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El govern a prop teu

Editorial

Els representants municipals
visitaran els barris per
conèixer l’opinió dels veïns

Estem al
teu costat

E

n el marc de les mesures de transparència que ha posat en marxa
l’equip de Govern municipal i
amb l’objectiu d’acostar-se als ciutadans
per conèixer les seves opinions i necessitats, durant el mes de juny s’encetarà la
campanya “El govern a prop teu”.

La iniciativa preveu que cada setmana
l’alcalde i un regidor de l’equip de govern
traslladi el seu despatx a un barri de la
ciutat amb la ﬁnalitat d’afavorir el contacte amb la ciutadania.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha explicat que “volem que els
veïns sàpiguen que l’Ajuntament no és un
espai estanc, de difícil accés i amb el que
és complicat comunicar-se. És per això
que volem sortir al carrer, anar a prop dels

ciutadans per facilitar el diàleg i la comunicació amb ells”. “Coneixent les seves
opinions, les seves necessitats i les seves
propostes les podrem estudiar i posar en
marxa amb la ﬁnalitat de fer una ciutat
millor per a tots i que s’ajusti més bé al
que els veïns volen”, ha explicat l’alcalde.
Sis espais
La campanya es posarà en marxa durant
el mes de juny i preveu que cada dijous a
la tarda l’alcalde o un dels regidors atengui als ciutadans a sis barris de la ciutat.
“Espais de cadascun d’aquests barris
es condicionaran per poder rebre als
veïns”, explica l’alcalde. D’aquesta manera, al Nucli Antic s’atendrà als veïns

a l’Ajuntament Vell; al centre al Teatre
Núria Espert; al Palau al Centre Cívic; a
la zona de l’avinguda de Guatemala a les
dependències del carrer del Doctor Vila;
a la Plana al Centre Cívic; i a la Colònia a
l’Associació de Veïns.
La primera prova d’aquesta iniciativa es
va fer durant el mes de març quan el regidor de Joventut, Juan Pablo Beas, va traslladar el seu despatx durant uns dies a
l’Espai Jove. “L’objectiu és estar a prop de
la gent i a un espai que ells trobin pròxim,
quelcom que vam aconseguir amb aquesta iniciativa, que va servir per recollir les
propostes, opinions i suggeriments dels
joves a partir dels quals hem elaborat la
programació de cursos i tallers”, comenta Juan Pablo Beas.

Un miler de persones es beneficien
del Banc d’Aliments de l’Ajuntament
El Banc d’Aliments de l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca va atendre l’any passat
un total de 933 persones i va repartir 38.133
quilos d’aliments i productes d’higiene
de primera necessitat. L’Ajuntament treballa actualment en la millora del servei
i l’habilitació d’un nou espai que permeti
atendre a la població que necessita aquest
recurs amb garanties.

Durant 2015 l’Ajuntament va destinar
192.484 euros a ajudes socials, que es
van arribar a 2.284 persones.
Aquest estiu, l’Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca donarà ajudes a
les famílies més necessitades perquè els seus nens puguin participar a
les activitats que s’organitzen al Patronat d’Esports o als casals d’estiu.

“L’objectiu és garantir, com a mínim, un
àpat diari als nens de les famílies més
necessitades durant el període que no
hi ha escola”, comenta la regidora de
Serveis Socials i Educació, Dolors Bedós.
Al 2016 s’han programat 45 places, 30
al patronat i 15 en altres casals d’estiu
del municipi.

Sortir al carrer per parlar amb els
nostres veïns, saber què opinen de
les accions que està duent a terme
l’ajuntament, saber què li demanen al
futur, què en pensen de les obres que
es fan al carrer o de les mesures socials que estem aplicant. Estar al seu
costat per saber les seves preocupacions, necessitats i inquietuds amb la
ﬁnalitat de treballar per poder donarne resposta. Aquest és el gran repte
que a partir del mes de juny afronta
l’equip de govern de Sant Andreu de
la Barca traslladant els seus despatxos a cada un dels nostres barris. Els
ajuntaments som l’administració més
pròxima, la primera a la que recorre
un veí quan no pot pagar el rebut de
l’aigua, quan no té diners per pagar el
menjador del seu ﬁll o quan vol que
els seus pares estiguin ben atesos i
volem que això continuï sent així però
ho volem fer més fàcil encara. Volem
que els ciutadans vegin a l’alcalde i als
regidors com a persones encara més
pròximes i per això volem traslladarnos als seus barris, als seus carrers
i als seus equipaments per parlar
directament amb ells. Durant els darrers mesos hem posat en marxa diverses mesures que es marquen com
a ﬁnalitat intensiﬁcar aquesta proximitat i afavorir la comunicació. La que
més èxit ha tingut sens dubte ha estat
el que ja es coneix com “el whatsapp
de l’alcalde”, una via que gairebé 200
persones han fet servir per traslladar les seves queixes, peticions, preguntes o suggeriments. Amb l’ajuda
dels veïns hem pogut arreglar bancs,
treure faroles que estaven trencades
o rajoles que suposaven un perill pel
seu mal estat. Entre tots fem ciutat,
tots treballem en la mateixa direcció
i amb un mateix objectiu: que Sant
Andreu de la Barca continuï sent referent de qualitat de vida a la comarca
del Baix Llobregat.
Aquest mes de maig tornarem a sortir al carrer per celebrar l’arribada del
bon temps amb una renovada Fira de
la Primavera, un esdeveniment que vol
combinar les activitats lúdiques, la cultura i l’oferta gastronòmica amb una
mostra de la riquesa de la indústria i el
comerç de la ciutat.
Segur que serà una
excel·lent oportunitat per trobar-nos,
parlar i projectar
tots plegats la ciutat que volem pel
futur i que construïm amb el vostre
ajut.

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

Con sanciones de 400 euros

Ocho denuncias en un mes por ensuciar la
calle con deposiciones de perros

L

a Policía Local de Sant Andreu
de la Barca ha denunciado a
ocho propietarios de perros por
no recoger las heces de sus animales
de la vía pública, a 44 por no tener
censado al animal y a 29 porque el
animal no cumplía con el calendario
de vacunación.

Estos son los primeros resultados de la
campaña de choque que el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca puso en
marcha en el mes de abril para acabar
con la suciedad en las calles derivada de
la conducta incívica de algunos propietarios de perros.
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, se ha mostrado satisfecho del
resultado de este primer mes de campaña
y ha recordado que “el objetivo es que las
calles estén más limpias y mejorar la convivencia entre los ciudadanos”.
Durante este primer mes de funcionamiento de la campaña, la Policía Local
ha detectado 356 infracciones, que, 48
horas después fueron 159. “La reducción se debe a que los agentes pueden
levantar acta porque el propietario de un

perro no lleva la cartilla de vacunación
o el censo en el momento en el que se
le pide pero tiene 48 horas para presentarlo ante el Ayuntamiento y cuando lo
hace se archiva el expediente”, comenta el inspector jefe de la Policía Local,
Jordi Bernat.
Además de las denuncias por no recoger los excrementos de los perros destaca no tener el animal censado (44), no
estar al corriente de las vacunas (29),
que el animal no tenga chip (27) o que
vaya por la calle suelto (18).
Esta campaña de choque, que comenzó a mediados del mes de abril, supone un incremento de la vigilancia por
parte de la Policía Local e imponer
sanciones, en el marco de la ordenanza sobre tenencia de animales domésticos, y potenciar los servicios de limpieza. El alcalde ha rechazado que la
campaña tenga un carácter recaudatorio y ha explicado que “el coste que
tiene para el Ayuntamiento es superior
a lo que se consigue con las sanciones
pero el objetivo es concienciar a las
personas que todavía tienen conduc-

tas incívicas”. Como consecuencia de
la campaña, la Policía Local ha tenido
un gasto extra durante este mes de

2.259,58 euros. Los gastos en comunicación y difusión de la campaña han
sido de 3.989,90 euros.

Los propietarios de viviendas desocupadas pueden ofrecerlas al Ayuntamiento

Medidas para destinar
pisos vacíos a la bolsa
de vivienda asequible

E

l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca estudia diversas medidas para movilizar las
viviendas vacías que hay actualmente
en la localidad y destinarlas a alquiler
asequible con la finalidad de facilitar
el acceso a la vivienda.
Una de estas medidas es ofrecerse
como garante y asegurar a los propietarios que quieran alquilar su piso con
la mediación del Ayuntamiento que se
le devolverá en perfecto estado. El consistorio se encargará de la reforma de

la vivienda, que harán personas contratadas mediante un plan de empleo,
y del posterior alquiler. “Facilitamos el
acceso a la vivienda, creamos ocupación y acabamos con los pisos vacios”,
ha dicho el alcalde Enric Llorca.
Por otro lado, a ﬁnales de este mes se
conocerá el nombre de las personas
que optan a uno de los 45 pisos que el
Impsol tiene en la ciudad y que el Ayuntamiento ha conseguido que pasen a
ser de alquiler social. El consistorio
ﬁrmará un convenio con el Impsol, que

depende del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), para alquilar los pisos y
posteriormente los arrendará a los beneﬁciados en el proceso. El precio del

alquiler mensual de los pisos, con trastero y aparcamiento, es de 500 euros y el
Ayuntamiento ofrecerá ayudas que van
de los 100 a los 150 euros.

Fins al 22 de juny

L’Ajuntament obre les aules d’estudi nocturnes
per facilitar la preparació dels exàmens

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha obert les aules
d’estudi nocturnes amb la finalitat d’oferir als alumnes de la ciutat
un espai adequat per poder preparar
els seus exàmens.
Les aules d’estudi s’han condicionat
a la Biblioteca del Centre Cultural Ai-

güestoses, que obrirà les seves portes
de manera ininterrompuda des de les
16 hores i ﬁns a la 1 de la matinada de
dilluns a divendres.
El regidor de Cultura i Joventut de
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Beas, ha subratllat que
“l’objectiu de la iniciativa és oferir un

espai als joves de la ciutat perquè puguin preparar amb comoditat i en un
espai adequat els seus exàmens” i ha
destacat que “aquest any ampliem el
calendari de les aules d’estudi per millorar el servei”.
Les aules d’estudi estaran disponibles
ﬁns al 22 de juny.
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El teatre de la ciutat porta el nom de l’actriu

L’alcalde felicita Núria Espert pel seu
Premi Princesa d’Astúries de les Arts

L

’alcalde de Sant Andreu de la
Barca, Enric Llorca, ha felicitat l’actriu Núria Espert pel seu
reconeixement amb el Premi Princesa
d’Astúries de les Arts.

Núria Espert ha visitat en diverses ocasions Sant Andreu de la Barca i el teatre
de la ciutat porta el nom de la guardonada.
Després de conèixer la concessió del
premi, l’alcalde va fer arribar un comunicat a l’actriu en el que considerava que
“amb aquest guardó es reconeix una trajectòria professional i personal dedicada

al teatre i a l’escena amb sinceritat, humilitat i entrega” i remarcava que “amb
aquest premi has aconseguit també que
els Premis Princesa d’Astúries donin un
protagonisme especial al teatre”.
“Per a Sant Andreu de la Barca és un
orgull que el seu teatre municipal, que
ha esdevingut referència als municipis
del nostre entorn per la qualitat de la
seva programació, porti el nom de Núria Espert i et convidem a la presentació
de la pròxima temporada d’aquest escenari”, ﬁnalitzava la carta de l’alcalde
a l’actriu.

Escolars de Sant Andreu de la Barca coneixen les dependències de la comissaria

La Policia Local
s’acosta als més joves
de la ciutat

A

mb la finalitat de donar a
conèixer la seva feina, explicar les accions que duen a
terme i conscienciar els més petits de
la necessitat de tenir conductes cíviques, respectuoses i responsables, la
Policia Local de Sant Andreu de la
Barca organitza de manera periòdica
diverses activitats adreçades als més
petits de la ciutat.

Amb aquest objectiu els agents s’acosten als centres educatius per donar xerrades informatives, regulen

els accessos a les escoles amb l’ajuda
i la col·laboració dels alumnes i expliquen part de la seva feina. Aquest mes
de maig han estat els alumnes els que
han visitat les dependències de la Policia Local, han pogut conèixer la seva
feina, s’han pogut reunir amb el regidor
de Seguretat Ciutadana, Francesc Delgado, i han visitat les dependències de
la comissaria.

Les notícies de Ràdio Sant Andreu
Cobertura especial de Ràdio Sant
Andreu en la FIRA de la Primaveras
Durant la celebració de la Fira de la Primavera l’emissora
municipal realitzarà una programació especial per donar
cobertura als actes més destacats per mitjà d’entrevistes
i reportatges.

Els especials es podran seguir a través de Ràdio Sant
Andreu 98.0, de la pàgina web de la ràdio www.radiosantandreu.com i a les xarxes socials de facebook/RadioSantAndreu i twitter @radiosantandreu on l’emissora
municipal oferirà els àudios i les imatges més destacades.
Ràdio Sant Andreu que enguany celebra els 26 anys
d’història participa en la ﬁra també amb un estand propi
situat al costat del Centre Cultural Aigüestoses on es podran seguir programes en directe.

Alumnes dels instituts enregistren un
radioteatre contra la violència de gènere
Aquesta iniciativa forma part del projecte de la campanya participativa contra la violència masclista de
l’Ajuntament.
Ja ha començat l’enregistrament del primer ràdio teatre contra la violència masclista, en aquest cas amb els

alumnes de diferents nivells d’ESO de l’Institut El Palau.
Els i les joves han participat en el disseny, redacció i interpretació d’aquesta obra radiofònica.
Aquest projecte compta amb la col·labora-ció del professorat dels instituts i de Ràdio Sant Andreu, fent possible el
trasllat de l’estudi al mateix centre educatiu. El radioteatre
es podrà escoltar a partir del 6 de juny a la web de www.
radiosantandreu.com
A més, aquest recurs audiovisual tindrà especial protagonisme durant els cursos per la igualtat que es posaran
en marxa a partir de setembre.

Mig miler de nens i nenes participen en el concurs literari

Els llibres, les roses i la cultura envaeixen
Sant Andreu de la Barca per celebrar la
Diada de Sant Jordi

L

es roses i els llibres han estat els
grans protagonistes un cop més
de la Diada de Sant Jordi a Sant
Andreu de la Barca, que ha viscut amb
intensitat aquesta celebració.

Mig miler de nens i nenes de centres
educatius de la ciutat ha participat en
el concurs literari i l’antic arxiver de la
ciutat, Xosé Lois Garcia, ha presentat
el seu llibre “Desguiaments de Guiats
(Trobada de Rocaguinarda i Don Quixot
a Sant Andreu de la Barca)”.
Les roses també van arribar als usuaris
de les residències de la gent gran i del
casal amb la ﬁnalitat que tots gaudissin
d’aquesta tradicional festa.

Afectat per greus terratrèmols

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
col·labora amb més de 3.000 euros amb la
reconstrucció de l’Equador

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha col·laborat amb
més de 3.000 euros a la reconstrucció de l’Equador, després dels
greus terratrèmols que han afectat al
país sudamericà.

Els diners que es van aconseguir a la
gala de la Creu Roja, 1.010 euros, que
es va celebrar el dia de Sant Jordi per

commemorar el 50 aniversari del funcionament de l’entitat a la ciutat, es van
destinar íntegrament a projectes humanitaris a l’Equador. A més, l’Ajuntament
ha col·laborat amb 1.000 euros i una xifra similar és la que ha aportat el Fòrum
Solidari.
L’alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, ha lliurat al cónsul de

Més de 200 hores de formació

L’aposta per la igualtat
arriba a les noves
tecnologies

L

’Ajuntament de Sant Andreu
de la Barca ha programat 14
cursos des del gener fins al
maig d’aquest any, que sumen més
de 200 hores de formació orientada a
millorar el coneixement en noves tecnologies de les dones.

Ja s’han obert les inscripcions pels
propers cursos que començaran a mitjan setembre, amb grans novetats,

com un curs per fer un llibre de receptes i un d’edició de vídeos que es
sumen als ja existents com smartphones, ofimàtica en diferents nivells,
xarxes socials, fotografia o compres
per Internet.
Per inscriure’s us podeu adreçar a la
segona planta de l’Ajuntament o contactar a través del correu igualtat@
sabarca.cat

l’Equador a Barcelona, Richard Olivo,
els diners recaptats i ha explicat que
l’Ajuntament ha obert un compte bancari perquè els ciutadans puguin fer
les seves aportacions particulars, que
posteriorment es cediran al Govern de
l’Equador.
D’aquesta manera, el consistori vol mostrar la seva solidaritat amb l’Equador i els

damniﬁcats per la tragèdia, que ha afectat la costa d’aquest país sud-americà i
ha deixat 660 víctimes mortals i milers
de ferits, segons dades provisionals de
la Secretaria de Riscos de l’Equador.
El número de compte corrent és el
ES28-2100-5000-5802-0005-6111 i totes
les persones interessades poden fer-hi
aportacions econòmiques.

L’Ajuntament informa esports

La gimnàstica participa a
Sevilla en un torneig nacional
Els dies 6, 7 i 8 de maig, 7 gimnastes
de l’Associació Esportiva Sant Andreu
de la Barca es van desplaçar a Sevilla
per participar en el II Torneig Nacional “Torneo Guadalquivir” a on han
participat clubs de diferents parts
d’Espanya.
Aquestes són les classiﬁcacions més
destacades:

Mireia Boix: 1a. Classiﬁcada a la General;
1a. En Paral·leles; 1a. Barra i 2a. Terra.
Nerea Serrano: 1a. Classiﬁcada en
Paral·leles; 3a. Terra.
Elsa Yamuza: 1a. Terra.
Alba Bonilla: 2a. a la General; 1a.
Paral·leles; 1a. Terra.
Paola Rivero: 3a. A la General; 2a. Barra.
Laia Xiang Abaya: 3a. Barra.

Èxit del bàsquet; mini negre masculí, premini
femení i sènior B guanyen les seves lligues

Bon ﬁnal de temporada del Club Bàsquet
Sant Andreu de la Barca, amb 3 equips
que han guanyat les seves lligues.

Els equips de base mini negre masculí, amb un destacat paper sobre els
seus competidors i premini femení van

guanyar les seves lligues regulars.
L’equip sènior B ascendeix a la segona categoria.

XXI Cursa de Primavera

Diumenge 22 de maig es va disputar la
21ª edició de la Cursa de Primavera de
Sant Andreu de la Barca. A les cinc curses de promoció es va batre el rècord
d’inscrits amb un total de 650 participants, gairebé en la seva totalitat,
alumnes dels Centres d’Ensenyament
de Sant Andreu. Com l’any passat, la
cursa dels més petits va ser participativa i no competitiva, permetent que
nens, nenes i pares correguessin plegats. Després de molts anys en que el
CEIP Josep Pla havia guanyat el premi al Centre d’Ensenyament amb més
participació, enguany el CEIP Àngel
Guimerà va ser qui, amb 176 participants ho va assolir.
Pel que fa a la cursa de 5 quilòmetres,
els 245 inscrits representa una participació lleugerament inferior a la de
l’any passat. Els diners recaptats a
aquesta cursa aniran al Fons Català
de Cooperació. Paul Sie, que repeteix
triomf, i Irene Bonilla van ser els guanyadors de la classificació general.
Els 60 col·laboradors de les entitats
CASAB, AESAB atletisme, Pi tallat,
Club Ciclisme Sant Andreu i membres

1r
1a
1r
1a
1r
1a
1r
1a
1r
1a

CADET MASCULÍ
CADET FEMENÍ
INFANTIL MASCULÍ
INFANTIL FEMENÍ
ALEVÍ MASCULÍ
ALEVÍ FEMENÍ
BENJAMÍ MASCULÍ
BENJAMÍ FEMENÍ
PREBENJAMÍ MASCULÍ
PREBENJAMÍ FEMENÍ

IKER CONZÁLEZ RODRÍGUEZ
EVA GARCÍA TAMARAL
SAMUEL RODRÍGUEZ SOTO
NARAIA CARNICER FONT
EDMONN NYGAYEIYO
ROCÍO MASSÓ PALOMO
ERIC HERNICA PÉREZ
SOFÍA NAVARRO
YERAI VACAS GARCÍA
NATALIA GIL ESCRIBANO

AESAB
AESAB
AESAB
AESAB
CEIP ÀNGEL GUIMERÀ
AESAB
AESAB GIMNÀSTICA
CEIP JOSEP PLA

Quadre de guanyadors de la 21ª Cursa de Primavera de Sant Andreu de la Barca:
CURSES DE PROMOCIÓ CURSA DE 5 kM
1r
1a
1r
1a
1r
1a
1r
1a
1r
1a

GENERAL MASCULÍ
GENERAL FEMENÍ
SÈNIOR MASCULÍ
SÈNIOR FEMENÍ
VETERÀ 40 MASCULÍ
VETERÀ 40 FEMENÍ
VETERÀ 50 MASCULÍ
VETERÀ 50 FEMENÍ
JUNIOR MASCULÍ
JUNIOR FEMENÍ

PAUL SIE
IRENE BONILLA SEGURA
SAITO HACH
ALICIA RODRÍGUEZ RUIZ
RAFA MORENO ORDÓÑEZ
Mª DEL CARMEN VÁZQUEZ
JOSÉ PARRA GRILLO
ESTHER FERNÁNDEZ
ORIOL TRAVER VICENTE
LYDIA VEGA MARTÍNEZ

de la Protecció Civil i la Policia Local
van prestar la seva inestimable ajuda a
l’organització d’aquest esdeveniment,
que des de fa 21 anys promou el Patronat Municipal d’Esports.
El lliurament de Premis va ser a càrrec de l’alcalde, Enric Llorca, el regidor d’Esports Lluís Oulego i el regidor
de Promoció Econòmica Juan Pérez.

AT. TRACK BIKILA
FC BARCELONA
PADEL MARTORELL
RAFAELI
CORNELLÀ ATLÈTIC
CASAB
AESAB
FONDISTES EL PALAU
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El regidor
d’Esports rebut
a la Diputació
de Barcelona

El passat dia 12 de maig el regidor
d’Esports Lluís Oulego, va rebre de mans
del diputat d’Esports de la Diputació de
Barcelona, els Plans d’Autoprotecció
(PAU) del Descens Internacional DH i
del poliesportiu Josep Pla. Aquest PAUS
han estat subvencionat per la Diputació.
Amb aquest PAU del poliesportiu Josep
Pla, totes les instal·lacions esportives
municipals disposen d’aquesta eina
d’autoprotecció.

Tancament del
cicle de passejades
“A cent cap
els cent” 2105/16

El passat dimarts 18 de maig a la localitat de Torelló es va posar punt i ﬁnal al
programa de passejades d’aquest curs.
Durant aquest mesos més de 80 persones han participat en aquest programa
amb les localitats de Sant Celoni, Begues i Sant Fruitós de Bages.
A Torelló s’han desplaçat 45 persones
que han compartit el dia amb la resta
de poblacions participants (79 en total)
en aquest programa. Després de la passejada, s’ha realitzat al lliurament de
diplomes a càrrec del regidor d’Esports
Lluís Oulego i de la regidora de la Gent
Gran Rosario Ramírez.

L’handbol a
primera catalana

El dissabte 21 de maig, l’equip sènior del
Club d’handbol de Sant Andreu va aconseguir l’ascens a Primera Catalana després d’una disputat partit (36-34) amb l’AE
Aula. És la primera vegada que l’equip local arriba a aquesta categoria.
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Juan Pablo Beas
PSC

Escuchar

No nos conformamos:
EN COMÚ PODEM

Si una obligación tiene todo gobierno no
es otra que la de escuchar. Algo tan aparentemente sencillo y que muchos desatienden.
El gobierno socialista de Sant Andreu de
la Barca escucha a sus vecinos y vecinas. Os
lo aseguro. Y mucho.
Escuchar es atender a las personas que
peor lo están pasando, es comprender sus
miedos e incertidumbres, es ponerse en su
lugar, es intentar buscar una solución a sus
problemas, es tener la empatía suﬁciente
para comprender.
Los hombres y mujeres socialistas de
Sant Andreu de la Barca basamos buena
parte de nuestra acción de gobierno en lo
que la gente nos explica; la que nos para
por la calle para pedirnos información sobre algo, la que nos expresa su disconformidad con alguna medida llevada a cabo,
la que nos abre los ojos sobre realidades o
soluciones que no acabamos de ver en su
totalidad.
Escuchar, escuchar y escuchar. Una receta fundamental para conectar con los problemas reales de la gente, de las familias
(en cada una de sus variedades), de las asociaciones y colectivos, del mundo empresarial y comercial, del deporte, de la cultura,
de la juventud, de la gente mayor, etc.
Las soluciones, las ideas, las reﬂexiones
que la ciudadanía nos ofrece nos sirven de
guía para completar las propuestas que lanzamos a la calle (basadas en nuestros valores de izquierdas y nuestra forma de pensar
y sentir) y que buscan la mejora de las condiciones de vida en nuestra ciudad.
Salir a la calle, pararte con la gente y escuchar. Los concejales y nuestro alcalde al
frente de todos, hacemos de la escucha activa una de nuestras fuentes de gobierno. Una
forma de participación ciudadana basada en
el contacto y la convivencia. El gobierno de
la ciudad está en la calle, escuchándote.
Porque, al ﬁn y al cabo, para que estamos
en un gobierno de una ciudad: para actuar
sobre aquellos aspectos que la ciudadanía
reclama y necesita.
Esa es nuestra labor, y la estamos haciendo con auténtica pasión: mejorar Sant
Andreu de la Barca, que la gente se sienta
feliz en su ciudad, acogida, protegida e ilusionada con ella.

Las próximas elecciones generales del 26 de
junio no serán unas elecciones más. En Catalunya con EN COMÚ PODEM y ahora también en toda
España con UNIDOS PODEMOS, diferentes fuerzas políticas progresistas se presentan conjuntamente con el objetivo histórico de formar un
gobierno que impulse un cambio desde abajo,
hecho por y para la gente.
Con el apoyo de millones de personas hemos
logrado romper con un régimen bipartidista agonizante y en estas próximas elecciones tenemos
la oportunidad de enviar a casa a los que gobiernan para los intereses de una minoría. No
dejaremos que nos quiten la educación pública
de calidad, la sanidad para todos y todas, el derecho a una vivienda y a un trabajo digno, el derecho a un desarrollo sostenible que debemos al
planeta y a un futuro en nuestro país para nuestras hijas e hijos.
Somos ﬁeles a los procesos realizados con
la ayuda de todos y todas y apostamos por una
conﬂuencia de ciudadanía, movimientos sociales y fuerzas políticas para transformar las
instituciones desde abajo, como ya se está haciendo en muchos municipios. En las pasadas
elecciones de Diciembre la ciudadanía apoyó
EN COMÚ PODEM como la fuerza más votada
en Catalunya. Hoy creemos que este cambio no
se puede quedar aquí, el bloqueo del gobierno
central nos empuja a seguir luchando para hacer
posible tras el 26J una sociedad más justa, más
democrática y más sostenible.
Hace 5 años, el 15 de mayo, la ciudadanía salió a las plazas, indignada, a hacer oír su voz bajo
el grito de “No Nos Representan”. El 15M provocó una revolución democrática que ha sido
el germen de movimientos sociales y nuevas
fuerzas políticas que conﬂuyen ahora con otras
fuerzas progresistas con la posibilidad real de
provocar el cambio que el país y su gente merece. No estamos aquí para ser un simple parche
que posibilite un gobierno que no asuma todas
las medidas necesarias para luchar contra la
emergencia social que viven millones de personas. Estamos aquí para formar un gobierno cuya
primera prioridad sea siempre la gente.
Algunos hablan de recuperación económica,
pero seguimos viendo que la riqueza que generamos entre todas y todos sigue acabando
en las cuentas bancarias y paraísos ﬁscales
de unos cuantos y no a revertir las graves desigualdades provocadas en los últimos años.
Ellos son los que temen el cambio. Ha sido un
largo invierno de años de recortes y pérdida de
derechos que tanto costó lograr a nuestros mayores, pero el frio se acaba y ya no nos asusta
porque llevamos la primavera dentro y el cambio
no se detiene.
Te invitamos a leer la siguiente columna donde las compañeras y compañeros de ICV-EUiA,
que junto a PODEMOS, EN COMÚ y EQUO conforman EN COMÚ PODEM, nos ofrecen más datos
sobre las próximas elecciones.
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On és la informació?

Lamentablemente,
nuevas elecciones el 26J

No ens conformem: EN
COMÚ PODEM

En aquest ple municipal el grup municipal d’ERCAM hem presentat una moció per crear un grup de
treball que tingui com a objectiu l’estudi, revisió i
modiﬁcació del Reglament de l’Emissora Municipal que ha de dotar de drets i deures a totes les
persones que hi treballen (ja tinguin remuneració
o siguin col.laboradors). Aquest Reglament es va
aprovar fa dues legislatures pel ple municipal i mai
s’ha posat en marxa, mai s’ha aplicat i això és inadmissible perquè el govern municipal ha menystingut un mandat que li fa el plenari municipal.
Per tant, ara no pararem ﬁns a resoldre aquesta
qüestió i garantir una estructura de funcionament
intern a l’emissora que sigui clar i estable. Per a
ERC-AM l’Emissora municipal és cabdal i hauria
d’assolir l’objectiu de ser una ràdio amb uns millors índex d’audiència i referència principal per
als santandreuencs i les santandreuenques per la
seva qualitat i independència, a la ràdio s’hi ha de
garantir la pluralitat i la crítica.
Però la llista dels deures que encara ha de fer
l’equip de govern és més llarga. És el cas del carrer Camp Llarg, segurament un carrer molt poc
conegut pel seu nom, es tracta del carrer que hi
ha a la part posterior de l’Atrium, per on se surt del
pàrquing cobert, i que dóna accés a la carretera
de Barcelona just abans de la rotonda de la font.
Doncs bé, des de fa uns dies aquest accés està tallat i el carrer Camp Llarg és un carrer sense sortida. I el motiu quin és? Una sentència judicial que
diu que hi va haver apropiació indeguda per part
de l’ajuntament d’un terreny privat que era necessari per acabar el carrer i fer l’accès a la carretera. La sentència obliga a l’ajuntament a tallar el
carrer i retornar el terreny. Però la opacitat sobre
aquest tema és evident i des d’ERC-AM demanem
a l’equip de govern que doni explicacions, ﬁns ara i
davant les preguntes que ha fet la oposició a l’equip
de govern només s’ha obtingut la informació que
acabo d’escriure. És inadmissible perquè els fets
són greus. Des d’ERC-SAB hem demanat a l’equip
de govern municipal que ens faciliti la sentència i
reuneixi als portaveus dels grups municipals per
explicar, al detall, tot plegat.
Que l’alcalde tingui un número de whatsapp o es
regalin ﬂors són operacions estètiques de màrqueting polític de les que aquest equip de govern
ens té acostumats, però en allò que és realment
important hi ha poca transparència i temor a donar
informació.
Aquesta és la nostra oblgació com a oposició, exigir
i aconseguir que la informació es comparteixi i que
la transparència sigui real i no una simple paraula
sense cap contingut.
Encara ens queda molta feina per fer.
Grup Municipal ERC-AM
santandreulabarca@esquerra.cat
Erc_sab

“¡Qué pesadez!”, “Lo que sea, pero que
pacten”, “Otra reunión para nada”, “Les
pagamos para que se pongan de acuerdo”.
Estas frases se escuchaban en cualquier
cena de amigos, en la pausa del café en el
trabajo y en las conversaciones familiares cuando los ciudadanos hablaban del
panorama vivido después de las últimas
elecciones del 20D.
Han pasado cinco meses desde la celebración de las elecciones generales del
20 de diciembre y los españoles se han
tenido que acostumbrar a esta inédita situación en la que no existen mayorías claras, pero tampoco combinaciones fáciles
para lograr el Gobierno.
Lo que está claro y lo que reflejan las
encuestas, es que todos los ciudadanos
están bastante enojados porque no se ha
llegado a un acuerdo y de nuevo tengamos que acudir a unas nuevas elecciones
el 26J. Desde Ciudadanos, lamentamos el
bloqueo institucional que han mantenido
el PP y Podemos a través de sus posturas
de no dialogo y veto a acuerdos.
Desde Ciudadanos, vamos a trabajar
por defender la unidad de España, recuperar la clase media trabajadora para que
sea el centro de este país, y regenerar la
política para que los españoles estén orgullosos de sus representantes. Para ello,
se necesita un gobierno estable y constitucionalista que esté dispuesto a remangarse las manos.
Si somos decisivos el próximo 26J, pediremos un gobierno reformista y renovado, con nuevas personas y nuevas políticas. Unas políticas, destinadas a lo que
realmente necesitan los españoles. Debemos de mantener la mirada en los ciudadanos y no caer en los personalismos
que algunos partidos han demostrado en
la legislatura más corta de la historia.
Ciudadanos aboga por el dialogo y por
tender puentes entre los partidos constitucionalistas para conseguir un gobierno
estable. En vez de buscar las diferencias
que nos separan, buscaremos unir puntos
en común por el beneficio de los ciudadanos y de España.
Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la
Barca
Twitter: @CsSABarca
Mail: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org

Subscrivim totalment el que han escrit els
companys i companyes de Sí es pot.
Estem davant d’un moment històric en
què les forces progressistes poden prendre
el poder i dirigir les polítiques de l’Estat cap a
la protecció de les persones i que facin front
a la crisi i a l’atur, recolzant a les persones
més vulnerables i a la majoria de la població, no a les elits econòmiques. No deixem
que veus conservadores i neoliberals, majoritàries en els mitjans de comunicació, ens
confonguin, mostrant aquests 4 mesos últims de la política espanyola com un exemple
de desgovern, de paràlisi, de falta d’idees. El
que jutgem el dia 26 de juny, són les polítiques dels últims 4 anys, dutes a terme per
un govern conservador del PP amb majoria
absoluta i corromput greument
Les classes dominants polític-ﬁnanceres,
volen fer-nos creure que no hi ha alternatives, que “és el que hi ha”, que “o ho prens o
ho deixes”, però molts sabem que altres polítiques són possibles. La ciutadania exigeix
una nova forma de fer política, reclama un
canvi profund de les polítiques d’Estat, anteposant les necessitats de les classes populars als interessos representats per aquells
que són còmplices dels poders ﬁnancers i
econòmics.
No ens conformem, no podem deixar que
les classes extractives, les dominants, ens
deixin un país no apte per a vells ni velles,
ni per a persones discapacitades, ni per
a dones, ni per a les futures generacions
després de l’espoli mediambiental al que exposem el nostre territori , amb l’objectiu de
seguir omplint-se les butxaques uns quants.,
fent cada vegada més gran la distància entre els que més tenen i els que menys tenen,
entre rics i pobres. Desprotegint al 99% per
afavorir a l’1%.
El dia 26 de juny no anem a repetir eleccions. Anem a decidir qui va a dirigir les polítiques a Espanya i si hi ha una mobilització
de majoria de la gent podria iniciar-se una
transformació profunda cap a una Espanya
molt més justa i democrática i que reconegui la plurinacionalitat de l’Estat espanyol.
Ara tenim l’ocasió de canviar les coses. A
Catalunya i ara també a Espanya les forces
polítiques progressistes de Podem, Equo, En
Comú, ICV i EUiA, han acordat una coalició
que permet sumar i multiplicar les esperances de tanta gent, en defensa de la democracia i de la sobirania popular. És un acord
històric al que ens sumem amb l’alegria de
saber que un altre món és possible.

Sonia
Aranda
PP

Eleccions al
congrés espanyol i
independència

Ahora más que nunca,
España en serio

El 26 de juny de nou tenim una
cita electoral. És una demostració
flagrant del fracàs de la democràcia i de la poca sensibilitat, tant demòcrata com política, que tenen els
partits d’àmbit espanyol i principalment els seus líders.

El próximo 26 de junio los españoles estamos llamados a las urnas para unas nuevas
elecciones, fruto de la falta de altura política y
de sentido de Estado del resto de las fuerzas
políticas, pero especialmente del PSOE, que no
supo entender el mandato del conjunto de los
españoles que pedían ENTENDIMIENTO y COALICIÓN por el bien de España.
Pedro Sánchez, desoyendo a los más de 7
millones de votantes que dieron su conﬁanza al
Partido Popular, como fuerza más votada, e incluso desoyendo a alguno de sus dirigentes que
apostaban por una gran coalición de Estado, en
la que se ponía sobre la mesa los puntos en común, como son la Unidad de España, mantener y fortalecer el estado de bienestar, la lucha
contra el terrorismo, apostar por un crecimiento sólido, sostenido y sostenible de nuestra
recuperación económica y en pro de la transparencia y la ejemplaridad, ha apostado por un
pacto de “papel mojado” con Ciudadanos. Un
pacto que de antemano se sabía no sumaban
para gobernar. Prometiendo reformas en la
Constitución a sabiendas de que sin el partido
mayoritario, el Partido Popular, no era viable
ni realizable, no era verdad. Intentando pactar
con la izquierda más radical como es Podemos,
que llevaría a la ruptura de España. Cualquier
cosa, antes que dialogar con el único partido
que realmente puede aportar las soluciones a
los problemas reales de los españoles.
Esta incapacidad para el dialogo, este “personalismo” es lo que nos lleva a estas nuevas
elecciones, a pedir de nuevo a los votantes que
expresen su voluntad.
Es tiempo de reﬂexionar, es tiempo de sopesar, y tener en cuenta el comportamiento de
las principales fuerzas políticas durante estos 4
meses de legislatura fallida.
Es tiempo de una política de Estado, de una
política seria, de elegir un gobierno serio, estable, riguroso y con la capacidad de generar y
transmitir la tranquilidad que necesitamos todos los españoles y que proyecte fuera de nuestras fronteras las mismas cualidades.
Es tiempo de asegurar la cohesión de España, el estado de bienestar, las pensiones, las
prestaciones. Es tiempo de seguir en la línea
de la recuperación económica, de la creación
de empleo, tal y como ha ido subiendo en los
últimos meses.
Lo mejor para España y los españoles, pasa
por la formación de un gobierno que tenga mayoría. Cohesionado, estable, que sea capaz de
generar conﬁanza y que responda a las necesidades de hoy del pueblo español.
Ahora más que nunca, hay que tomarse España en Serio.

PER LA SEVA INCOMPETÈNCIA,
ENS VEIEM ABOCATS ALTRE COP A
UNA PRECAMPANYA I CAMPANYA
ELECTORAL DE MÉS DE 40 DIES.
I els independentistes què fem?,
anem a Madrid a defensar la nostra
identitat d’estat propi. És lícit ja que
encara som una part d’aquesta Espanya de la qual ens volem separar.
Però els partits independentistes
que estem governant junts a Catalunya hi anem per separat. Em pregunto si el ciutadà de peu ho entén.
Així ho ha decidit la cúpula d’un
d’aquests partits, tot i la insistència
de l’altre. Crec i opino que per desgràcia això és una decisió basada
més per uns interessos de sigles i
de partit que de país.
Ara viurem una precampanya i
campanya, amb declaracions i contradeclaracions amb l’única finalitat
per part de tots de “MARCAR PERFIL I TERRENY PROPI”.
Això és bo pel procés?
Sincerament, crec que no, però
que el poble parli a les urnes i com
es diu popularment: “QUE DÉU ENS
AJUDI”.
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