es dóna importància en política. De fet, les dones sí que s’interessen
per la política, però de manera diferent als
homes i son més crítiques amb els sistema democràtic. Les formes de participació
mes pròximes als ciutadans afavoreixen la
participació de les dones, ja que acostumen
a ser mes properes als nostres interessos:
l’educació de les criatures, el benestar de
la família i del veïnat o el consum.
Fem des de aquí una crida a la participació de les dones per que donin suport
a un projecte que demana de la implicació
de tots i totes: la construcció d’una societat
més igualitària, més justa, més sostenible,
que no es pot fer sense la participació de les
dones. Des del dissabte 22 ja tenim Catalunya En Comú. Podem Sant Andreu de la
Barca, un espai a on trobar-nos i contribuir a fer política des de una perspectiva
feminista i de defensa dels drets socials i
de tenir cura del Medi Ambient i la Salut
Pública.

catalunyaencomu.sab@gmail.com

El pasado 11 de Septiembre
se celebró la Diada, el día que
se supone es de celebración
para todos los catalanes y catalanas, se supone, porque en
realidad desde hace ya varios
años esta festividad ha sido secuestrada literalmente por los
independentistas que desean la
ruptura de Cataluña con nuestro país que es España.
Los populares no entendemos una España sin Cataluña
ni a la inversa, y no entendemos
una celebración en la que se excluye de facto a todo aquel que
no quiere la independencia y en
la que se enarbola la “estelada” como la bandera de nuestra
preciada tierra, Cataluña.
Por este motivo el Partido
Popular hace años que no participa en esta festividad, que además este año ha servido para
ensalzar y victimizar a los políticos que están presos y a los
que están huidos de la justicia
dándoles un carácter de mártires, cuando para nosotros es y
debería de ser, únicamente la
justicia quien determina la condición de estos políticos catalanes.
Los populares estamos ya
cansados de tanta reivindicación, aprovechando estos festejos que son de tod@s, y que
se ignoren las necesidades de
la totalidad de los catalanes,
de que no tengamos un Govern,
Juntos construiremos Sant Andreu, que gobierne para el 100% de
Junts construirem Sant Andreu.
los catalanes y no para menos
de la mitad, queremos un GoVisca Sant Andreu!
vern que trabaje para recuperar
la estabilidad política, económica y que deje de potenciar la
fractura social entre los catalanes y las catalanas.

Aquest mes de Setembre, els associats del PDeCAT de Sant Andreu de
la Barca, vam votar per unanimitat
la decisió de prendre un canvi generacional al nostre partit, on l’entitat
passarà a ser Junts per Sant Andreu,
liderada pel candidat David Romero,
qui a continuació us vol explicar el seu
projecte pel municipi:
Veïnes i veïns de tots els barris de
Sant Andreu, ja som aquí!
Som la vostra esperança, som
l’empenta que farà capgirar Sant Andreu de la Barca, on tots serem un
equip, perquè els individualismes no
són bons, perquè creiem en el treball en grup, tots junts, i el mateix
volem per la nostra ciutat, on no una
sola persona mani sobre la resta dels
ciutadans. Creiem que entre totes les
associacions, entitats, barris i ciutadans farem que aquesta ciutat avanci cap a un futur diferent, on tothom
tingui dret a participació i on tothom
tingui veu per decidir el futur del seu
barri.
La nostra ideologia és transversal, ni
d’esquerres ni de dretes, sinó municipalistes, pròxims al ciutadà, amb
consciència mediambiental, transparents i amb una forta creença basada
en els barris i el cooperativisme.
Me gustaría deciros que ha resurgido un partido municipal que velará
por todos vosotros, donde crearemos
UNIÓN y crearemos un municipio de
verdad, donde no tengáis que temer
por no pagar la luz, el gas, el agua, la
comida o cualquier otra dificultad cotidiana. Para nosotros, el pueblo, está
por encima de todo y de cualquier
personalismo y por eso, os vamos
a ayudar en todo momento, todos a
una, y todos orgullosos de pertenecer a Sant Andreu de la Barca, con su
cultura, su deporte, su educación y
su gente, pero sobre todo por su bandera, la bandera de la barca que nos
une a todos.

Partit Demòcrata de Sant Andreu de la Barca
Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

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

Isabel
Marco
Regidora no adscrita

¡Con el agua al cuello!
El pasado mes de agosto nuestro pueblo sufrió unas fuertes lluvias, que concentradas en poco tiempo, dieron lugar a
inundaciones que provocaron cuantiosos
daños materiales a los vecinos y vecinas
de Sant Andreu de la Barca.
No es la primera vez que este hecho
ocurre ni será la última. Es más, la previsión es que, con el cambio climático,
la situación se agravará. Mas allá de las
actuaciones urgentes y las ayudas a las
personas que sufrieron daños en sus propiedades, y de la evidencia de la necesidad de una mejora en el mantenimiento
del sistema de alcantarillado del pueblo,
lo que quedó claro, una vez más, es que
la planificación y gestión que todos estos
años se ha hecho del sistema de evacuación, tratamiento y drenaje de las aguas
de la lluvia, residuales y fecales no ha
sido la adecuada.
En nuestro municipio, se ha urbanizado en zonas inundables, se han ocupado
rieras, cursos naturales de agua y se han
construido muros - como el del ferrocarril- sin diseñar un sistema alternativo,
eficiente y sostenible de evacuación del
agua. La adecuada gestión y el tratamiento de las aguas residuales y fecales es un
problema a resolver. La asociación ecologista DEMASAB y otros partidos como
ICV-EUiA, han insistido hasta la saciedad,
durante todos estos años, que es una
prioridad en nuestro municipio por su situación geográfica debajo de un macizo y
junto al río, solucionar este problema.
En el mes de agosto, desde el Pleno
se solicitó al gobierno municipal del PSC
y C’s un informe técnico de las actuaciones previstas a corto, medio y largo, plazo, para solucionar el problema. En este
Pleno de septiembre se insiste en el tema
con una moción.
Iniciamos un nuevo curso político y
empezamos a hablar de presupuestos en
el Ayuntamiento. Para PODEMos es éste
un asunto a priorizar. Toca destinar recursos para solucionar, de una vez por
todas, el sistema de alcantarillado, drenaje, evacuación y tratamiento de las
aguas del pueblo y no sólo evitar que se
repitan las inundaciones, con el malestar
y consecuencias que provocan a los y las
vecinos afectados/as. Se ha que asegurar
que, en situaciones de fuertes lluvias,
nuestros desechos fecales y las aguas
residuales no circulan por las calles y
van a parar al rio de forma descontrolada impactando sobre la salud de las
personas, propiedades, bienes públicos
y sobre del medio ambiente.
Desde Podemos y ahora desde el nuevo e ilusionante espacio, CATALUNYA EN
COMU PODEM que acabamos de estrenar
en nuestro pueblo, y al que os invitamos
a participar, seguiremos insistiendo y trabajando para solucionar definitivamente
el problema.
Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca
@CirculoSabarca

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
Instagram

Twitter
AJSAB

Guanyadors del quart concurs de
fotografia de Festa Major a
Instagram #fmsab18

AJSAB
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Cultura i tradició tornen a marcar la celebració de l’Onze de Setembre a Sant Andreu de la Barca. L’acte central serà l’ofrena floral
al monument de Rafael Casanova.

Un total de 4.758 alumnes començaran el curs escolar el pròxim
dimecres dia 12 de setembre a les escoles de Sant Andreu de la
Barca.

@tere_mercade

AJSAB

AJSAB

@eric_sab
@raulyaroa_lovefamily

AJSAB

AJSAB

@d.galvan8

@meteosab

Ràdio Sant Andreu
ma D’Avui mateix amb Vicenç Comajuncosas
per donar pas al magazine Via Directa, el veterà programa de Ràdio Sant Andreu, que el 23
d’octubre arribarà als 2.500 programes emesos
a l’Emissora Municipal.
El comerç local comptarà una temporada més a
‘Comerç a debat’ amb Miquel Pérez i l’actualitat
cinematogràfica tindrà la seva cita els dijous
amb ‘La Butaca Indiscreta’ de la mà de Juan
Pablo Beas, fer Chávez, Toni Herrero i Lorena
Novoa. Iniciarà segona temporada el programa
sobre igualtat ‘Iguales’, presentat per Rubén
castro.
L’oferta de programes musicals es consolida
amb el veterà programa ‘Hysteria’ amb Satur
Rodriguez; ‘Hip Hop Usa Ràdio’ de Sergio Casas; ‘Top Music’ amb Beka DJ; ‘Souvenir’ amb
Ito Guardia; ‘Mix Club’ amb Juan Antonio Casas;
‘Agüestoses sardanista’ amb Pere Vendrell; ‘Caras B’ amb Jaime López; ‘So de cine’ amb Vicenç
Comajuncosas i la doble sessió de ‘Distrito Club’
de José Antonio Feltrero’
La resta de la programa es complementa amb
espais oferts per La Xarxa Ràdio com ‘Moments
d’Òpera’, ‘Via Verda’, ‘A les portes de Troia’ o ‘Valors a l’alça’ a més de ‘Cocodril Club’ amb Albert
Malla.
Més informació a www.radiosantandreu.com i
als 98.0 fm

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca promou el reciclatge i
els valors ambientals amb jocs al parc. Crear un cotxe sostenible o
identificar les petjades dels dinosaures, algunes de les propostes de
la Jugateca.

L’alcalde, Enric Llorca, ha destacat “la normalitat” amb la que ha
començat el curs escolar a la ciutat i s’ha mostrat convençut que
“aquesta serà la tònica habitual al llarg de tot el curs”.

L’Ajuntament ha evitat durant els darrers cinc mesos que es talli
el subministrament energètic de 282 famílies. Ha destinat gairebé 20.000 euros per aconseguir que cap família es quedi sense
llum, aigua o gas.

“Mirada al passat”

Arrenca la nova temporada de
Ràdio Sant Andreu
Programes informatius, magazines i musicals
formen part de la graella de la nova temporada.
L’actualitat local continuarà de dilluns a divendres amb l’informatiu L’InfoSAB i el magazine
Via Directa sota la direcció de Jordi Milian.
La nova temporada de Ràdio Sant Andreu
apostarà un any més per la informació local i
l’actualitat, on s’ampliaran les informacions referents als esports.
Entre les novetats de la nova temporada destaca l’espai mensual sobre meteorologia ‘Llueve
o truene’ amb Carlos Lara de MeteoSAB, un
espai setmanal de jocs de taula presentat per
l’especialista Miquel Jornet o el programa musical on s’analitzarà el fenomen ‘K-POP History’.
La programació s’inicia a les 9h amb el progra-

Rubén Castro, nou responsable de Medi Ambient i regidor adjunt
a Joventut. El representant socialista ha pres possessió del seu
càrrec aquest mes de setembre.

Fotografia realitzada a les Escoles Velles l’any 1933. A la
imatge apareix Catalina Moncanut que va ser mestre a Sant
Andreu de la Barca entre els anys 1920 i 1946.
Fons: Catalina Moncanut, donació d’Anna M. Oriol Moncanut
Font: Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca
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