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Editorial
L’Ajuntament vol expressar el seu dol per la
mort d’un veí de Sant Andreu en l’accident
d’avió del passat 24 de març a França.
La nostra solidaritat i suport a la família i amics.

El alcalde se ha reunido tres veces con las entidades en las últimas semanas

El Ayuntamiento destina
20.000 euros en ayudas
extraordinarias a las entidades
deportivas

C

on el objetivo de ayudar a
las entidades deportivas para
afrontar nuevos gastos impuestos por la reforma fiscal y la regularización de sus profesionales
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca ha
decidido destinar una partida extraordinaria de 20.000 euros para ayudar a
las entidades deportivas de la ciudad.
Ésta ha sido la respuesta del gobierno
municipal después de haber mantenido tres reuniones con las entidades deportivas que le plantearon las
dificultades de las asociaciones para
asumir nuevos gastos en la gestión de
sus clubs.
Los 20.000 euros que destina el Ayuntamiento irán destinados a dos conceptos:
-El primero es ayudar económicamente a las entidades a regularizar a
los profesionales del deporte que trabajan en sus entidades (entrenadores,
monitores…) tal como obliga la Inspección de Trabajo del Gobierno. Esta
regularización supone un incremento
del 40% en el coste por trabajador
para las entidades y muchas tendrán
problemas para poder asumir este incremento.
El Ayuntamiento destinará una gran
parte de estos 20.000 euros a ayudar
a todas las entidades para que este
gasto extra no recaiga en el club y en
los padres y madres de los deportistas.
-El segundo es para paliar el agravio
que sufren las entidades deportivas
que tienen un presupuesto superior

a los 50.000 euros. La Reforma Fiscal
del Gobierno otorga, desde el pasado
noviembre, a estas entidades el mismo tratamiento que a una sociedad
limitada incrementando las obligaciones fiscales, contabilidad, impuestos,
etc.
Según la reforma, las entidades tienen que asumir unos 2.400 euros de
gasto anuales más por imposición del
gobierno central.
El Ayuntamiento destinará, entonces,
una parte de este dinero a ayudar a las
cinco entidades afectadas de la ciudad que superan los 50.000 euros de
presupuesto: CF Sant Andreu Agrupació, Club de Tennis, Club de Bàsquet,
Futbol Sala Sant Andreu y AESAB.
En los próximos días, el alcalde se reunirá de nuevo con las entidades para
concretar los detalles de esta colaboración.

El deporte, una
prioridad de la
ciudad
Siempre hemos creído que la práctica
deportiva, tanto la particular como la
federada, tenía una importancia fundamental en el desarrollo de Sant Andreu
de la Barca.
Y así lo hemos demostrado en nuestra
política municipal en los últimos años.
El deporte ha sido un eje sobre el que
hemos trabajado y que hemos querido
impulsar y mejorar cada día más.
El deporte como elemento de salud, de
convivencia, de confraternidad.
La apuesta del gobierno municipal por
la mejora de las instalaciones deportivas municipales ha sido continua y se
ha materializado en múltiples actuaciones.
Desde la recuperación de la zona deportiva de Can Salvi, hace ya unos años,
hasta la construcción del complejo deportivo L’11, con la piscina cubierta, se
ha revitalizado la calidad de las instalaciones deportivas que cumplen ya 20
años de vida.
En los últimos cuatros años, hemos
añadido a los equipamientos deportivos
la nueva piscina infantil de Can Salvi,
la construcción de los vestuarios del
Polideportivo Josep Pla, la ampliación
de los servicios del complejo L’11 con
más bicicletas de spinning, más horas
de actividades dirigidas, etc.
4.600 abonados en las instalaciones
deportivas, 2.700 niños y niñas en los
diferentes programas, 1.300 niños en el
deporte escolar y más de 3 millones de
euros en ayudas son datos que nos llenan de satisfacción por el trabajo bien
hecho.
Esta ayuda extraordinaria a las entidades deportivas es un ejemplo más de
una política municipal que apuesta por
el deporte y trata de ayudar siempre
a nuestras entidades deportivas, cuyo
trabajo diario es motivo de felicitación
y reconocimiento.

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

En les properes setmanes ja podran treballar en ells

31 veïns de Sant Andreu ja
tenen el seu hort urbà

E

l dissabte 14 de març es va fer el sorteig
de les parcel·les entre els 31 adjudicataris
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric
Llorca, va presidir el dissabte 14 de març a

la sala de plens de l’Ajuntament, el sorteig
de les parcel·les dels 31 adjudicataris dels
horts urbans ecològics que ha instal·lat el
consistori per als seus veïns a la Colònia del
Palau, prop de la zona coneguda com “los

invernaderos”. El sorteig va consistir en assignar quina parcel·la concreta corresponia
a cadascun dels adjudicataris.
Els veïns i veïnes de Sant Andreu que ja tenen el seu hort urbà a la ciutat són: Juan

Luis Roman, Francisco Díaz, Sergio Torres,
Juan Nebot, Manuel García, José Martínez,
Rafaela Jurado, Eloy Pérez, María Isabel
Martín, Juan Luis Jiménez, Jessica Hidalgo,
Miguel Benjamín Leal, María del Mar Daura,
Ibrahim Bouza, Ramon Cano, Alexandra Vargas, Juan Cabrera, Manuel Cano, Orazio Caiti, Josep Castellano, Marta Mouriz, Alberto
Moya, Joan Jansana, Norberto Silva, Rafael
Márquez, Antonio Luis Domínguez, Francisco Javier González, Mohamed Escouri, Isabel María Sánchez, Alejandro Romero i Sara
Soriano.

Abierto el jueves 12 de marzo

1.388 niños y niñas ya pueden utilizar
el primer camino escolar de la ciudad

E

l primer camino escolar une los colegios J.J.Ortiz, Vall Palau y Can Salvi
Ya está abierto el primer camino
escolar de Sant Andreu de la Barca. El jueves 12 de marzo, el alcalde Enric Llorca, la
Regidora de Medi Ambient, Amelia Arroyo,
las AMPAS de los tres centros y alumnos y
alumnas se pasearon por el primer camino escolar que une los colegios J.J. Ortiz,
Can Salvi y Vall Palau.
Esta es la primera experiencia de camino
escolar en el municipio y está previsto que
se amplíe a otros centros si los resultados
de uso son positivos.

El camino escolar es un itinerario paciﬁcado y señalizado, un acceso de ida y vuelta
de la escuela a casa, haciendo de la calle
un entorno seguro, acogedor y formativo.

Una nueva y sostenible forma de moverse
por la ciudad y llegar al colegio con seguridad y salud.
Los 1.388 niños y niñas de los tres centros

Del 27 al 29 d’abril

Portes obertes a les escoles
bressol municipals de Sant
Andreu de la Barca

A

mb motiu de la campanya de preinscripció i matrícula del curs escolar
2015-2016
Les Escoles Bressol Municipals posen en
marxa Jornades de Portes Obertes els
dies 27, 28 i 29 d’abril.
Les escoles obriran les seves portes a to-

tes aquelles famílies amb infants de 0 a
3 anys que vulguin o tinguin la necessitat
d’incorporar els seus ﬁlls/es en un entorn
educatiu de conﬁança i iniciar la seva trajectòria escolar.
Les portes obertes ofereixen l’oportunitat
ideal per a conèixer el projecte educatiu,

l’equip humà, el funcionament diari i les
instal·lacions i especiﬁcitats de cada un
dels centres.
Els dies de portes obertes són els següents:
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL TRENET
C/Francesc Macià 27

El 12 i 17 de març a les Escoles Velles

Sant Andreu organitza
un seminari sobre la
reforma fiscal per a
empreses i emprenedors

S

eminari sobre l’IRPF i l’IVA després
de la reforma fiscal dins del projecte
comarcal “Fem Xarxa, Fem Empresa”
Una vintena de persones van assistir a
les dues sessions organitzades a Sant

Andreu de la Barca els dies 12 i 17 de
març del Seminari sobre reforma ﬁscal,
dins del projecte comarcal “Fem Xarxa,
Fem Empresa”.
L’objectiu principal d’aquest seminari, adreçat principalment a autònoms,

professionals independents, socis de
societats civils privades i emprenedors,
ha estat donar a conèixer les qüestions
bàsiques de l’IRPF i l’IVA i les principals
novetats introduïdes en la reforma ﬁscal, així com conèixer la mecànica de la

pueden disfrutar ya del camino escolar
sólos, con la compañía de sus padres y
madres sin tener que coger el coche o en
grupos con un adulto responsable.

93 682 14 43
Portes Obertes: 27 d’abril a les 17:30h
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CASA PEDEMONTE
C/ Carretera Nacional 59
93 653 24 57
Portes Obertes: 28 d’abril a les 17:30h
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL CAVALLET
C/Anoia 27
93 682 43 57
Portes Obertes: 29 d’abril a les 17:30h
Per a més informació:
Oﬁcina Municipal d’Escolarització
93 635 64 02
2a planta de l’Ajuntament

liquidació d’aquests impostos.
El seminari s’ha desenvolupat en dues
sessions, una primera més teòrica, i una
segona de més pràctica on els assistents han tingut l’oportunitat de fer una
pràctica real de liquidació d’impostos
amb els impresos oﬁcials de l’Agència
Tributària.
La formació ha estat impartida per Yolanda Presa Alamillo, consultora de YPA
Formació, que, amb la seva dilatada
experiència en temes ﬁscals, ha aconseguit desmitiﬁcar la diﬁcultat de les
liquidacions d’impostos i transmetre
la importància per als empresaris, de
portar una control ﬁnancer de la seva
empresa.
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Per conèixer la seva situació actual

L’alcalde visita diverses
empreses de la ciutat

L

’alcalde ha visitat les empreses Almirall,
Emtisa, Sanjo i Faurecia
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, s’ha reunit en aquestes
últimes setmanes amb algunes de les em-

preses més importants instal·lades en el
nostre polígon industrial.
En concret, l’alcalde s’ha reunit amb els
responsables, treballadors i comitès
d’empreses com Almirall, Emtisa, Sanjo i

Faurecia.
L’objectiu és copsar la situació de les empreses i indústries situades als polígons de
la nostra ciutat i analitzar projectes futurs

de col·laboració.
Totes les empreses van mostrar un alt
grau de satisfacció amb les relaciones amb
l’Ajuntament.

Definirà actuacions a nivell municipal

L’Ajuntament presenta els treballs de redacció
del Pla Local d’adaptació al Canvi Climàtic

E

l consistori també ha posat en marxa plans municipals de qualitat de
l’aire i de la qualitat acústica
L’Ajuntament va presentar el divendres
13 de març a les Escoles Velles els
treballs de redacció del nou Pla Local
d’adaptació al Canvi Climàtic que està
preparant el consistori.
Enric Llorca, alcalde, Amelia Arroyo, regidora de Medi Ambient i Ramon Rabe-

lla, cap de l’oﬁcina tècnica de canvi climàtic de la Diputació van participar en
la presentació dels treballs de redacció
realitzada a les Escoles Velles.
El Pla local d’adaptació al canvi climàtic
analitzarà les condicions climàtiques i
sòcioeconòmiques del municipi per identiﬁcar els principals riscos existents pel
que fa al canvi climàtic. Posteriorment
analitzarà el grau de resiliència del mu-

el tradicional concurso de tapas.
El domingo 3 de mayo también se realizará la Fira Comercial en la Avenida Constitución en la que particiarán más de 30 comercios y establecimientos de la ciudad.
La programación completa se dará a
conocer en las próximas semanas.

Una cita tradicional

La Festa de Primavera se
celebrará los días 30 de
abril, 1, 2 y 3 de mayo

P

articiparán 11 bares y restaurantes
que ofrecerán sus productos y tapas
La Festa de Primavera 2015 ya tiene fecha. Se celebrará durante cuatro días,
uno más que en las ediciones anteriores.

nicipi, per conèixer la seva vulnerabilitat.
Amb aquest coneixement, es podran identiﬁcar els objectius i ﬁxar-los per tal de proposar unes accions concretes per fer front
al canvi climàtic, incloses les conseqüències que actualment no són previsibles.
L’Ajuntament, a banda d’aquest pla,
també està desenvolupant els plans locals de qualitat de l’aire i de la qualitat
acústica del municipi.

Alumnes
del J.J.Ortiz
visiten
l’Ajuntament

La Festa se inaugurará el jueves 30 de
abril y se podrá disfrutar hasta el domingo 3 de mayo.
Ya han conﬁrmado la participación los
11 bares y restaurantes que llenarán de
buena gastronomía la explanada de la
Avenida Constitución y participarán en

Al Teatre Núria Espert

4t Concurs de Monòlegs
de Sant Andreu de la Barca

E

l proper 17 d’abril arriba el nou
Concurs de Monòlegs Amateurs on
les rialles seran les protagonistes
En aquesta edició, i amb l’objectiu de
millorar la qualitat dels monòlegs,
l’organització farà una selecció prèvia
dels millors monòlegs.
Tots els monologuistes participants
hauran de presentar un vídeo curt de 3
minuts aproximadament, on aparegui
part del seu monòleg. L’organització se-

leccionarà els 6 millors, i aquests participaran a la gala del 17 d’abril.
Tots els monologuistes que vulguin participar podran fer les inscripcions des
del 24 de març ﬁns al 6 d’abril. Tota la
informació detallada la podeu trobar
penjada a www.santandreujove.cat
Els tres millors monologuistes seran
guanyadors de tres premis econòmics:
dos premis del jurat de 350 i 150 euros; i
un premi del públic de 250 euros.

A més, tots els assistents podran comprar la seva entrada a partir del 30 de
març, a un preu 3 euros amb entrada
anticipada, 2 euros amb preu jove i 4
euros en taquilla. A través dels sistemes habituals de compra del Teatre Núria Espert: www.teatrenuriaespert.cat

El divendres 6 de març, els alumnes de
4t A i B de l’escola J. J. Ortiz van visitar
l’Ajuntament.
Els nens i nenes van parlar amb l’alcalde, li
van fer preguntes i suggeriments i ens van
donar la seva visió del món.
Gràcies per la visita!

La ciudad no descansa y sigue ofreciendo a su ciudadanía actividades de todo tipo

Sant Andreu se mueve
La Setmana Intercultural destaca la
força i unió de Sant Andreu

E

l Medi Ambient i el Civisme van ser els
eixos de la Setmana celebrada del 9 al
15 de març
Sant Andreu es va omplir de color, diversitat i germanor en la Setmana In-

tercultural que la ciutat va viure del 9 al
15 de març amb tallers, presentacions,
civisme vial a les escoles, el nou camí
escolar, la presentació de les parelles
lingüístiques, etc.

Sant Andreu apuesta por la igualdad

E

l Ayuntamiento organizó del 2 al 8 de
marzo diversas actividades con motivo
del Día Internacional de las mujeres
Talleres, charlas, exposiciones, actividades
de las entidades de mujeres del municipio, fueron algunas de las actividades de la
Semana de la Igualdad organizada por el
Ayuntamiento. El acto central se realizó el
domingo 8 de marzo en la plaza de Fede-

rico García Lorca con música, talleres, un
mercado de intercambio y una lectura del

maniﬁesto por la igualdad además de una
simbólica suelta de globos.

¡Viva Andalucía!

L

as entidades de baile de la ciudad ofrecieron un magnífico espectáculo el 28
de febrero para celebrar el Día de los
andaluces y andaluzas
Una jornada en la que las entidades ofrecieron todo su arte para rendir tributo y
homenaje a la tierra de origen de muchos
ciudadanos y ciudadanas de Sant Andreu
de la Barca.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
La xarxa dedica en la seva pàgina
web un reportatge a Ràdio Sant Andreu
Amb l’objectiu de difondre la trajectòria
de les emissores locals, l’article destaca
l’aposta per les noves tecnologies i l’impacte
a les xarxes socials.
Sobre la programació, La Xarxa destaca
l’oferta informativa i musical de la graella de Ràdio Sant Andreu amb programes
com ‘’D’Avui Mateix, el magazín Via Directa
‘La Butaca Indiscreta’ o ‘Hysteria’. Els dos
últims, dirigits i presentats per Juan Pablo

Beas i per Satur Rodríguez respectivament,
han esdevingut amb el pas dels anys dos
dels referents de l’emissora”. La Xarxa també dedica un apartat al magazín Via Directa
on destaquen els gairebé 1.700 programes
emesos.
Ràdio Sant Andreu va iniciar el 19 d’abril de
1990, ara fa 25 anys, les seves emissions regulars com a emissora municipal.
Recentment La Xarxa ha fet el lliurament a Ràdio Sant Andreu d’una reproducció del Premi Nacional de Comunicació en la categoria de Comunicació de

Proximitat. Aquest guardó, concedit a
La Xarxa i fet extensiu a les 216 ràdios
i televisions locals adherides, entre les
quals es troba Ràdio Sant Andreu, premia “la tasca d’apropar la realitat del
territori català a través de la provisió de
continguts de qualitat”.

El Dia Mundial de la Poesia a Sant
Andreu de la Barca
Un any més, alumnes dels cursos de català
i del programa Voluntariat per la Llengua
han volgut celebrar el Dia Mundial de la

Poesia amb la lectura de poemes.
L’acte, que també va comptar amb la participació del Fòrum Gaspar de Preses, es
va celebrar el 24 de març a la Sala de Conferències de les Escoles Velles on els alumnes van llegir poemes en les seves llengües
d’origen com el francès, àrab, guaraní,
l’amazic, ucraïnès, rus, asturlleonès, castellà o el català. Alguns d’aquests alumnes
van llegir poesies als estudis de Ràdio Sant
Andreu.

L’Ajuntament informa esports
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Servei d’instal·lacions esportives:
20 anys fent l’esport
El Patronat Municipal d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca celebra aquest mes els 20 anys de
serveis de les instal·lacions esportives
municipals: 20 anys fent l’esport a la
ciutat.
Per celebrar-ho, dels dies 20 al 26
d’abril oferirà en el Complex Esportiu
L’11 les següents activitats:
Del dilluns 20 al diumenge 26 d’abril
de 17 a 19 hores: FESTAIGUA: Activitat
aquàtica recreativa per tots els alumnes
dels cursets de natació.

Dimarts 21 d’abril de 19 h. a 20.30 h.
MASTER CLASS: AQUAPARTY (Piscina)
Dijous 23 d’abril de 19 h. a 20.30 h.
MASTER CLASS: ZUMBA (Pista exterior).

Dissabte 25 i diumenge 26 d’abril durant tot el dia
FESTAIGUA: Activitat aquàtica recreativa per tots els abonats.
A més, hi haurà sorpreses i premis.
Entre les persones que utilitzin les
instal·lacions de l’1 al 22 d’abril es sortejaran dues quotes anuals gratis així
com entre els assistents a les dues
masterclass (quotes mensuals).
Per últim, el dijous 23 d’abril, a les
18.45 h., l’alcalde Enric Llorca lliurarà
un diploma commemoratiu als veïns i

veïnes que porten 20 anys abonats a les
instal·lacions esportives municipals.
A més, hi haurà més premis i sorpreses com merchandising de les
instal·lacions.

Comença el programa Practica la Salut 2015 Noves cistelles
Un any més, es posa en marxa el programa municipal “Practica la Salut”
que promou hàbits saludables relacionats amb l’activitat física i l’esport, com
a factors de benestar i qualitat de vida.
Durant la primavera es realitzaran dues
activitats al carrer per acostar la salut
i l’esport a tothom: Sant Andreu sobre
rodes i en forma amb l’aeròbic.
“Sant Andreu sobre rodes” és un circuit de bicicletes que s’instal·larà a
l’Avinguda de la Constitució (entre Priorat i el CAP) d’11 h. a 13 h. els diumenges 12 d’abril, 17 de maig, 31 de maig i

al poliesportiu
Josep Pla

7 de juny.
“En forma amb l’aeròbic” ofereix davant
del Teatre cinc masterclass de diferents
especialitats i per a totes les edats. Les
sessions es faran d’11 a 12 h. el diumen-

Bernat Guardia, imbatible:
cinquena victòria i líder
de l’Open d’Espanya

Els dies 7 i 8 de març es va disputar el
XXII Descens Internacional DH de Sant
Andreu de la Barca, Rock-Shox, Gran
Premi Diputació de Barcelona a Sant
Andreu de la Barca.
354 pilots es van donar cita a la carismàtica i festiva prova del calendari
nacional de DH, que va gaudir d’una
representació del més alt nivell i un

cartell digne de Copa de Món.
Ningú pot amb Bernat Guardia. Molts
són els campions del món que l’han
intentat: Peat, Bareli, aquest any
l’excampió del món de 2011 l’anglès
Danny Hart. Guardia, últim corredor
en baixar, es va imposar a l’actual
campió d’Espanya, Toni Ferreiro per 1
segon i al pilot anglès que participava per primera vegada en aquest DH
i que a priori era un dels favorits pel
triomf final.
Els corredors locals també van estar
al podi. Canals quart i Oulego amb
38 anys que es manté a la categoria
d’elit, cinquè.
Molta calor i molt públic present al circuit, que va vibrar amb les evolucions
del pilots. L’organització de la prova a
càrrec del Moto Club Sant Andreu va
ser excel·lent.

ge 12 d’abril (ioga pilates), el dissabte 9
de maig (gent gran a les 18 h.), els diumenge 17 de maig (cardiobox) i 31 de
maig (tonotraining) i el divendres 19 de
juny (extrem training funcional).

L’AESAB
organitza la
copa catalana
dels nivells
base, via
olímpica i
escolar
Aquest any la secció de gimnàstica artística de l’AESAB vol fer un pas endavant
com a club i juntament amb la Federació Catalana de gimnàstica, organitza els
propers dies 11 i 12 d’abril de 2015 la 3a
fase de Copa Catalana dels nivells base
i via Olímpica i els dies 18 i 19 d’abril la
d’edat escolar.
Degut a les necessitats d’aforament de
públic, la competició es farà a Sant Vicenç de Castellet. L’Ajuntament d’aquesta
localitat i el de Sant Andreu de la Barca,
donen suport a aqueta competició en la
qual participaran més de 1.000 gimnastes, amb 47 esportistes de la ciutat.

Des d’aquest mes d’abril, el poliesportiu municipal Josep Pla disposa de
les noves cistelles de bàsquet. S’han
instal·lat dos jocs amb ancoratge al
sostre motoritzades.
Aquest nou equipament esportiu és
una millora pel que fa a la qualitat de
la pràctica esportiva i per la seguretat
dels esportistes i alumnes que utilitzen l’equipament esportiu.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Luis Felipe Nieto
PSC

Sant Andreu de la
Barca, t’estimem

Els socialistes de Sant Andreu de la Barca ens estimem la nostra ciutat, creiem en ella i treballem incansablement per fer-la cada dia millor.

mos, humildemente, el trabajo que hemos realizado
desde el gobierno de la ciudad en los últimos cuatro
años.

Ens sentim orgullosos dels 20 anys de transformació
de la ciutat que tenim el plaer d’haver pogut liderar.

Un trabajo marcado por dos prioridades claves:
ayudar a las familias y a las personas que peor lo
están pasando por la crisis y luchar contra la desocupación.

Fa goig viure a Sant Andreu, ens encanta viure a Sant
Andreu, passejar per les seves places, pels seus carrers,
comprovar com ha canviat, com s’ha fet una ciutat amb un
pletòric futur per davant.
Si una cosa ens ha mogut en aquests 20 anys de govern municipal és quelcom tan senzill com l’estima envers la nostra ciutat.
I ens agrada veure en positiu Sant Andreu, amb ulls
alegres i desigs de prosperitat i futur. Tenim un gran futur
per endavant.

SANT ANDREU FUNCIONA
Seguro que habéis recibido en vuestros hogares
la memoria de gestión 2011-2015 donde os presenta-

Joan
Gaspà
CiU
En el Ple del 10 de febrer al Senat espanyol, el
Grup Parlamentari Català al Senat –CiU– va aconseguit que el Ministeri d’Hisenda hagi rectificat i, a
partir d’ara, les petites entitats sense afany de lucre
estaran exemptes de declarar l’impost de societats.
Concretament, es tracta d’entitats amb ingressos inferiors als 50.000 euros anuals i quan les seves rendes no exemptes quedin sempre subjectes a retenció
i no superin els 2.000 euros, tal i com consta en la
nota de premsa publicada pocs dies després pel Ministeri d’Hisenda.
Aquest va ser un compromís assolit pel ministre d’Hisenda arrel d’una pregunta oral del portaveu
d’Hisenda de CiU al Senat, Ferran Bel, en la sessió
plenària del 10 de febrer a la Cambra Alta.
El Portaveu de CiU al Senat, Josep Lluís Cleries, celebra “la rectificació parcial” per part del ministre Montoro però lamenta que el Ministeri “enlloc de proposar
mesures de suport a l’associacionisme i al voluntariat

La labor realizada por los hombres y mujeres del
gobierno socialista, encabezado por nuestro alcalde
Enric Llorca, ha sido intensa y con resultados visibles: se han multiplicado las ayudas sociales por 6,
se han otorgado más de 10.000 ayudas, el paro ha
bajado un 17%, etc.
La memoria de gestión es el resultado del compromiso que asumimos con la ciudad hace cuatro años y una
forma de mostrar a la ciudadanía nuestra labor y de rendir cuentas del trabajo realizado.
En deﬁnitiva, nos podemos sentir orgullosos de vivir
en una ciudad que funciona, que tiene un gran futur por
delante y a la que queremos ver evolucionar y mejorar sin
descanso.

Suport a
l’associacionisme
i al voluntariat
es dediqui a complicar-los la gestió amb més burocràcia”. Cleries afegeix que des de CiU “se seguirà reclamant que quedin exemptes les entitats amb ingressos
inferiors als 100.000 euros”.
I com a continuació d’aquest interès en l’associacionisme, els convergents de Sant Andreu de la barca,
organitzarem una conferencia per ajudar a trobar solucions per a facilitar el compliment d’aquest malaguanyada mesura del Govern Espanyol i donar al màxim
de suport a totes les entitats sense ànim de lucre del
nostre poble.
En un altre ordre de temes, aprofitem aquesta finestra per agrair el suport de tots els ciutadans que
van estar presents en la nostra presentació de candidatura per les properes eleccions municipals.
A ells i a tots els santandreuencs i santandreuenques els donem les gràcies i els hi confirmem que estem al seu servei per un sant Andreu millor, SOM-HI
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Francesca
Muñoz
ICV EUiA
La política és una branca de la moral que s’ocupa de
l’activitat en virtut de la qual la societat lliure, formada per
homes i dones lliures, resol els problemes que planteja la
convivència col·lectiva. És la capacitat de “fer coses” per
millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes.
Poso per exemple, la recuperació de la Font de
l’Hermano I els horts urbans. Aquest darrer és un projecte interessant, ja molt estès a Catalunya I des de fa
dècades. Aquí a la nostra ciutat ha estat una iniciativa
promoguda per Assemblea Sab i recolzada des del primer
moment amb una moció presentada per ICV-EUA, perquè
reuneix totes les característiques d’una activitat amb objectiu social: proporcionar un mitjà per produir aliments
a ciutadans i ciutadanes que necessiten aquest suport,

Jordi
Alsina
PP
La nostra presidenta, Alícia Sánchez-Camacho, va
dir fa uns dies que “Espanya no ens roba, aposta per
Catalunya i que el senyor Rajoy ha sigut més president
de Catalunya que el senyor Mas”. No puc estar més
d’acord. Una veritat absoluta.
Des del PP volem desmuntar els suposat a greuge
del Govern de l’Estat a Catalunya ja que qui de veritat
roba als catalans és la Generalitat, com diu la nostra
presidenta. En aquest sentit, mentre alguns es dedi-

Jordi
Albert
ERC-AM

Les eleccions municipals estan a prop i es nota, proporcionalment, en el que portem d’any ja s’han fet més
actuacions a la via pública que en anys anteriors, i ja portem dos plans d’ocupació i un tercer que arribarà. Ara
fent obres a les artèries principals del nostre poble (eix
ajuntament – carrer –Esport – Avinguda Consitutció) i
plans d’ocupació (un amb recursos propis i l’altra pagat
per la Diputació) volen tornar a guanyar. En el nostre poble s’hi ha de pensar cada dia, i no el darrer trimestre de
la legislatura. I permetrem que els hi surti bé? La ciutadania santandreuenca tornarà a conﬁar en la vella política que mostra menyspreu per la ciutadania engalanant la
part més formosa del poble just abans de les eleccions?
Quantes inauguracions portem en aquest 2015? Quantes
obres fetes? I les que es faran? Si ara a corre-cuita fan tot
això, ho fan pensant en Sant Andreu o ho fan pensant en
continuar al poder?
Però no és només la bogeria de les obres, és també
la despesa que impliquen i la necessitat real per fer-les,
calen ara? Són necessàries? Doncs algunes sí, però ja fa

Política i “politiqueo”
proporciona una activitat a l’aire lliure, saludable i creativa a persones que disposen de temps de lleure (jubilats
per exemple) i permet augmentar la socialització de les
persones participants. Ha estat un projecte que es va portar a ple de l’Ajuntament a l’any 2013 i que ara tot just al
març del 15 s’han adjudicat les parcel·les que encara estan sent arranjades. No trobo explicació a tanta demora
si no és perquè al projecte inicial s’ha incorporat instaurar una explotació agrícola de caràcter social, paral·lela a
l’activitat dels horts. Disortadament el projecte no va ser
aprovat pel ple municipal perquè es va retirar de l’ordre
del dia i va ser aprovat dintre del Consell de Saburbà.
Fins aquí, he parlat de fer política. Però també hi ha
el que podríem dir fer “politiqueo” i això és el que es fà

quan en un dinar amb desenes de santandreuencs i santandreuenques , el candidat del PSC diu que les altres
formacions polítiques només volem “entrar al Ayuntamiento para destrozarlo todo y beneﬁciarse económicamente….” I va dir mes coses que estalvio al lector però
que es poden escoltar per you tube.
Aquesta actitud, aquestes manifestacions publiques, són les que fan mal a la política de veritat, a la
política que vol construir una societat millor, basada
en l’ètica, a una política radicalment democràtica basada en l’honestedat, la transparència i la participació ciutadana. I entre les persones que volen practicar
aquesta política els ciutadans i les ciutadanes ens trobaran a ICV-EUA.

Espanya aposta per Catalunya
quen a reconstruir el passat, el Partit popular aposta
per construir el present i el futur junt.
El que està clar es que mentre Mas i Junqueras
només parlen de desconnectar els catalans i aïllar a
aquells que ens sentim espanyols, el Partit Popular
connecta Catalunya amb Europa i el món. En aquest
sentit, l’aposta del Partit Popular és clara amb exemples com els 4.800 milions d’euros destinats en el corredor del mediterrani o la MAT.

Mentres, ERC i CiU continuen amb les polítiques
econòmiques del tripartit, amb més deute, més organismes polítics i més malbaratament.
El Partit Popular, amb els més de 42.000 milions
d’euros de liquiditat, ha salvat centenars de proveïdors
i milers de llocs de treball catalans i ha rescatat les
farmàcies catalanes amb una inversió directa de 400
milions.

Les eleccions a prop i les obres a punt
molt temps que s’haurien d’haver fet i, en canvi, ho fan ara
perquè volen mantenir el seu status de poder. En canvi,
el carrer comerç, que dóna accés a la deixalleria està ple
de forats, la zona del carrer Cervantes i voltants continua
tenint voreres tan petites que posen en risc la seguretat
dels vianants, a la Colònia del Palau els carrers estan impracticables,... en deﬁnitiva tot allò que no forma part de
la zona “noble” del poble no existeix.
Des d’ERC-SAB proposem un model diferent, fonamentat en una planiﬁcació pensada en el ciutadà i per
al ciutadà, i que es farà pública a l’inici de cada legislatura. Sabem com funciona l’administració pública i som
coneixedors que les administracions supramunicipals,
especialment la Diputació de Barcelona, està aprovant
ampliacions de programes i ﬁnançant projectes per a que
es puguin dur a terme aquestes obres mesos abans de
les eleccions, però és l’equip de govern municipal qui decideix on fer-les i sempre trien el mateix espai, l’artèria
principal.
En qualsevol cas, és clar que els qui manen des de

que hi ha democràcia i amb el mateix alcalde des de fa
20 anys, tenen la legitimitat per fer-ho, com tenen la legitimitat d’embellir cada una de les bústies del nostre
poble amb un llibre luxós i car titular Memòria de Gestió
2011-2015 destinat a mantenir aquesta hegemonia dins
l’ajuntament, un llibre on, per cert, hi ha projectes que
han vist la realitat i que han sortit de la iniciativa d’altres
partits, com la piscina 0-3 anys que es fa a petició del
plenari després que ERC-AM presentessim una moció
demanant-la o l’explotació agrària social, també a proposta d’ERC-AM o els horts urbans, proposta del moviment 15M que vam defensar des d’ERC-AM en uns pressupostos i que ICV-EUiA porta molts anys demanant que
es facin. Ara, ja sabem que totes les medalles són per
l’alcalde quan en realitat les medalles han de ser per la
ciutadania que podrà gaudir d’aquests nous espais. El
model actual està esgotat i #tocaCANVI.
santandreulabarca@esquerra.org
www.esquerra.cat/santandreubarca

José Manuel
García Bravo
Democracia 3.0
La correa de distribución y propagandística del Alcalde Enric
Llorca nos ha obsequiado estos días con un par de vídeos sobre la
tradicional calçotada que celebra anualmente el partido socialista.
No sabemos si estos vídeos son pagados con dinero público, dada
la nula transparencia a las que nos tiene acostumbrado este Alcalde. Lo que sí está claro es que el servicio audiovisual que el Ayuntamiento tiene contratado en la actualidad no se está cumpliendo
en todos sus términos. Si bien, al menos ahora el contrato no está
en situación de ilegalidad como venía denunciando Democracia 3.0
desde hace años.
Pero vamos al contenido de uno de esos vídeos que se ha hecho
público. Podría abordarse como un mitin más o menos acertado de
un señor descompuesto que no está dispuesto a perder la silla, pero
la transcendencia de lo que se dice no se corresponde con los hechos de quien pretende trasladar un mensaje político o electoral.
El Alcalde llega a decir que otras formaciones lo están prometiendo todo y que van a llevar al Ayuntamiento a la bancarrota, a
destrozarlo, para beneﬁciarse económicamente. Esta aﬁrmación
es especialmente grave sobre todo si tenemos en cuenta que las
liquidaciones presupuestarias de los años 2009, 2010, 2011 y 2012
arrojaban déﬁcit, es decir se gastaba más de lo que se ingresaba.
Nuestro Alcalde durante estos años gastaba más de lo que ingresaba. No nos olvidemos tampoco que al Patronato Municipal de
Deportes durante años se le han estado realizado transferencias
continuas de capital para maquillar las cuentas y que dieran positivo. Desde el año 2007 quien escribe esta columna, está grabado, le
decía al Alcalde que la situación económica iba a cambiar y que se
avecinaba una crisis económica, que se preparara. La respuesta fue
enviarme metafóricamente a Wall Street para hacer predicciones
económicas. La realidad conﬁrmó lo que avancé, e incluso llegamos
a superar los 11 millones de euros de endeudamiento.

Juan
Marín
PXC
1. Ayudas para cobertura de gastos personales de primera necesidad. – Individual: 51,60 euros/mes. – Hijos menores de 18 años: 19,06
euros/mes/persona. – Gastos por nacimiento de hijo: 181,70 euros/
niño/a. 2. Ayudas de transporte. – Coste del abono mensual o cualquier
otro tipo de justiﬁcante de pago de transporte público dentro de la provincia en la que residan. – Viajes a otra ciudad cuando se trate de un traslado a otro centro de acogida: importe del titulo de transporte (autobús o
tren). – Taxis, de forma extraordinaria y siempre que no pueda utilizarse
el transporte público. 3. Ayudas para la adquisición de vestuario. – Ropa
y calzado: 181,70 euros/temporada/persona: máximo dos temporadas
al año. 4. Ayudas de carácter sanitario. Todas ellas de carácter puntual
y por las cuantías que cubran el coste del bien o prestación del servicio
previa presentación de tres presupuestos, salvo los gastos de farmacia
y de productos de alimentación e higiene infantil. – Farmacia: por prescripción facultativa, salvo casos de urgencia médica. – Gafas: por prescripción facultativa. – Prótesis: por prescripción facultativa. – Productos
de alimentación e higiene infantil motivados por necesidades pediátricas
especiales. 5. Ayudas para actividades educativas, formación y de ocio.
a) Ayudas educativas, en la cuantía del coste del bien o la prestación del
servicio siempre que el beneﬁciario no reciba una ayuda por el mismo
concepto a través de otra Administración Pública u organización. – Guardería: en función del coste/niño/a. – Uniformes escolares, seguro escolar,
cuotas de asociaciones padres/madres de alumnos, comedor escolar,
actividades extraescolares incluyendo ampliación de horario, así como
lúdico-educativas o terapéuticas (talleres autoestima, grupos de apoyo o
similares): Coste real de adquisición del bien o de prestación del servicio.
– Material didáctico escolar (guardería/preescolar/primaria/ESO): coste
por curso/ niño/a. – Material escolar Bachiller/FP/EO, coste por curso/
alumno. – Material estudios universitarios, 250,13 euros por curso/alumno. – Matricula estudios universitarios por el importe real de los créditos
en primera convocatoria según criterios del MEC.
¿ TE LAS DAN A TI ?
Ayudas para la formación, para cubrir los costes del bien o la prestación del servicio, siempre y cuando no exista el mismo recurso dentro
de la oferta pública, con los siguientes conceptos e importes máximos
por persona durante toda su participación en el programa, con independencia del ejercicio económico: – Preformación: Formación en aprendizaje del idioma, alfabetización informática, contextualización y habilidades sociales, competencias técnicas. • Matrícula y/o mensualidad),
1.364,31 euros, importe máximo por persona. • Material didáctico de
los cursos: Máximo 250,13 euros/persona. – Formación: Formación ocupacional y reciclaje profesional. • Matrícula y/o mensualidad, 1.364,31
euros, importe máximo por persona. • Material didáctico de los cursos:

Dice nuestro Alcalde en el vídeo propagandístico que otras formaciones van a venir a beneﬁciarse económicamente y a chantajear
al partido socialista. Se pone de lado y se olvida de que él por su
condición de Alcalde cobra no sólo del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca sino de otras instituciones. Pero también se olvida
de que él directa o indirectamente se ha estado beneﬁciando no por
su cargo legal, sino por su posición institucional en el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Enric Llorca pretendió beneﬁciarse
de su condición de Alcalde utilizando como plataforma el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca para realizar actividades empresariales en Mozambique. Eso está absolutamente acreditado
en unos correos que ﬁrma el Alcalde y que ha conﬁrmado como
suyos. Enric Llorca pretendió beneﬁciarse directa o indirectamente
del cierre de escoles bressol de nuestro municipio. Enric Llorca ha
pretendido beneﬁciarse directa o indirectamente de un proyecto de
cultivo social en nuestro municipio. Todas estas situaciones las ha
denunciado Democracia 3.0.
Enric Llorca ha utilizado el cargo de Alcalde y la posición institucional como lanzadera de promoción personal, poniendo el parche y
afeando a otros partidos que ni tan siquiera han gobernado en Sant
Andreu de la Barca. Ha intentado poner sobre la mesa la política del
miedo propia de otros tiempos.
Se olvida Enric Llorca que en un Ayuntamiento debe contar con
tres personas imprescindibles con titulación nacional que impidan
que prácticas irregulares puedan producirse. Se olvida que Democracia 3.0 lleva años pidiendo que dos de esas personas, Interventor
y Tesorero, tengan la titulación necesaria para ocupar esos puestos.
Se olvida Enric Llorca que ha pagado complementos retributivos
ilegales, devuelto avales a los promotores del Centro Comercial sin
que se haya cumplido el objeto de los convenios,.. Y podríamos seguir afeando la conducta de Enric Llorca, el Alcalde del miedo, de la
desfachatez y del chantaje.
Cabe concluir que con Democracia 3.0 estas situaciones no sucederían porque las venimos denunciando, somos ﬁeles a nuestra
palabra y nuestros hechos nos avalan.

Estas ayudas y muchas
más, se las da casta
parasitaria a los que nos
están invadiendo.
Despierta.
Máximo 250,13 euros/persona. – Homologación de Títulos académicos
(Bachiller y Universitarios): Coste de las tasas y tramitación. c) Ayudas
para actividades de ocio y tiempo libre: Coste real de adquisición del bien
o de prestación del servicio. – Actividades lúdico-educativas. – Actividades
culturales. – Excursiones y campamentos de verano infantiles y juveniles.
– Actividades deportivas 6. Ayudas para la obtención de documentación
administrativa. – Expedición de documentos: Coste de tasas y tramitación. – Viajes y estancias en otra ciudad para la realización de trámites
relativos a la solicitud de asilo del beneﬁciario: Importe del título de transporte (autobús o tren) y, en su caso, alojamiento y manutención en cuantía equivalente al grupo III de funcionarios de acuerdo con las normas de
indemnizaciones por razón del servicio. 7. Interpretación y traducción. –
Traducción e interpretación: Coste de prestación del servicio. 8. Gastos
derivados de decesos. Gastos ocasionados por el entierro o incineración
de un residente, según tarifa del Ayuntamiento que corresponda, siempre
que no exista cobertura pública para esta necesidad. 9. Ayudas para facilitar la autonomía de los beneﬁciarios a la salida del centro.
Individual: 347,60 euros. – Unidad de convivencia compuesta por dos
miembros: 520,73 euros. – Unidad de convivencia compuesta por tres
miembros: 557,73 euros. – Unidad de convivencia compuesta por cuatro
miembros: 594,73 euros. – Unidad de convivencia compuesta por cinco o
más miembros: 792,73 euros. – Unidad de convivencia monoparental o en
la que alguno de sus miembros tenga una discapacidad: La cuantía máxima podrá ser la del tramo superior al que le corresponda por el número
de sus miembros. 10. Ayudas de subsistencia para cubrir las necesidades
básicas de las personas que habiendo iniciado cursos de formación como
residentes hayan ﬁnalizado su período de residencia en un centro. Estas
ayudas las podrán recibir hasta el ﬁnal de la formación. a) Atención a las
necesidades básicas. Cuantías máximas mensuales: – Individual: 347,60
euros. – Unidad de convivencia compuesta por dos miembros: 520,73
euros. – Unidad de convivencia compuesta por tres miembros: 557,73
euros. – Unidad de convivencia compuesta por cuatro miembros: 594,73
euros. – Unidad de convivencia compuesta por cinco o más miembros:
792,73 euros. – Unidad de convivencia monoparental o en la que alguno de sus miembros tenga una discapacidad: La cuantía máxima podrá
ser la del tramo superior al que le corresponda por el número de sus
miembros. b) Transporte local y/o provincial. Ayudas de transporte para
las personas que estén realizando cursos de formación y hayan ﬁnalizado
su periodo de residencia en un centro en los términos señalados en el
punto 2 «ayudas de transporte». c) Guardería, comedor escolar y ampliación del horario escolar de los hijos del beneﬁciario/a: coste real del bien
o prestación del servicio.
SOLO TE QUIEREN PARA SAQUEARTE.

Tribuna d’opinió
dels partits polítics

Enric Llorca el
Alcalde del miedo y la
desfachatez
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