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lll L’altra portada

el seat 20v20 se expuso por primera vez en españa tras su presentación en ginebra

Futuro prometedor para Seat
Volkswagen anuncia una inversión
de 4.200 millones de euros
para la planta de Martorell y
de Navarra entre 2015 y 2019

arriba, García Sanz comunica a rajoy la inversión en españa;
abajo, el presidente del Comité Ejecutivo de SEAT, Jürgen
Stackmann, en el salón del automóvil de barcelona

T

Imanol Crespo

odo el foco mediático estaba a la espera de la
apertura de la campaña política, cuando el ‘bombazo’ obligó a centrar los titulares en la sección
económica. El grupo Volkswagen ha anunciado
una inversión, en España, de 4.200 millones de euros en
los próximos cuatro años; en concreto, en la planta de
Seat de Martorell y en la otra del grupo en Navarra. ¡Qué
mejor manera de iniciar la campaña política que con esta
dosis de optimismo para el sector!
Si la automoción ya había salido de los años de amargura para respirar aire limpio y saborear, de nuevo, la
dulzura de la bonanza, con esta noticia, Seat se asegura
en Martorell un lustro de excelencia, de competitividad
máxima, un lustro que le servirá para seguir posicionándose entre las mejores plantas. Ya es el centro productivo
más importante del sector de la automoción en España,
es una de las mejores de Volkswagen y, ahora, luchará
por ser una de las mejores de toda Europa. Por otro lado,
la multinacional alemana amplía su confianza en nuestro territorio, en donde también tiene las oficinas principales para el territorio español, ubicadas en el polígono
Mas Blau de El Prat de Llobregat. “El Grupo Volkswagen reafirma su compromiso como motor de la economía
española con la mayor inversión industrial realizada en
la historia de nuestro país”, ha dicho el vicepresidente
mundial de Compras de la compañía, Francisco Javier
García Sanz tras el encuentro mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y añadía: “las instalaciones de Seat en Martorell y de Volkswagen en Navarra
están entre las mejores fábricas del grupo en términos de
productividad y flexibilidad”.
Está afirmación tiene una prueba muy clara y representativa. La planta de Seat en Martorell representa, por
sí sola, un 1,3% del producto interior bruto español y
hasta un 4% del catalán; una joya, por tanto, de la economía a todos los niveles. También de nuestro terri-

torio, obviamente, de donde capta la gran mayoría de
sus trabajadores; y en donde, gracias a la presencia de
Seat, se atrae a gran cantidad de empresas proveedoras
de material automovilístico que si se contabilizaran, estos porcentajes económicos que avanzábamos se verían
ampliados. Cabe destacar, de hecho, la gran actividad
económica que se desarrolla en el Baix Llobregat en
este sentido, pese a que no acaparen los flashes como
las grandes marcas, algo que volvieron a recriminar durante un encuentro con Artur Mas y Mariano Rajoy en el
marco del Salón del Automóvil, donde los representantes
políticos solo hicieron mención, precisamente, del grupo
alemán sin prestar atención al resto del entramado automovilístico.

Seat se prepara
Más allá de la inversión económica, la segunda lectura
que se deriva del anuncio es que Volkswagen podría estar preparando la planta de Seat para la fabricación de la
nueva generación del Audi A1, otra buena noticia que, a
falta de confirmar, ya ronda por el entorno de la planta
según fuentes sindicales.
De ser así, Seat reforzaría aún más su condición de
planta ‘premium’, así como nuestro territorio que no deja
de sumar buenas noticias en este sentido: Seat empezó a
gestar en Martorell en 2011 el Q3 y Nissan fabricará para
Mercedes su nueva ranchera en la Zona Franca.
Por lo que se refiere al resto de modelos más comunes, Seat aprovecho el Salón del Automóvil de Barcelona
para presentar el nuevo Ibiza 2015 y el nuevo Alhambra
2015, mientras que el León sigue sumando ventas. “El
nuevo Ibiza ha mejorado en todos sus aspectos. Mantiene su atractivo diseño exterior, con tecnología más avanzada y más calidad en los acabados”, explicaba el presidente de Seat, Jürgen Stackmann. Además, el stand de
la compañía contó con la elegante presencia del nuevo
SEAT 20V20, por primera vez, en territorio español tras
su presentación en Ginebra. III
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LA TRANSPARENCIA NECESITA MÁS CONCRECIONES

Sea como fuere, desde
hace años, algunos ayuntamientos ya trabajan en
mejorar la transparencia
en sus consistorios y, especialmente, en sus páginas web.

Gavà marca el camino

Portal principal de gavà obert, reconocido en distintas ocasiones

web del ayuntamiento de sant boi

Gavà, L’Hospitalet y Sant Boi, los
más transparentes del Llobregat
La Ley de Transparencia obliga a los ayuntamientos a actualizar sus
webs para que sean más sencillos y transparentes para el ciudadano

L

Beatriz Fontseré

a transparencia es
uno de los proyectos electorales incluidos en prácticamente todos los partidos
políticos municipales que
se presentan a las alcaldías
de los municipios del Baix
Llobregat y en L’Hospitalet. En casi todos los
programas
electorales
aparece el reto de futuro
de “mejorar la transparencia municipal”. Es un reto
que, todo se haya dicho,
resulta estúpido teniendo
en cuenta que la transparencia municipal ha dejado de ser una opción para
convertirse en una obligación.

Nueva ley estatal
Desde el 1 de enero de
este 2015, ha entrado en
vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Infor-

mación Pública y Buen
Gobierno. Esto significa
que, entre otras muchas
cosas, todos los ayuntamientos están obligados a
cumplir cuatro bloques en
sus portales digitales.
Éstos son: información
institucional;
información jurídica; información
económica, presupuestaria
y estadística; y solicitud
de acceso a la información. El objetivo de esta
ley estatal es evitar la
corrupción política municipal. En el caso de Cataluña, los ayuntamientos
estarán controlados por un
doble rasero, la ley estatal
y la Llei sobre la Transparència de Catalunya, que
también pretende evitar la
corrupción entre los ayuntamientos, a la par que
busca incentivar la participación ciudadana.

Un ejemplo es Gavà, quién recientemente ha recibido un reconocimiento.
El portal “Gavà obert”
ha quedado finalista en
la V edición del Congreso de Interoperabilidad y
Seguridad en la materia
de transparencia y datos
abiertos. Este portal que
puso en marcha el Ayuntamiento de Gavà permite
que la ciudadanía tenga
acceso a los mismos datos
que los concejales utilizan. “Gavà Obert” fue el
primer portal municipal
“5 estrellas” del estado
español según la clasificación creada por Tim Berners –Le-.
Tanto ha sido el éxito de este proyecto que
de él ha derivado el portal OPEN DATA. Es una
página web muy similar a
“Gavà Obert” donde aparecen todos los datos municipales y a los que cualquier ciudadano puede
tener acceso como si de un
regidor se tratase. Es un
portal que muchos ayuntamientos han introducido,
como Cornellà, Barcelona
o Rubí.

Tema de interés

la información domina en la web de l’hospitalet

Sin embargo, existen otros
informes que también
se centran en analizar la
transparencia municipal y
en los que Gavà no aparece.
El más conocido es el
ITA. Es el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos y analiza las 110
Administraciones locales
más grandes de España.
Divide su análisis en cinco grandes bloques: la
corporación
municipal,
las relaciones con los ciudadanos, la transparencia
financiera, la transparencia en contrataciones de
servicios y las transparencias de urbanismo y obras
públicas.
Según el último infor-

me, que hace referencia al
año 2014, los ayuntamientos más transparentes de
nuestra zona son L’Hospitalet, Cornellà y Sant Boi.
L’Hospitalet ha obtenido,
según este informe, un
9’75 sobre 10. Cornellà
(9’63) y Sant Boi (9’38)
son los municipios de la
comarca con mejores índices de transparencia según
este informe. Hay que tener en cuenta que, en general, todos los ayuntamientos de España han hecho
importantes esfuerzos en
mejorar su transparencia
–quizás por la entrada en
vigor de la Ley-.

Buenas notas
Sant Boi de Llobregat
sería el municipio más
transparente del Llobregat según el último informe sobre transparencia de
la Universidad Rey Juan
Carlos. El centro de estudios de esta universidad
ha analizado todos los municipios españoles de más
de 50.000 habitantes y entre todos, Sant Boi ocupa
la posición 30. El Prat de
Llobregat es la segunda
localidad del Baix Llobregat más transparente, según la universidad madrileña, ocupando la posición
53. L’Hospitalet, según la
Universidad Juan Carlos I,
estaría a la cola de la lista,
concretamente en la posición 114 y Cornellà, en la
101.
Así bien, queda demostrado que la transparencia es muy subjetiva
y que, a pesar de que hay
muchas
organizaciones
que intentan analizarla, los
datos no coinciden. Según
estos premios e informes,
Gavà, L’Hospitalet y Sant
Boi serían los tres municipios más transparentes de
la zona del Llobregat. Sin
embargo, la página web
del Ayuntamiento del Prat
resulta mucho más sencilla e intuitiva.
Si uno de los objetivos
de la transparencia es que
el ciudadano medio puede
entender y conocer la política municipal, el Prat es
una de las Administraciones que más sencillamente
lo consigue. III
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Nombroses entitats fan possible el primer congrés en defensa del transport públic, amb el que
han presentat diferents iniatives a tenir en compte: la més important, la tarifació social | i. crespo

La ciutadania manté viu el
debat sobre el transport públic
La tarifació social és una de les principals demandes
del Congrés en Defensa del Transport Públic

U

Beatriz Fontseré

n conjunt d’activistes a favor
del transport públic de tot Catalunya, entre els quals es troba
l’entitat UNE, Unió Esportiva
de Sant Feliu Llobregat, han organitzat a
Barcelona el primer Congrés en Defensa
del Transport Públic.
Aquesta reunió tenia l’objectiu de
generar propostes relacionades amb el
transport públic per vehicular-les entre
les diferents candidatures municipals. Associació per a la Promoció del Transport
Públic (PTP), la plataforma STOP PUJADES o la Federació d’Associacions de
Veïns de Catalunya –que són algunes de
les entitats que han participat en aquesta
trobada-, demanen la tarifació social del
transport públic.
Concretament, proposen rebaixar el
preu del tiquet del transport públic i adequar-lo al salari mínim. La proposta va
més enllà pels col•lectius de risc, entre els
quals es demana que puguin fer servir el
transport públic gratuïtament.
Una altra de les propostes derivades
d’aquest Congrés és finalitzar les obres
pendents, com la construcció de L9 que

passarà per L’Hospitalet i el Prat, unint
l’aeroport amb Barcelona, Badalona i
Santa Coloma de Gramenet.
El Congrés també enviarà a les diferents candidatures municipals la seva
voluntat de garantir una oferta mínima
de transport públic. Aquesta proposta beneficiarà, sobretot, els municipis del Baix
Llobregat-Nord que, tradicionalment, han
quedat al marge del transport públic metropolità.

Ampliar la xarxa metropolitana
Si més no, la demanda més arriscada és la
relacionada amb el finançament del transport públic. Les entitats que han format
part del Congrés de Defensa del Transport Públic demanen que siguin els propis
ajuntaments els responsables de finançar
les línies de transport públic i entre tots
els municipis, crear una xarxa metropolitana més ample.
Està previst que la Mesa Popular del
Transport Públic, organitzadora del Congrés, redacti unes conclusions més extenses que farà arribar abans de les properes
eleccions a totes les forces polítiques, a fi
d’exigir-los un posicionament clar davant
d’aquesta demanda ciutadana. III
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P

ese a que el debate sobre la calidad de las democracias modernas sea, cada vez, más complejo –con exigencias que no tienen marcha
atrás como una mayor transparencia o una
mayor participación ciudadana-, las elecciones municipales siguen siendo la fiesta democrática por antonomasia de nuestros municipios.
Alrededor de 700.000 ciudadanos de nuestro territorio están llamados a las urnas este 24 de mayo para
plasmar un nuevo dibujo consistorial de donde saldrá
su alcalde para cuatro años más.
Por la importancia que supone, de hecho, las elecciones municipales han sido el denominador común
de esta publicación desde hace meses, lo que nos ha
permitido abordar la información desde distintos focos de interés.
En marzo, realizamos la encuesta electoral a nivel
comarcal; en abril, celebramos nuestro número 100
con los 100 retos del Baix Llobregat en un esfuerzo
extraordinario con un especial de casi 100 páginas –
un auténtico borrador de lo que tienen que abrazar los
próximos planes de actuación municipal- y, en mayo,
ofrecemos un monográfico político de 22 páginas que
incluye el único debate electoral realizado en nuestro
territorio a nivel comarcal.
Como no puede ser de otra manera, en junio, la

n l’acudit d’en kap

constitución de los ayuntamientos marcará, obviamente, la siguiente edición.

La legislatura del optimismo
Mientras todo el foco mediático estaba puesto en el
inicio de campaña electoral –con la tradicional enganchada de carteles; esta vez, más plural que nunca-, la noticia del día llegó desde Madrid: Volkswagen
anuncia la inversión de 4.200 millones de euros en los
próximos cuatro años para la planta de Seat en Martorell y para la del grupo en Navarra.
Esto supone un nuevo impulso para la compañía
española y para la planta de Martorell que si ya representa, por sí sola, el 4% del PIB catalán y el 1,3% del
español (sin contar toda la red de proveedores), ahora
está llamada a ser una de las mejores de toda Europa. El sector de la automoción había recuperado las
buenas sensaciones y ahora vuelve a tirar del carro,
nunca mejor dicho. Empleo, desarrollo, sinergias de
actividad, valor añadido y, sobre todo, optimismo. El
‘bombazo’ del grupo alemán abre la campaña de unas
elecciones que tienen que escoger a los gestores de la
legislatura de la recuperación, del positivismo y de
los buenos datos. Todos los ingredientes están sobre
la mesa, los invitados estamos más dispuestos a participar que nunca de la fiesta; ahora faltan los chefs. III
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Joan Sau

Miguel Angel Ibáñez

Primer Secretario PSC Castelldefels

concejal de ciutadans en gavà

A Castelldefels, ha arribat l’hora

D

esprés de quatre anys en què la ciutat
ha viscut immersa en un forat negre propiciat per la manca d’acció i l’absència
d’idees del govern municipal del PP,
després de quatre anys en que Castelldefels ha
estat arraconada per l’acció d’un alcalde més preocupat en la seva carrera política que en procurar
el benestar dels seus conciutadans i conciutadanes, fins al punt de sostenir-se en un trànsfuga;
després d’un mandat caracteritzat per la seva voluntat de dictar i no d’escoltar; després de tot això
ha arribat l’hora. El 24 de maig serà el moment de
dir “adéu” a l’alcalde del PP i l’alcalde d’uns pocs
i dir hola a María Miranda, ara candidata del PSC
i, a partir del 24 de maig, l’alcaldessa de totes i de
tots, si així ho decideixes.
Ha arribat l’hora de que la gent torni a estar en
el centre de les preocupacions del govern municipal, de que torni a ser la protagonista dels seus
projectes. I això ho garenteix María Miranda, que
vol fer més per les persones, perquè les persones som qui fem les ciutats. Per això el seu objectiu és el benestar i el progrés de la ciutadania.
L’educació, la salut, els serveis socials, la cultura
o l’habitatge han de tornar a ser prioritàries, amb
propostes com ara impulsar la construcció de
l’ambulatori amb els serveis necessaris i el quart
institut, la remodelació del Poliesportiu Can Roca,
la construcció d’un nou espai cultural, cívic i esportiu a la platja i la creació d’habitatge assequible

de lloguer, especialment per als més joves i gent
gran.
La reactivació deconòmica i l’impuls del mercat laboral és el seu principal repte. María Miranda
vol fer més per l’ocupació, vol afavorir l’activitat
empresarial i comercial, donant suport als emprenedors i impulsant polítiques actives. I ho vol fer
amb propostes concretes, res de fum: la creació
de l’Escola Municipal de Segones Oportunitats
per a persones amb dificultats per a la inserció
laboral, la reactivació de la zona industrial, amb
l’aposta perquè Castelldefels sigui una destinació
turística de qualitat, que uneixi patrimoni, gastronomia i platja.
María Miranda vol fer més per la cohesió
perquè Castelldefels marxi a una sola velocitat i
ningú es quedi al furgó de cua. Vol impulsar un
pla de xoc per a les famílies en risc d’exclusió, reconvertir l’Oficina Local d’Habitatge en finestreta
única contra els desnonaments, reactivar el pla de
barris de Vista Alegre i crear un centre de dia per
a les persones grans amb necessitats especials.
I també vol fer un Castelldefels net, segur i ben
conservat. Més net i millor conservat amb un pla
de xoc consensuat amb els agents veïnals; més
segur, recuperant la policia de barri i creant una
taula de coordinació amb la ciutadania. Per tot
això, ha arribat l’hora. Per tot això, cal tot el nostre
suport a María Miranda, la futura alcaldessa de
totes i de tots. III

No cambie 15 días por 4 años

L

as pre-campañas y las campañas electorales tienen unos estereotipos que
desgraciadamente siguen vigentes; a
estas alturas ya hemos visto un monton
de “obras electorales” que en unos barrios son
en forma de césped resembrado, en otros es
el asfaltado de calles, el arreglo de las aceras
o la reposición de arbolado...y en casi todos
en un incremento de la limpieza de las calles.
También han salido los políticos de sus
despachos: ¿Cuánto hacia que no se encontraba a su Alcalde o a los concejales de su
población andando por la calle o incluso comprando en el “súper”? ¿Cuánto hace que no le
preguntaban su opinión sobre su ciudad y qué
es lo que no funciona o lo que hay que mejorar
en su municipio?
Bueno pues ahora puede verlos haciendo
recorridos maratonianos de barrio en barrio y
de asociación en asociación. Lo de ir de mercado a mercado parece que ya no se estila
Es un tópico, todos decimos aquello de
que “quieren hacer en 15 días lo que no han
hecho en 4 años” y en cierto modo es así,
ahora hacen, escuchan, se mezclan con la
gente de a pie… y piden el voto.
Pero todo esto que puede parecer teatro,
si se hace es porque funciona, porque la memoria política del votante es de corto recorrido, porque siempre se intenta justificar a los

del partido que nos es más cercano y se es
muy critico con los demás, de modo que al
final después de pensar durante meses “no
los volveré a votar” cuando llega el día de las
elecciones, el destello de esos 15 días logra
cegarlo y vuelve a votar al mismo partido…
y vuelta a empezar, a los pocos meses el comentario es el mismo de 4 años antes: No los
vuelvo a votar, es la última vez… pero ya suma
8 años.
Si eres una de esas personas desencantadas con la forma en que están haciendo la
política en general y también la política municipal, si piensas que se necesita un cambio
sensato, no de rompe y rasga sino de cambiar
lo que no funciona, si crees que un ayuntamiento debe preocuparse principalmente por
los problemas de ámbito local, te recomiendo
que cuando te plantees a quién votar pienses
en Ciudadanos, en el trabajo que realiza en el
Parlament de Catalunya y en los ayuntamientos y entenderás porqué cada vez más gente
confía en Ciutadans.
Esa es la reflexión que me ha llevado al
titulo de este artículo: Que no te engañen, no
cambies 15 días deslumbrantes por 4 años
grises, mira que ha hecho cada partido estos
4 años, valoralo y piensa bien a quien votas:
en ello te van los impuestos y servicios de los
próximos 4 años. III
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Olga Puertas
economista, auditora y
candidata de ciutadans en sant boi

Julio Aniceto: Dixit

M

uy avergonzado con su largo silencio, Julius Anicetus,
un liberto ceramista que ya en el S. I a.C. logró colocar
su cerámica en Roma desde Sant Boi, ha decidido hablar de cara los comicios del 24 de mayo de 2015.
Observa que sus termas penan en el abandono y la falta
de utilidad y visitas. Él que fue esclavo, sabe que 36 años de
ediles socialistas es un tiempo excesivo y que se aproxima ya
a los 39 años del dictador Franco. ¿Por qué tanto tiempo sin
airear el consistorio sanboyano…? Los ciudadanos saben que
el Ateneo en ruinas es más que un símbolo, primero fue una
decadencia consentida; luego se compró muy cerca de las
Termas y del Ayuntamiento pero sin darle uso para todos. Muchos alcaldes y alcaldesas pero la ciudad excede en parados
sin iniciativas, como sí lo fue su productivo taller de cerámica
exportada.
¿Qué pasa pues…? Julio Aniceto, sabe que al compararse con otros lugares, los sanboyanos pagan más tributos que
sus vecinos. Que su ineficaz y arrogante casta técnico-política
devora el presupuesto con glotonería. Al acabar el dinero germano y la fiebre constructora de feos edificios, Julio Aniceto
añora y recomienda la sobriedad romana de los antiguos sanboyanos.
El dinero tributado debe cundir para remover una ciudad
adormilada y aislada con accesos y trampas del estilo túnel Gater que 40 años después sigue como la dejaron los prebostes
franquistas, cobrándose sacrificios humanos. Los pretores de
diferente uniforme deberían patrullar muy juntos y reducir delitos. Julio Aniceto, abomina del “panem et circus”, rock gratis y
subsidios a los que no respetan los derechos humanos. Prefiere usar los dineros para cosas tangibles que necesitan mejora:
los semáforos.
Muy agitado, recomienda votar a los que no tienen el poder
y que no estén cogidos por los intereses creados durante dos
generaciones. Julio Aniceto, esclavo un tiempo, después liberto, sabe el precio de la libertad y que nada es gratis, por ello
recomienda votar desde ultratumba a Ciudadanos. III

Il·lusiona’t!

portavoz de ciu en sant boi y
candidato a la alcaldía

D

avant d’un projecte de poble, l’ajuntament actual no
construeix. Davant de grans reptes de millores per St
Boi, l’ajuntament actual no respon. Davant les demandes dels Santboians i Santboianes, l’ajuntament
no escolta.
Ha arribat l’hora de donar la veu als ciutadans, de donar la
força al canvi, d’apostar per les persones que tenen un projecte de construcció i integració.
Durant aquests darrers mesos hem escoltat a més de
5.000 Santboians i Santboianes i hem visitat a més de 100
entitats. D’aquestes trobades i converses podem extreure’n
un resultat significatiu de les mancances i necessitats reals
de St Boi. El nostre equip i jo volem servir a St Boi des de
l’alcaldia amb esperit d’esforç, de generositat i humilitat , no

des d’un lloc privilegiat i llunyà al ciutadà. Tenim propostes
de millora, de canvi i de renovació, no volem guanyar per uns
quants, volem guanyar per les 83.000 persones que formem
St Boi. Coneixem bé el nostre poble, som conscients que tenim un greu problema amb l’elevada taxa d’atur, amb la neteja, amb el manteniment dels parcs infantils, amb els radars,
amb l’incivisme, amb el soroll, amb la manca de comerç local,
amb els accessos d’entrada i sortida de St Boi, amb l’elevat
preu de l’IBI...ja n’hi ha prou!
Senyors i senyores em presento per ser el vostre alcalde,
l’alcalde del canvi. Tenim idees i propostes i les volem portar
a terme! La nostra força ets tu, fes-ho possible. Comencem
a treballar pel St Boi que et mereixes! Il·lusiona’t amb aquest
gran repte, suma’t al canvi.. III

Acabar con la casta, recuperaremos Sant Boi

E

l mayor castigo para quienes no se interesan por la política, es ser gobernados por quienes se interesan”, la
cita es de Arnold J. Toynbee, especialista en filosofía de
la historia, que expresa de forma fehaciente tal como
vivimos e interpretamos la decadencia que refleja claramente el
proceso de irreversible descrédito llevado a cabo por la empresa
municipal Coressa.
La gestión de Coressa, nacida hace ya 25 años, tenía como
objetivo dinamizar la actividad económica, mitigar el desempleo
y ofrecer todo tipo de servicios a los ciudadanos, pero la realidad ha sido muy distinta. Coressa es una empresa de capital
municipal, que como tal ha podido sortear todas las normativas
laborales que afectan al trabajador público, pudiendo así durante
años enchufar presuntamente a amigos, militantes y simpatizantes de los partidos que han gobernado Sant Boi, principalmente
del PSC. Su plantilla ha llegado a tener 633 trabajadores en 2010
-el ayuntamiento tiene 614-. En Marzo de 2012 escribí un artí-

Una caridad mediática

L

Jordi García

as catástrofes humanitarias acontecidas en este último mes: el barco hundido de inmigrantes en el Mediterráneo y el terremoto en el Nepal despiertan las conciencias de nuestro
mundo, ricos y autosuficiente.
Por un momento descubrimos que el sufrimiento humano es presente en grandes porciones de la humanidad, un dolor que nos hace experimentar nuestra fragilidad y, al mismo tiempo,
nuestra una concepción demasiado sentimental de la solidaridad.
1.- Con todo lo antes expuesto os invito a una doble reflexión: Los ahogados en el mar y los
miles de muertos en el Nepal nos permiten descubrir la desesperación de miles de personas que
atraviesan el mar en condiciones de altísimo riesgo o la miseria de un país que ante una catástrofe
natural pone al descubierto su extrema pobreza. Por unos días nos sensibilizamos y compartimos
cierto dolor por su estado.
Llenamos muchos informativos explicando y narrando la tragedia, llenamos las pantallas con
cuentas corrientes para aportar alguna ayuda y alimentamos la “lástima” durante algún tiempo
para anestesiar la conciencia colectiva. Y después “qué”. Los países ricos y acomodados, como
los nuestros, ofrecemos insignificantes ayudas económicas para “parchear” unas realidades permanentes y sangrantes para nuestras conciencias. ¿Qué sentido tiene para mí la caridad?¿Cómo
concibo una caridad que no intente solucionar el problema que origina tales escándalos? El Papa

David Parada
Portaveu de PxC a Sant Boi

culo donde denunciaba que Coressa cobraba un 50% más en
los servicios de limpieza de lo que tarifan otras empresas, todo
para mantener una tecnoestructura insostenible que consume
recursos que podrían revertir en los ciudadanos castigados por
la crisis. Su deuda de 10 millones de euros, representa una parte importante del total municipal. Existen inversiones suicidas e
irrecuperables como la construcción de aparcamientos vacíos
como los de Baldiri Aleu, con un coste de 3.750.000.
Todo ello no solo pone en entredicho su supervivencia, sino
que evidencia la falta de ética de una gestión enfocada a mantener el poder municipal. Este 24 de Mayo tenemos la oportunidad
de volver a cambiar las cosas y golpear la hegemonía de los que
llevan 40 años mandando convirtiendo Sant Boi en su cortijo particular. Durante los cuatro años de esta legislatura hemos estado
siendo la oposición que nunca había existido en este ayunta-

miento, ahora con la ayuda de todos volver a dar un nuevo
paso para cambiar las cosas. Recuperaremos Sant Boi. III

Pere Rovira
mossèn parròquia antoni maria claret de sant boi

Benedicto XVI ya expuso la raíz del problema: “Mientras no concibamos al otro como un hermano,
la caridad se reduce a un sentimiento, bueno pero ineficaz”
2.- Desde nuestra responsabilidad personal, no podemos silenciar la falta de una respuesta
global y con clara intención de paliar los desajustes que la originan. En la última reunión de los presidentes de gobierno de Europa, convocados bajo el impacto del barco hundido en el cercano mar
Mediterráneo, se decidió aumentar el presupuesto en materia de salvamento o acogida de estos
inmigrantes. Nuestra querida Europa sólo se arriesga añadiendo más euros, a proponer un mayor
control fronterizo, … ¿Y las miles de personas que huyen de sus países por la miseria y las guerras?
¿Y la industria armamentista (en Europa se fabrican muchas armas) que sostiene muchos de estos
conflictos? ¿Y las ”mafias” que se lucran de este deleznable negocio? ¿Se combaten?
El envío de ayuda humanitaria al Nepal es un síntoma positivo pero insuficiente. La miseria de
ese país no puede paliarse con campañas puntuales, movidas más por la emoción que por una
solidaridad activa y permanente. Nuestro derroche alimenticio o consumista, nuestra indiferencia
a las estructuras de miseria existentes o la distancia ante el dolor diario de tantas personas, ¿sólo
puede encontrar una respuesta puntual y mediática?
Busquemos, entre todos, forjar una cultura donde los valores a transmitir no sean sólo sensaciones, sino una compasión, es decir, compartir su dolor con justicia y desde su raíz. III
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Panoramas desde el río

Concejalía del colocón

A

ndaba yo en esta etapa preelectoral en la
presentación del programa político de un
partido y claro como era una asamblea, ahí
cada cual dice lo suyo, aunque a veces no
tenga nada que ver con la misma.
En esto, uno que venia de Tárrega sugiere que a
Cornellá lo que le falta es que atraiga a mas gente.
Por si no fuéramos pocos parió la burra. Pone como
referencia “su” Fira de Teatre al carrer y menciona de
pasada que en Cornellá tienen el Festival de Payasos
dando a entender que en Cornellá deben tomar nota
de Tárrega. El tono le traiciona y queda patente que
la comparación tiene un aire un tanto provinciano.
Dándole vueltas a la cabeza me acordé que en
Cornellá tenemos una feria tan peculiar como original: la Fira del Cannabis. Ello denota la política progresista de la ciudad. Me pasó por la cabeza hacerle
callar a nuestro amigo de Tárrega pero mi interés se
desvió hacia otros caminos. Me puse en contacto
con empresarios del sector y todos ellos convinieron
conmigo que era necesario aportar una mayor difusión a la feria. Pero… ¿cómo?
Uno de ellos ideó que siendo Cornellá una población ribereña que contaba todavía con una actividad
agrícola destacable podría movilizar al colectivo de
“pagesos” y crear una parcela gigante de plantación
de marihuana. Por supuesto con la inestimable ayuda del consistorio. Ello generaría puestos de trabajo
y pondría a Cornellá en el mapa de los lugares más
“progres” del planeta.
Ya lo dijo y lo puso en marcha José Mujica, presidente de Uruguay: “…así, de esta forma eliminamos
la mafia de la droga, quedando en manos del estado
su control”.

Cantante de la banda trapera del río

Muerto el perro, muerta la rabia. Tengamos clara una cosa: tendríamos que incluir en el consistorio
una nueva concejalía llamada la CONCEJALÍA DEL
COLOCÓN y cuya ubicación fuera cualquiera, pero
lejos del edificio consistorial.
Como elemento electoralista se podría inaugurar una nueva plaza con el nombre de Bob Marley
y el concejal debería estar obligado a usar ‘rastas’.
El concejal debería responsabilizarse del control de
calidad de la plantación. Ello tendría sus efectos colaterales y es que el concejal y ayudantes irían todo el
día fumados. El consistorio debería mantener a una
debida distancia del marco de decisiones al concejal
en cuestión y aunque se le invitaría a los plenos municipales no tendría ni voz ni voto.
Por otro lado estaría la parte más mercantil. Se
crearían diferentes formatos de consumo: a granel o
envasado. En grageas o en infusiones. En el colmado o en el súper. La comercialización iría a cargo de
empresas subcontratadas. En un ejercicio de imaginación ¿podrían ponerse en situación? Marquesina
de un comercio de productos de cannabis:
”PORROS LINDAVISTA”
¿Y los anuncios de publicidad?:
”CANUTOS BALMON, COLOCA MOGOLLON”
”PETARDOS NIETO, TE HACE MOVER EL
ESQUELETO”
”MANDANGA SARDÀ, ALUCINA CANTIDAD”
“”GRIFA TRAPERA, TE RÍES DE QUÉ MANERA”
Y así fuma y sigue. III

Lluís Mª Estruch

El Outlet de Artur & Boi

I

slandia vendió el patrimonio genético de sus habitantes a una compañía médica estadounidense, pero
de poco le sirvió para evitar su gran crisis bancaria
digna de estudio. Independiente desde 1944, esta
isla adoptó una vía propia y desafiante ante diferentes
acuerdos internacionales marinos: caza de ballenas,
bacalao, aguas territoriales… Hoy ha vuelto a la insignificancia y sigue en crisis.
En la Cataluña más soberana de su historia, Mas
quiere aún más soltura para arreglar sus entuertos económicos y como los griegos antiguos y modernos, esta
dispuesto a venderlo todo: Agua, Aire y Fuego. El agua
la ha vendido en alta a los sevillanos de Acciona y en
baja a los franceses de Suez, ambos se pelean y litigan
empeorando el caro servicio.
En el aire ha visto estrellarse la desastrosa Spanair
tras enterrar millones en ella. Y el fuego o energía la
ha cedido al grupo “Caixa” –Gas natural, Repsol- que
con las Autopistas de peaje controla el transporte por
carretera y dificulta el desarrollo de la energía eólica y

Fernando Martin

MORFI GREI

colaborador

solar, tan atrasada en Cataluña. Mas con sus inútiles
“embajadas”, su hiperbólica TV3, y las subvenciones a
prensa amiga: devora presupuesto. Pero él se inventa
tasas e impuestos que a veces retira por ilegales. Todos sus males son atribuidos a una negra oficina madrileña donde unos hombres encapuchados traman
maldades contra Cataluña.
Es un patriota que sueña con una Gran Andorra
para que acaben sus problemas y los de los Pujols,
con jueces dependientes y -Casinos, Apuestas, Loterías-, que junto con una banca opaca manen recursos
de estado. No todo es culpa de él, su casi Nobel MasColell vende inmuebles y va de alquiler y para ingenio
el de Boi Ruiz de la patronal médica, que va desmontando la medicina pública a hachazos: lo último vender nuestros datos biomédicos a operadores privados,
con apoyo de ERC.
Tan desafiantes y chulos son que parecen islandeses, lástima que los catalanes seamos peninsulares.
En fin ya pondrán una valla como la de Ceuta. III

Oficial de Notaría e ingeniero técnico

Las pymes, motor fundamental
para la recuperación

L

a economía española, según los últimos indicadores económicos, incrementó a finales del pasado año el ritmo de crecimiento
de la actividad. Esta aceleración, impulsada por el repunte del
consumo y de la inversión es una buena noticia, ya que refleja
una mejora de la situación económica para empresas y familias. Por
ello, las principales instituciones económicas han elevado sus previsiones económicas para el presente ejercicio.
Dicha mejoría, no obstante, se debe evaluar con la prudencia necesaria, dado que los antecedentes reflejan una crisis muy profunda, con
graves daños en las estructuras económicas y en el tejido empresarial
en nuestro país. Se trata, por tanto, del principio de un proceso que debería conducir a la generación de empleo y la reducción de la elevada
tasa de paro próxima al veinticinco por ciento.
Entre los principales perjudicados por la crisis destacan las aproximadamente 303.000 pymes, de las que prácticamente la mitad tenían
menos de diez empleados, y alrededor de 300.000 autónomos. Son
éstos los primeros en sufrir los efectos de la crisis, y los últimos en
apreciar los síntomas de recuperación.
Dado que las pequeñas y medianas empresas concentran casi el
75 por ciento del empleo y representan el 99 por ciento del total de
empresas, recomponer este tejido empresarial no resultará fácil. Por
tanto, la verdadera recuperación de la actividad, la inversión y el empleo en valores previos a la crisis requiere, en gran medida, la mejoría
económica de este tejido productivo tan sensible.
Para favorecer PYMES y autónomos se deben eliminar los obstáculos que frenan la actividad empresarial, entre los que representa un
lugar prioritario la dificultad de acceso a la financiación.
A pesar de que, últimamente se observa una ligera mejoría del crédito para pymes, todavía se parte de volúmenes de financiación total
para nuevas operaciones muy reducidos.
Relacionado con el tema de la financiación, destaca otro problema
de nuestro sistema económico, como es la elevada tasa de morosidad,
con mayor incidencia en las pymes. Así, en los años de crisis además
de la ausencia de recursos financieros, las pymes han sufrido los retrasos en los pagos, tanto de otras empresas como de la Administración.
Además, es fundamental una mejora del marco fiscal. En ese aspecto, la reciente reforma fiscal en referencia al Impuesto sobre Sociedades debería hacer considerado la necesidad de tipos orientados
hacia la mejora de la capacidad competitiva de las pymes.
Asimismo, se precisa una reducción de las cotizaciones sociales
que perjudican la creación de empleo, puesto que el sistema actual
ha supuesto un incremento de los costes para las pymes por dichos
conceptos.
Finalmente, señalar el exceso de trámites burocráticos y cargas administrativas para nuestras empresas, a pesar de que se han producido algunos avances, simplificando los mismos.En definitiva, se trata de
abordar los factores anteriormente señalados, en aras de garantizar un
nuevo modelo económico estable, que favorezca el desarrollo y crecimiento de empresas que permitan la generación de empleo. III
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La Regió Metropolitana de barcelona té 725 polígons industrials, dels quals només 172 passen de la mitja hectàrea | bcn content factory

La competitivitat dels polígons industrials passa per
millorar la seva logística i la mobilitat de mercaderies
La Regió Metropolitana de Barcelona presenta un
decàleg de mesures per impulsar i millorar la
mobilitat de mercaderies als polígons industrials

L’equip promotor de l’estudi considera que les
administracions locals “s’han preocupat molt pels
seus ciutadans i poc per la seva indústria”

Imanol Crespo

“L

’administració
local s’ha preocupat molt per
les seves persones, però poc per la seva
indústria”. Amb aquestes
paraules, Francesc Ribera,
director de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), resumia
perfectament la voluntat de
l’entitat de redirigir l’interès
cap a la mobilitat de mercaderies , “la gran oblidada tot
i ser un aspecte fonamental
per garantir la competitivitat
dels polígons industrials”,

segons Juan José Casado,
president de la Comissió de
Mobilitat del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana
de Barcelona.

Matèria oblidada
Amb aquest objectiu de
situar la logística dels polígons industrials en el centre
de l’agenda política, la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat les seves
“Reflexions a l’entorn de
la mobilitat de mercaderies
als polígons industrials de
la Regió”, estudi realitzat

el sector de l’automoció ha generat iniciatives pròpies per estalviar en logística

per Ignasi Ragàs, en el que
serà el primer d’una sèrie de
nous documents –més àgils,
breus i explicatius que els
anteriors- per tal de fer de
‘l’hobby’. I és que la RMB
aplega a 725 dels 1.750 polígons que hi ha en total,
ocupant fins a 16.700 ha.
La gran majoria són de dimensions reduïdes (només
172 passen de la mitja hectàrea), però la seva activitat
és inqüestionable: la RMB
genera el 50% de l’activitat
de transport de mercaderies
que es realitza a Catalunya,
dels quals el 43% té l’origen i la destinació a l’àmbit
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metropolità. Després del fort
impacte negatiu de la crisis
econòmica que ha fet minvar les xifres de transport de
mercaderies a dades de l’any
2000, el sector sembla que
es torna a recuperar i cal,
doncs, segons la RMB, posar les bases amb aquest document que permet aprofundir i analitzar la realitat dels
polígons industrials per tal
d’aprofitar les dinàmiques
i actuar amb mesures “consensuades i no costoses”, va
tancar Casado.
En aquest sentit, la institució presenta un decàleg
marc per millorar la mobilitat de mercaderies que es
resum en aquests deu punts:
auditories
sistemàtiques;
revisió de les normatives
urbanístiques; millorar el
manteniment i la gestió; pactes per a la millor mobilitat
interna; millor senyalització;
integrar la mobilitat de mercaderies en els processos de
disseny i tramitació del planejament de les zones d’activitat econòmica; integrar la
mobilitat de mercaderies en
els plans locals de mobilitat;
conservar la base industrial i
activar la Taula del Sistema
Logístic.

Abandonats a les afores
En aquest decàleg ja es dóna
resposta a tota una sèrie de
problemàtiques que fan minvar la competitivitat dels polígons: el seu manteniment,
la falta de llocs d’espera de
grans vehicles, la dolenta senyalització tant física com a
l’entorn web... Però més enllà d’aquestes concrecions,
la RMB demana acabar amb
la discriminació que els po-

lígons industrials han patit,
per part de les administracions, en benefici dels nuclis
urbans. A la darrera meitat
del segle XX, les ciutats van
anar creixent paulatinament
–també en nombre i densitat
de població- i els empresaris
van començar a mirar a les
afores per instal•lar les seves empreses. Sovint, això
es va traduir en un procés de
modernització de les seves
plantes així com dels seus
processos de producció.
Però també, el reallotjament de la indústria de les
ciutats a la perifèria ha esdevingut la creació de noves
necessitats i realitats relacionades amb la logística que
calen atendre: “Avui la logística s’ha d’entendre com
una activitat que penetra de
manera transversal en cada
cop més activitats econòmiques i esdevé un element de
competitivitat per a tots els
sectors productius, així com
un factor de benestar i valor
afegit per a ciutadans/consumidors”, recull Ragàs.
En canvi, pel que fa la
política, la frontera entre
ciutats i polígons ha derivat
en una discriminació on la
indústria sempre ha sortit
perdent: s’ha prioritzat millorar sempre l’urbanisme de
les ciutats, el manteniment
dels seus carrers, el transport
dels ciutadans més enllà dels
abandonats polígons.
La RMB dóna, doncs, el
toc d’alerta a les administracions de la necessitat de fer
un canvi de terci per tal de
millorar el desenvolupament
econòmic i la competitivitat dels nostres polígons,
els quals acullen a empre-

Ampliar la franja horària a la nit
aporta nombroses avantatges
tot i que, de moment, continuen
havent-t’hi moltes barreres
El creixement de les ciutats ha
portat els polígons a les afores,
on pateixen l’abandonament i
l’oblit per part dels ajuntaments

ses de primer nivell com
Damm (Damm El Prat: 205215 vehicles diaris/52.500
operacions de transport a
l’any; Damm ZAL (350 vehicles/87.500 operacions),
Seat (290 camions/10 trens
diaris i 72.500 operacions)
o Nissan (550 vehicles al
dia/137.000 operacions a
l’any).

¿Horari nocturn?
Per evitar la congestió dià-

ria que es dóna amb la distribució urbana, una de les
mesures que es proposen
actualment es ampliar l’horari nocturn. Segons l’estudi
de Ragàs, només tres de les
empreses industrials consultades realitzen expedicions i
recepcions 24 hores del dia,
mentre que la resta ho fan en
l’horari habitual diürn.
I és que la realitat és
que tot i que es veu l’horari
nocturn com una oportuni-

tat, encara hi ha una sèrie
de barreres que frenen el
transport de nit: els horaris i l’operativa del Port de
Barcelona; els sobrecostos;
normatives locals que ho
restringeixen; dificultat per
sincronitzar horaris d’origen i destinació; falta de
personal o raons de seguretat en són un exemple.
Tot i aquestes assignatures pendents, l’horari
nocturn ofereix avantatges

(sobretot a l’abast de la
gran empresa) com la possibilitat d’utilitzar vehicles
més grans per la distribució
urbana; la reducció de costos per congestió de trànsit;
menys contaminació; les
activitats de càrrega i descàrrega no interfereixen en
l’activitat comercial de l’establiment i, per últim, deixa
temps per a la preparació i
distribució de la mercaderia
dins de la botiga. III
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Fepime lleva las preocupaciones de los empresarios
del Baix Llobregat a las administraciones públicas
Tanto empresas como trabajadores dan prioridad a

Aeball pide a los políticos que incluyan las propuestas en

reforzar el transporte público en los polígonos industriales

sus planificaciones futuras para mejorar el tejido empresarial

Dayana García Blas

fiscales y de las cotizaciones sociales. Por otro lado,
el 70% de los empresarios de la comarca se muestran
intranquilos por el precio de la energía, y al 89% le
agobia el excesivo papeleo administrativo.
En línea, la mitad de los empresarios del Baix Llobregat se ven afectados por competencia desleal o la
conocida economía sumergida, frente a lo que reclaman
rapidez administrativa y eficiencia. En cuanto al uso de
los servicios de promoción económica, el 30% de las
empresas no los utiliza, pero del 70% que sí, un 60% la
valora negativamente.

C

on motivo de dar a conocer las necesidades
de los empresarios catalanes a las administraciones locales y a la Generalitat, Fepime organiza su II Congreso de la Micro, Pequeña y
Mediana empresa en el Hotel Porta Fira de L’Hospitalet
para exteriorizar públicamente las propuestas y mejoras
que reclaman desde el tejido fabril.
“Esto es un trabajo de tocar tierra y de picar piedra” ha recordado Manuel Rosillo, presidente de Aeball, asegurando que ésta jornada pretende “trasladar
las inquietudes de todo el ámbito territorial y sectorial
catalán a los representantes políticos” para que tengan
en cuenta las propuestas de este colectivo en sus planificaciones futuras. Rosillo ha añadido que “a veces el
juego político juega a unos intereses que, en ocasiones,
no se aproximan a los juegos reales de las empresas”
remarcando que sí se hiciera caso a la voz empresarial,
la situación económica mejoraría.

Preocupaciones de empresarios
Los temas candentes para los empresarios del Baix
Llobregat son “las comunicaciones entrelazadas con
la movilidad, es decir, el acceso de los trabajadores a
los polígonos industriales”, aclara el presidente de Aeball. Según los empleados y los empresarios es preciso
dotar la ciudad de infraestructuras necesarias como la
L9 a nivel local. También, inquieta el tema de la internacionalización para poder sobrevivir. No obstante,

Dar voz a las compañías

el transporte es esencial tanto para las mercancias
como para los trabajadores

sorprende que “sólo un 10% de los encuetados se haya
registrado en un programa público de internacionalización”, declara Rosillo.
Otra de las propuestas que preocupan al empresario
son los elevados niveles de regulación que padecen las
pimes, así como solicitan una reducción de las cargas

Gracias al congreso, organizado con la colaboración de
Aeball y Upmball, se pretende dar voz a la voluntad de
los empresarios “acercándonos a ellos, a los territorios
y a los diferentes sectores”, señala Rosillo, para ver lo
que realmente quieren y lo que opinan sobre temas que
van desde la formación, las infraestructuras, hasta el
potente proceso de internacionalización empresarial.
A partir de un muestreo de “veintiuna preguntas se
podrá saber cómo están evolucionando las compañías”
en el territorio, puntualiza Maria Helena de Felipe, presidenta de Fepime. Con el informe final relativo a las
cuestiones se obtendrán unas conclusiones que evidenciarán las diferencias entre empresas “ya que para unos
es más importante la competencia desleal y para otros
la morosidad, etc.” señala la responsable.
Mientras se organizan las jornadas en Cataluña, ya
se han testado las preguntas de Lérida y Gerona. III
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lll seguretat ciutadana

Sant Boi millora novament les dades de victimització
amb una reducció del 2’9% dels fets delictius
La Junta Local de Seguretat presentarà un
balanç positiu on s’han registrat 4.430 fets
coneguts, 134 menys que el període anterior

Els delictes baixen més d’un 9% però
augmenten les faltes: els furts i l’auge de les
estafes són han fet créixer aquesta estadística
categoria. Molt a prop trobem els furts: en total s’han
donat 369 (20,4% dels delictes contra el patrimoni).
En contra, la quantitat
de faltes augmenta en un
4,6% amb 95 faltes més
que a l’estadística anterior. En el cas de la categoria més habitual (contra el
patrimoni), són els furts
els més habituals (60,6%).
Cal destacar, d’altra banda,
l’auge de faltes per estafa
que ja representen un 9,9%
(178).

Imanol Crespo

D

esprés d’un inici
d’any complex en
matèria de seguretat ciutadana, amb
els continuats robatoris
que una parella espanyola
va realitzar al barri de la
Cooperativa de Sant Boi,
que millor que posar calma –amb el cas resolt també- amb les noves dades de
victimització de la ciutat.
Casos molt concrets i molt
continuats com aquest en
qüestió afecta, sobretot, a
la percepció dels veïns –i a
la vegada víctimes- que, en
cap cas, es correspon amb
la realitat de la ciutat, que
mostren les dades.
Segons ha pogut saber El Llobregat, Sant Boi
ha reduït els fets delictius
coneguts en un 2’9% en
el període entre març de
2014 i febrer de 2015. En
total, doncs, en aquest període que és el que presentarà pròximament la
Junta Local de Seguretat,
s’han produït 4.430 fets
delictius (delictes i faltes),

134 menys respecte a les
xifres de l’anterior Junta
que va tancar amb 4.564.
Sant Boi manté així la tendència a la baixa, i per tant
positiva, que tota la Regió
Policial Metropolitana Sud
ha registrat en aquest darrer any 2014. De fet, porta
tres anys consecutius reduint les estadístiques de fets
delictius.

Faltes per delictes

Per tipus, els delictes disminueixen en un 9,1%
gràcies a la millora de les
xifres en quasi totes les seves categories. En total, de
2.520 delictes s’ha passat
a 2.291 en aquest període
anual, on els delictes contra el patrimoni continuen
sent els més habituals amb
diferència (1.813). El robatori amb força a l’interior
del vehicle continua sent
el tipus de delicte estrella a
tota la comarca del Baix, i
també a Sant Boi: s’han enregistrat 468, el que representa un 25,8% d’aquesta

Compte a l’estiu

operació contra un delicte contra la salut pública al
centre de la ciutat de sant boi de llobregat | arxiu

Per mesos, el mes d’abril de
2014 va ser el menys delictiu amb 296 fets coneguts;
mentre que juliol va ser el
punt més àlgid amb 420.
L’inici del bon temps, amb
l’augment corresponent del
temps que la ciutadania
passa a la via pública i a les
terrasses, per exemple, són
alguns dels motius.
D’altra banda, festivitats com la Setmana Santa o el Nadal acostumen a
deixar també petits repunts
de l’activitat delictiva el

que convida a augmentar la
precaució.
Segons les noves dades
de la Junta Local de Seguretat de Sant Boi, el 82%
dels delictes els han comés
homes i, per nacionalitats;
del total, el 64,4% són de
nacionalitat espanyola.
Per acabar, Sant Boi
reflecteix també l’esperit
de proximitat que des de la
Regió Policial Metropolitana Sud s’està encoratjant. I
és que la prevenció és fonamental per mantenir les
xifres a la baixa. En aquest
sentit, els joves i les persones grans són els col•lectius
que més preocupen als cossos de seguretat de la ciutat, els quals han rebut 170
de les 183 presentacións i
col•loquis que s’han realitzat.
El consum de continguts segurs a Internet, la
violència masclista, les
conductes discriminatòries
o els consells de seguretat,
en general, per les persones
de la tercera edat (els més
vulnerables) són alguns
dels exemples. III
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lll 24-m: especial eleccions
Jesús Vila

Eva Jiménez

Periodista i Escriptor

Periodista

24-M: Fiesta Mayor de la Democracia

L

es eleccions d’aquest 2015 poden marcar un punt
d’inflexió i poden resultar la primera fotografia del futur que ens espera –ple de convocatòries electorals- si
hem de fer cas a les enquestes i si ens fixem en una
colla d’elements que pot resultar interessant analitzar amb cert
detall.

Quatre Juntes Electorals

D’entrada, un element il·lustratiu que no és nou però que no
s’ha aconseguit racionalitzar en 36 anys i que resulta un punt
paradigmàtic de la deixadesa administrativa en què ens movem. Sobretot perquè acordar-ho no seria gens difícil. Però
així està des de 1979.
La comarca té 30 municipis, 31 si comptem l’Hospitalet,
que ja fora hora de comptar-hi, perquè la comarca d’artifici
del Barcelonès, al sud de la capital de Catalunya només té un
municipi: aquest que diem, L’Hospitalet, que és tan indiscutiblement Baix Llobregat com la resta. Doncs bé, L’Hospitalet
forma part d’una comarca estranya, però com que és cap de
partit judicial, incorpora una Junta Electoral de Zona que inclou
10 municipis del Baix Llobregat: Begues, Castelldefels, Cornellà, El Prat, Gavà, Sant Boi, Sant Climent, Santa Coloma de
Cervelló i Viladecans (més ell mateix), mentre que l’altra partit
judicial —i l’altra Junta Electoral— que aplega el territori i que
està ubicat racionalment on és la capital de comarca, Sant
Feliu, inclou altres 19 municipis, entre els quals gairebé tots
els del Baix Llobregat Nord i la Vall mitjana menys dos, Olesa (que pertany al partit judicial de Terrassa) i Collbató (que
pertany al d’Igualada). Això no és nou, ja dic. Però mai ningú
s’ha encarregat de racionalitzar-ho. De manera que quan vols
conèixer la proclamació de candidatures als municipis del Baix
Llobregat has de consultar els llistats de quatre Juntes Electorals de Zona.
El marc legislatiu que regula les eleccions municipals és
la LORG 6/1983 de 2 de març que modificava la llei 39/1978
de 17 de juliol i que reparteix regidors en funció del pes demogràfic del municipi. Així, al Baix Llobregat, tenim encara
un municipi amb 9 regidors (Castellví); 4 amb 11 (El Papiol,
La Palma, Sant Climent i Collbató; 5 amb 13 (Cervelló, Sant
Esteve, Torrelles, Begues i Santa Coloma); 5 més amb 17
(Abrera, Corbera, Pallejà, Sant Just i Vallirana); 11 amb 21 (Esparreguera, Esplugues, Martorell, Molins, Sant Andreu, Sant
Feliu, Sant Joan, Sant Vicenç, El Prat, Gavà i Olesa); 4 amb
25 (Castelldefels, Cornellà, Sant Boi i Viladecans) i un amb 27
(L’Hospitalet). Doncs bé, en aquestes eleccions es presenten
248 candidatures al conjunt de la comarca per aconseguir en
total 561 regidors (més de 8 candidatures de promig per municipi). És evident que moltes d’aquestes candidatures no obtindran cap de regidor, però probablement mai com en aquestes eleccions, moltes més candidatures amb possibilitats, es
repartiran el pastís.
Com sempre, PSC, CiU, ERC i PP presenten candidatures
a tots els municipis encara que aquest 2015 hi ha dos municipis on el PSC no presenta candidatura amb les seves pròpies
sigles i un municipi on passa el mateix amb ERC. Segueixen
ICV i les candidatures unitàries de Podem, encara que la sopa
de sigles al voltant d’aquestes darreres fa poc entenedor el
panorama, a no sé que poble a poble es conegui com s’han
produït les llistes i qui les encapçala. Pròpiament de Podem
n’he pogut identificar una dotzena i d’ICV —amb les seves

sigles i Entesa—, entre 20 i 26. Plataforma per Catalunya presenta 13 candidatures i Ciutadans 19. Excepte a L’Hospitalet,
Sant Boi i Cornellà, a tot arreu es presenten moltes candidatures municipalistes, d’agrupacions d’electors, amb noms molt
variats. I fins i tot hi ha 6 candidatures d’UPyD i 8 de la CUP.
De manera purament anecdòtica cal assenyalar dues candidatures del PST i una de Via Democràtica. Però el que més
destaca en aquest sentit és el nombre de candidatures per
municipi. En els municipis amb menys regidors, 10 municipis
entre 9 i 13 regidors per consistori, es presenten un total de
61 candidatures. Als 16 municipis entre 17 i 21 regidors es
presenten 139 candidatures i als 5 municipis amb 25 i 27 regidors, 48 candidatures. Al municipi on proporcionalment al
nombre de regidors electes es presenten menys candidatures és a Torrelles on, amb 13 regidors, només es presenten 5
candidatures i una d’elles és del PP amb noms desconeguts
pels veïns del poble. Per contra a Gavà, que ha d’elegir 21
regidors, es presenten 12 candidatures, el municipi del Baix
Llobregat amb més opcions. Tot això, unit al fet gairebé segur
del trencament del bipartidisme general, fa preveure uns consistoris molt plurals, tant, que no serà fàcil aconseguir majories
estables. III

Fins a 248 candidatures es
presenten arreu del Baix Llobregat
i L’Hospitalet, amb bona presència
dels partits alternatius

Els partits alternatius com ciutadans o els afins a podem
busquen acabar amb l’hegemonia tradicional

Medios para una nueva democracia

A

lgunos no se enteran o no se quieren enterar de que
los agujeros de nuestra democracia ya no se tapan
con parches, sino que hay que repensar de nuevo
todo el sistema. La polémica de los bloques electorales constituye un buen ejemplo.
Hace 37 años que una mayoría de españoles aprobó la
Constitución. Entonces, políticos, medios de comunicación y
ciudadanía consiguieron dejar atrás el pasado y, con mejor o
peor fortuna, hemos conseguido vivir en relativa paz y estabilidad hasta la fecha.
En algún momento, políticos y periodistas se distanciaron
entre ellos (los historiadores dicen que a raíz de la publicación
de los escándalos de corrupción y crímenes de estado del
PSOE) y, posteriormente, entre ellos y la ciudadanía (dicen que
el atentado del 11-M en 2004 dejó la credibilidad de políticos
y medios por los suelos). Siete años después, la decepción y
la indignación salieron de casa y se expresaron a través del
movimiento del 15-M.
Hoy, mayo de 2015, los ciudadanos tenemos una gran
oportunidad para canalizar nuestra rabia y frustración de forma
pacífica, a través de unas elecciones municipales que podrían
dar el poder a partidos comprometidos con el saneamiento
del sistema, con la salud de la democracia. Porque el sistema
no funciona.
Un ejemplo de ello son los bloques electorales, esto es,
la obligación que tienen los informativos de los medios públicos de dedicar, durante los quince días que dura la campaña
electoral, un espacio a cada partido en función de la representación obtenida en las pasadas elecciones. Los periodistas
están cansados de pedir a los partidos que dejen de poner
condiciones a la información y que les dejen actuar libremente,
pero su reivindicación siempre cae en saco roto.
Es lo que ha pasado en L’Hospitalet de Llobregat sin ir más
lejos. En consonancia con la campaña liderada por el Col•legi
de Periodistes, bajo el lema No als blocs electorals!, la sección
del Sindicat de Periodistes de Catalunya de La Farga, que
es la empresa que gestiona los medios municipales, presentó
una instancia al Ayuntamiento para que los grupos permitieran
la no aplicación de los bloques electorales (es legal si existe
acuerdo unánime y no los impugna ningún partido). Ni se les
ha dado respuesta ni se les ha mencionado en el último pleno.
El tema es grave, no sólo porque condiciona la independencia de los periodistas, sino porque limita gravemente el
pluralismo y la igualdad de oportunidades que en teoría justificaron la creación de los bloques y constituyen piedras angulares de la democracia. ¿Nos quieren hacer creer que los
ciudadanos podremos decidir mejor a quién votaremos si sólo
escuchamos a quienes ganaron los pasados comicios? ¿Qué
pasa con partidos como Ciudadanos o Podemos que están
consiguiendo candidatos en numerosos municipios (señal de
que hay ciudadanos que se comprometen con ellos) y a los
que las estadísticas otorgan cierto peso (señal de que hay
gente que se está planteando votarles)?
No hay respuesta. Como tampoco hay respuesta cuando se pide un debate entre candidatos, como lo ha hecho la
Asamblea de trabajadores de los medios hospitalenses. Como
tampoco hay respuesta cuando se fuerza a los periodistas a
conectar con la señal oficial en los mítines o a asistir a ruedas
de prensa sin preguntas. Se enteren o no quieran enterarse
de ello, una nueva democracia requiere nuevos medios. III
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Podemos se diluye en el Baix
Cascada de candidaturas
“por libre” en el Baix que
se atribuyen a Podemos
Dayana García Blas

E

Los enfrentamientos entre miembros
Algunos miembros de Podemos Viladecans siguen a expensas de la
resolución de sentencias judiciales por presuntas actuaciones ilícitas

l Comité de Garantías de Podemos Catalunya
tiene mucho trabajo en El Prat, Viladecans,
Gavà, Castelldefels, Santa Coloma de Cervelló y Sant Andreu de la Barca, entre otras
poblaciones donde miembros de la formación que lidera Pablo Iglesias han usado la marca “Si se puede”
para presentarse a las elecciones municipales del 24
de mayo. El órgano del partido juzgará la legitimidad
de estas candidaturas, así como las de “Guanyem” que
como coalición también abundan en el Baix.
Según un comunicado de Podemos El Prat, las
candidaturas como “Guanyem” o “Partido Socialista
del Trabajo” que hayan creado miembros del círculo,
“no tienen ningún vínculo con Podemos”. Además, la
circular del Consejo Ciudadano Estatal determina que
“estas personas incurren en una grave irregularidad”
con esta actuación que podría ser sancionada por el
comité. Y es, según la dirección del partido violeta no
se puede utilizar ni el logo, ni el nombre, ni la imagen
de Podemos.
Por otro lado, Podemos Gavà asegura que el partido “Gavà si se puede, hace uso reiterado del logo
Podemos en su campaña”, por lo que la comisión de
garantías debería tomar notas en el asunto. Desde el
círculo se solicita una desvinculación de la lista del
partido “sí se puede” con cualquier simbología de Podemos.

Mientras el Comité continúa dictando sentencias, Podemos
Viladecans, que no se presenta como marca propia para “no
quemar” su identidad en las futuras elecciones autonómicas
y generales, prohíbe la creación de partidos instrumentales
que usen palabras y el logotipo identificativo de la formación política Podemos.
Por ello, “la gente que se está mostrando con candidaturas de este tipo podrían estar infringiendo los estatutos”, que
se votaron en asamblea, según subraya Eduardo Tobaruela.

El robo de “Guanyem”

Unidos Podemos, otra alternativa

Otros militantes de Podemos que no forman parte de
las candidaturas oficiales, entre los que destacan los
que reclamaban un proyecto que se enfrente el nacionalismo, y que defienden la plena vigencia de los
círculos de adheridos al partido, han elaborado candidaturas propias para intentar entrar en distintos ayuntamientos del Baix Llobregat, como es el caso de la
corriente Unidos Podemos en Esplugues, El Prat, Sant
Feliu de Llobregat y Sant Joan Despí, mientras que
otros militantes de Podemos se presentan junto con
el Partido Socialista del Trabajo Internacionalista en
Molins de Rei y Sant Boi.

Acuasaciones en Molins de Rei

Francisco Maya y Miguel Bautista encabezan la lista
por Molins de Rei. Acusan a CiU y al PSC de haberse
“repartido” el municipio, sin atender las necesidades
de sus ciudadanos. Su objetivo es “empoderar” a los
ciudadanos, con la idea de que deben ser “obreros,
desocupados, universitarios o inmigrantes” los que se
representen a ellos mismos y formalicen su actividad
política en las instituciones.
Las candidaturas reflejan el malestar de un conjunto de militantes de Podemos con la dirección del
partido, y, en concreto, en Cataluña, al entender que
la cúpula, que lidera Gemma Ubasart, debería distanciarse con claridad de postulados “nacionalistas”. III

eduardo tobaruela, encabeza la lista de
guanyem viladecans y cap | bcn content factory

Dayana García Blas

E

l Comité de Garantías se convierte en el juzgado de
guardia de Podemos Viladecans. Se trata del órgano
independiente del consejo municipal y autonómico
que dicta sentencias sobre las diferentes actuaciones,
presuntamente, ilícitas que han confluido entre algunos miembros de los círculos de esta nueva formación. Aunque aún
quedan asuntos por dirimir, Eduardo Tobaruela, secretario
general de Podemos Viladecans, ya ha recibido la sentencia
sobre lo que ocurrió el 24 de enero, cuando se produjo una
presunta agresión a su persona.

Condena del ataque

Ante la trifulca denunciada, la reunión de la ciudadanía
de Podemos en Viladecans quedó suspendida, así como la
asamblea de inscritos. Tobaruela aclara que la sentencia condenatoria que le ha llegado sobre la agresión “confirma que
el señor B.J.R.”, miembro de la formación del círculo del
municipio, “es culpable y autor criminal del acto por lo que
me deberá pagar una multa de 50 euros” asegura Tobaruela.
Evidentemente, la sentencia puede ser apelable, pero si
el condenado no paga la penalización “podrá haber arresto
domiciliario o privación de libertad” añade el secretario.

Por otro lado y bajo la misma estela de Podemos, también
aparece la coalición municipal Guanyem Viladecans – Cambio, Avance y Progreso, encabezada por Tobaruela como
independiente. Al ver que Podemos Viladecans no se presentaba, los de Guanyem y CAP buscaban una persona que
conociera las luchas sociales, “y pensaron en mí porque le
doy valor añadido a la candidatura del cambio, avance y progreso”, puntualiza el secretario de Podemos. En esta línea, él
mismo confirma haber aceptado el puesto, sin pedir el aval
del círculo, porque esto “no choca programáticamente, ni
éticamente con Podemos” y, además, es un proyecto que se
desvincula de la marca por lo que no debería haber ningún
inconveniente.
No es la misma visión de Purificación Gonzalez, cabeza
de lista de una candidatura ciudadana que impulsaron un par
de miembros del consejo ciudadano y que está organizada
con la estructura de un partido político local denominado
-Viladecans, si se puede- que concurre a las municipales del
24 de mayo. Purificación firma que “el secretario de Podemos Viladecans está incumpliendo, presuntamente, nuestros
propios artículos de partido al incorporar su candidatura de
Guanyem a las elecciones” refiriéndose al daño que le hace
a Podemos.
En ese sentido, la candidata independiente asegura que
desde que Julià de Fabián López, un particular, “robó” la
marca “Guanyem” de Ada Colau registrándola como formación política para venderla por los municipios, “el consejo
de Podemos acordó que ningún miembro se podía incorporar a un partido político que fuera a nivel nacional, que es lo
que pasa con los de Guanyem”. Un extremo que Purificación enfatiza que nada tiene que ver con Podemos.

No a los partidos instrumentales

Por otro lado, -Viladecans, si se puede- está pendiente de la
resolución del Comité de Garantías Democráticas de Podemos, organismo que juzgará si este partido político “está en
confluencia con el ADN de Podemos y si conviene con las
ideas ya que no es una agrupación de electores”, confirma
Eduardo Tobaruela.
Además, el secretario de Podemos Viladecans achaca
que como militante no se puede estar inscrito en dos partidos, aspecto que también deberá resolver la citada comisión.
Y es que, según Tobaruela, la formación conducida por Purificación Gonzalez “tenía que haber sido una confluencia
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en una lucha por el copyright

de Podemos Viladecans, pendientes de sentencia
Según Tobaruela, los militantes de Podemos pueden integrarse en confluencias
populares como “Guanyem”, pero no crear partidos instrumentales
de organización popular con una trayectoria, con una base
programática y una historia”.
Por su parte, el secretario destaca que como la coalición
de Guanyem Viladecans y CAP es un proyecto no vinculado
con Podemos, la Comisión de garantías será la responsable,
en el caso de que sea así, de “interponer una impugnación
por entender que se está, presuntamente, usurpando la marca
de Podemos por miembros del consejo ciudadanos que están
en la lista”. En resumidas cuentas, según el secretario, los
miembros de Podemos pueden integrarse en candidaturas de
unidad populares o confluencias como Guanyem, Movem,
etc, pero lo que no está permitido es crear un partido instrumental para concurrir a las municipales porque “Podemos
no va a las municipales para proteger, precisamente, al partido de posibles usos indebidos por miembros”.

Comisión de Garantías

“Como secretario general tengo la obligación de comunicar
a la Comisión cuando vea un conflicto de intereses de Podemos”, añade Eduardo. Ante esta situación, la organización
comarcal de Podemos responde con una negativa: “No va a
hablar como portavoz de nada, ya que es la comisión la que
tiene que actuar como crea pertinente”. Por añadidura, Tobaruela remarca que no hay disputa en el círculo, sino que en
las asambleas abiertas de Podemos “siempre hay tensiones,

como en todos los partidos, pero en nuestra organización hay
más todavía porque somos muy abiertos”.
No obstante, el círculo de Viladecans ni confluye, ni
apoya a ninguna candidatura, ni coalición que se presenta
en esta población, porque “funcionamos en asambleas ciudadanas de inscritos y todo lo que se pueda decidir o hacer
tiene que acordarse aquí”. Desde el Podemos Viladecans, el
secretario asegura apoyar a alguna candidatura, aún a falta
de municipales, ya que algún proyecto podría encajar con
sus propuestas.
Tobaruela, en ese sentido, también pronostica que las
candidaturas girarán hacía la izquierda detallando que el Partido Socialista, que lleva muchos años en la alcaldía de Viladecans, “va a tener un desgaste que se va a ir a las fuerzas
que pueden representar un proyecto de fuerzas progresistas
y de izquierdas”.

Podemos Castelldefels

Mientras el secretario general de Podemos Viladecans manifiesta “no tener opinión respecto a los compañeros del Baix
Llobregat” y simulan ser un partido que se mantiene fuera
de juego sin valorar la buena gestión y la acogida popular de
otras sociedades, los de Podemos Castelldefels han anunciado, en una carta abierta, la creación de un partido político
para poder presentarse a las elecciones del 24 de mayo. III

purificación gonzález, de viladecans-si se puede | bcn content
factory
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Joan Carles Valero

el baix s’escriu amb
Gracias a Heródoto sabemos que 300
espartanos encabezados por el rey Leónidas frenaron el avance del poderoso
ejército persa en la batalla de las Termópilas. Los 28.103 habitantes de Sant
Vicenç dels Hort decidirán también este

v...

24 de mayo el futuro de Oriol Junqueras
y, de paso, el de Cataluña, en una batalla electoral crucial para el avance del
“procés” independentista. ¿Podrá ser
Junqueras el referente del ansiado nuevo país si pierde la alcaldía de su pueblo?

periodista y profesor

El futuro de Cataluña se decide en Sant Vicenç de las Termópilas

A

l margen de lo que ocurra el 24 de mayo en la omnipresente Barcelona y si Xavier Trias (CiU) renovará la alcaldía, el podio de la atención mediática y política
catalana e incluso de toda España, centra sus ojos en lo que pasará en Sant Vicenç
dels Horts, sin olvidar el interés de un PSC que se la juega con Núria Marín en
L’Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña y el bastión más importante que los socialistas
controlan de forma ininterrumpida desde hace 36 años.
El líder de ERC y del “procés” tiene mucho que perder en las elecciones municipales de
Sant Vicenç dels Hort si no es reelegido alcalde, aunque sea por segunda vez mediante un
“todos contra el PSC”, como ocurrió en 2011. Si Oriol Junqueras quiere aspirar a la presidencia de la Generalitat y proclamar la independencia de Cataluña, tiene que ganar “si o sí”
en este municipio del Baix Llobregat que, lamentablemente, pasa por ser el que registra el
mayor índice de desempleo, además de ser municipio paradigma del crisol de procedencias
de su población, de toda España y del mundo entero. ¿Podrá ser Junqueras el gran timonel
de la política catalana si pierde en su pueblo?

Fiesta mayor del periodismo local

Junqueras, que es historiador, sabrá que su colega Heródoto, considerado el padre de la historiografía, fue el primer periodista de la humanidad. Heródoto también fue padre, maestro
y practicante de un género, el reportaje, que en esta humilde cabecera comarcal desarrolla un
puñado de jóvenes con espíritu espartano. En este número dedicado a la gran fiesta mayor
del periodismo de proximidad que son las elecciones municipales, la redacción de El Llobregat ofrece un ejercicio de periodismo de datos y de servicio sin parangón. De ahí que se
hayan puesto todos los medios posibles y el voluntarismo necesario para que el lector lo sepa
todo. Desde una temprana encuesta electoral publicada en el número de marzo, hasta un extraordinario en abril conmemorativo de las cien primeras ediciones, traducido en el esfuerzo
de compendiar los cien retos de presente y futuro de nuestro territorio, en una suerte de “full
de ruta” que deberá seguir quien surja elegido en las urnas del 24-M.
Lo que les cuento no es una digresión. Quizá haya roto el hilo argumental inicial de este
artículo, enfocado en la importancia de la reelección de Oriol Junqueras como alcalde de
Sant Vicenç dels Horts para el futuro de Cataluña. Pero no es así, porque les hablo de cosas
que tienen conexión e íntimo enlace con ese principal asunto: aunque no alcanzaremos a
Heródoto, en esta publicación se sigue celebrando la fiesta mayor de las elecciones municipales de nuestro territorio con el mismo espíritu del padre de la Historia. Sentada esa base,
no es exagerado decir que la batalla que librarán independentistas y no independentistas en
Sant Vicenç dels Horts tendrá reminiscencias épicas como aquella de las Termópilas entre
Leónidas y Jerjes.

Junqueras corre un grave riesgo

El presidente de ERC corre un alto riesgo. Porque en su municipio ahora la competencia política es mayor que en 2011, cuando llegó a ser alcalde mientras era eurodiputado por ERC,
gracias a un acuerdo entre fuerzas dispares, como la propia Esquerra que iba en coalición
con Junts per Sant Vicenç, tras pactar con CiU e ICV. La lista más votada fue la del PSC,
encabezada por la discutida Amparo Piqueras que llevaba ocho años de alcaldesa, pero todos
los grupos buscaron un acuerdo para llevar a Junqueras a la alcaldía y acabar con el pacto de
la anterior legislatura, considerado contra natura, porque a Piqueras le apoyaba el PP.
La población de Junqueras era un feudo histórico del PSUC y de ICV hasta el año 2003,
cuando los socialistas consiguieron el “sorpasso”, un municipio donde han ganado siempre
desde entonces. Pero sin mayorías absolutas. En un ayuntamiento con 21 concejales, la
mayoría se establece en 11. El PSC obtuvo hace cuatro años 7 concejales, con 3.156 votos.
La lista de Junqueras logró seis concejales, con 2.514 votos; ICV-EUiA tres regidores, con
1.462 votos, y CiU, tres concejales, con 1.427 sufragios. Aunque ERC ya se impuso en Sant
Vicenç dels Horts en las autonómicas de 2012, con el 23% de los votos, por el 17% del
PSC; y también en las europeas de 2014, con el 26% para ERC y 20% para el PSC; ahora en
las municipales los socialistas han optado por presentar a un candidato a la alcaldía joven,
Miguel Comino, que aspira a dejar en la oposición en su propio pueblo a quien aspira a ser

miguel comino (abajo) podría ser el siguiente alcalde en sant vicenç, lo que se consideraría como
una derrota de junqueras (arriba) que podría afectar, incluso, a sus aspiraciones en cataluña

presidente de la Generalitat y, de paso, dejar descabezada la plaza más importante que tienen
los republicanos en Cataluña.

El alcalde que no está

La estrategia del PSC de Comino consiste en denunciar al “alcalde que no está”, porque
Junqueras reparte su tiempo entre Sant Vicenç dels Horts con el cargo de presidente de ERC,
sus obligaciones parlamentarias como jefe de una oposición que apoya al Govern, las tareas
orgánicas de partido y la hercúlea tarea de dirigir el “procés” independentista. Ya en 2011
fue criticado por sus ausencias, puesto que su acta de eurodiputado le obligaba a estar más
en Estrasburgo y Bruselas que en su despacho de alcalde.
La situación se le complica ahora a Junqueras, porque los nuevos partidos que han surgido en el país también se presentan en Sant Vicens dels Horts, cuyos vecinos podrán elegir
entre ocho candidaturas. Ciutadans presenta como alcaldable a Santos Mateo, después de
que la formación fichara a dos concejales del PSC que dejaron sus actas en 2014, Carlos
Gómez y Juan Cañadillo. Ciutadans es el partido revelación en el Baix Llobregat. La encuesta electoral de El Llobregat indica que experimentará un notable ascenso hasta convertirse
en las grandes poblaciones en la segunda fuerza, convirtiéndose en el socio del PSC para
completar mayorías. También habrá que ver el resultado de una candidatura avalada por
Podemos: SVH-Sí puede, y los votos que obtenga Plataforma per Catalunya. A favor de
Junqueras, repite la candidata de CiU, Cati Mestres, con quien el líder de ERC acaricia reeditar el acuerdo que le hizo alcalde, siempre que mantenga el concurso de ICV. ¿Podrá ser
Junqueras el referente del ansiado nuevo país para los independentistas si pierde la alcaldía
de su pueblo? III
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24-m: especial eleccions
A punt de celebrar-se les següents eleccions municipals del 25 de maig, és evident que la comarca no és la que era.
Aquella comarca coneguda com el gran
cinturó ‘roig’, industrial i lluitador contra la
dictadura s’ha aigualit amb els anys fins el

Q

punt que els centristes apareixen com la
gran sorpresa dels comicis. Fins i tot els
neofeixistes s’introduiran als ajuntaments
sense complexos. Jo sóc pessimista sobre els resultats, però que haguem arribat a apuntar la por, ja és un èxit.

La por ja és un èxit

uan aquesta publicació estigui al carrer, faltaran hores per elegir els nous consistoris en les desenes eleccions municipals des d’aquelles remotes primeres
de la democràcia postfranquista del 3 d’abril de 1979. Han passat 36 anys des
d’aleshores i, com és natural, no queda un sol alcalde a tota la comarca en actiu,
malgrat que encara podríem assenyalar algun regidor d’aquells primers ajuntaments que
apareixen a les llistes del 2015. La majoria, en llocs absolutament testimonials.

Nova generació de polítics

Es presenten, com s’informa en aquestes pàgines, una munió de candidatures i malgrat que
els partits tradicionals tindran paperetes arreu, hi ha molta candidatura nova, cosa que indica
que, malgrat el desprestigi de la política, encara hi ha gent disposada a gastar una part del
seu temps per gestionar els assumptes de tots o, encara més enllà, per posar en pràctica el
seu ideari de justícia social en l’escala més propera. Tal com s’estan posant les coses, hi ha
molts candidats i no sembla que els que s’apuntin ho hagin de tenir fàcil per corrompre’s. I
això és una bona senyal perquè qui s’apunta ara no sembla que s’apunti per fer-se milionari
com en altres èpoques o per viure una vida regalada com ha passat fins ara. La mala senyal
és que ningú sap molt bé cap a on anem. Ni els grans, ni segurament els petits. Tenim tantes
crisis solapades i hi ha tanta urgència de reparar el que s’ha danyat, que alguns poden anar
enrere pensant que van endavant i a l’inrevés. En qualsevol cas, la incògnita sobre el resultat
està servida i la incògnita sobre la governació està cantada.
De fet, a la comarca, bona part del pastís tradicional se l’han jugat, a les ciutats grans, el
PSC i ICV, i als municipis mitjans i petits, aquestes dues candidatures amb algun pessic de
CiU i de les candidatures municipalistes. En les darreres eleccions del 2011, es va produir
un principi de diversitat amb noves opcions com ara Ciutadans, ERC amb un component
veïnal, el mateix PP i PxC que van trastocar algunes estabilitats d’anys i fins i tot modificacions substancials en els equips de govern (el PP va aconseguir, per exemple, l’alcaldia
de Castelldefels). Ara, la irrupció de Ciutadans, de les mateixes CUP i d’aquesta cataracta
de candidatures diverses amb suports veïnals al voltant de la fórmula Guanyem o de les
variants de Podem, fan preveure un mapa de resultats molt plural i unes governabilitats que
reclamaran fer política amb les finestres obertes i segurament pactes puntuals referendats
per la ciutadania.

bé, no que ens enganyin. El que ens emprenya és que ens pugin els impostos, no que els
recursos es gastin malament.

Anar a votar

Que encara hi hagi dubtes, que hi hagi tants indecisos hores d’ara no és res més que el
símptoma terrible d’aquesta societat malalta. Si la societat no estigués malalta, la immensa
majoria de la gent que ens envolta sabria perfectament què s’ha de votar. Sobretot perquè
hi ha bastant per escollir.
Fa 36 anys que no hi havia l’oportunitat de dir prou. Avui dir prou significa trencar amb
el de sempre. No sabem si els nous ho faran bé o malament. El que si sabem és que els de
sempre ja ens han demostrat qué saben fer i perquè ho fan.
És veritat que els que tenen menys a perdre són els que tenen menys por. Aquesta havia
estat fins el 83, més o menys, una comarca bastant roja que feia honor al cinturó industrial
que s’havia destacat per les lluites contra la dictadura. Des d’aleshores fins ara mateix s’havia descolorit tant, que el vermell inicial havia agafat fins i tot tonalitats blavoses, impensables aleshores. Hi ha prou a dir que la UCD, que era el centre convencional d’aquells anys,
va ser residual al Baix Llobregat pel seu component dretà, històric i social. Avui els més
centristes, apareixen com la gran potencial sorpresa, i fins i tot el neofeixisme s’introdueix
als ajuntaments sense complexos.
Evidentment la comarca ja no és el que era. Potser ara reflecteix millor el seu caràcter
menestral que omplia a vessar la seva ànima oculta, trasbalsada aleshores per l’heroïcitat
d’uns quants, que primer es van jugar la llibertat i després van perdre el futur. Jo sóc pessimista sobre els resultats d’aquest maig de 2015, però que haguem arribat a apuntar la por
dels de sempre, ja és tot un èxit. III

Obrir les finestres

Tant de bo sigui així perquè s’obriran noves expectatives i és possible que s’aixequi la pols
de moltes catifes i fins i tot la ronya que hi ha al dessota, si els nous governants s’atreveixen
a explicar el que s’hi trobin, si els que marxen no esborren els discs durs dels ordinadors
abans de dir adéu, cosa previsible malauradament. Per això es pot dir, sense por a equivocar-se, que estem davant d’un punt d’inflexió que no s’havia conegut a la comarca i al país,
des de fa 36 anys. Per diverses raons: 1. Perquè els grans tenen por, com no havien tingut
mai. Els resultats són tan incerts que ningú fa projectes de futur massa clars i ja és evident
que ningú pot confiar ni en les enquestes que estan tan desconcertades com la mateixa ciutadania. 2. Perquè els nous enceten radicalitat, una modesta radicalitat que als ajuntaments
no fa tanta por com a les institucions grans i que per tant, és susceptible de practicar-se
amb cert èxit. 3. Perquè, per primera vegada, a Catalunya s’entrellacen molts eixos: l’eix
de la renovació de la democràcia més o menys directa i participativa (el “de los de arriba y
de los de abajo”), l’eix ideològic (el de la “centralidad del tablero”) i l’eix identitari. Unes
eleccions, per tant, de gran calat, que decidiran moltes coses de cara al futur, segons com es
produeixin els resultats.
Hi ha moltes responsabilitats en aquest vot del 24 de maig. Els estudis demoscòpics
intenten curar-se en salut afirmant que, a quatre dies de la jornada electoral, el nombre d’indecisos és enorme. Com que les enquestes fallen més que una escopeta de fira, s’ha de posar
el problema en els dubtes del personal. De fet, la gent està tipa de la precarietat que sembla
instal•lada entre nosaltres però no tinc tant clar que això la radicalitzi o la faci dubtar. Estem
cansats de veure com els casos de corrupció no afecten al cos electoral a casa nostra, sempre
i quan es pugui gastar el que tenim i una mica més. El que sembla preocupar és poder viure

Jesús Vila
periodista y escritor

gavà és el municipi amb més candidatures presentades en aquestes eleccions
amb un total de 12 llistes diferents | bcn content factory
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24-m: especial eleccions

El Llobregat celebra el único
debate electoral a nivel comarcal

L

antes del debate, el llobregat organizó un encuentro informal
para presentar las diferentes ponentes comarcales

as elecciones municipales son la mayor fiesta democrática a nivel local. Cada cuatro años, unas 700.000
personas del Baix Llobregat y L’Hospitalet están
llamadas a las urnas para elegir a sus concejales locales, de los que saldrá el alcalde que gobierne la administración más próxima al ciudadano.
En este sentido, y en defensa de la libertad de expresión
y la democracia, esta cabecera ha querido organizar el único debate electoral realizado a nivel comarcal para ofrecer
a sus lectores las propuestas de las distintas opciones políticas, además, con esta voluntad atípica de hacerlo bajo
una perspectiva comarcal, idea que destacaba la alcaldesa
de Sant Boi, Lluísa Moret, en la apertura del debate: “Queremos agradecer la iniciativa de El Llobregat, un medio de
Sant Boi de ámbito comarcal, que haya organizado este
debate de reflexión conjunta donde todas las candidaturas
políticas tendrán la oportunidad de explicar su posicionamiento, además, de una manera supramunicipal. Es un
honor acoger este debate de El Llobregat y a todas las per-

sonas participantes”. Cinco candidaturas aceptaron el invite, las cuales estuvieron representadas por los siguientes
miembros de sus partidos. Josep Maria Rañé, miembre de
la ejecutiva del PSC; Arnau Funes, coordinador comarcal
d’ICV en el Baix Llobregat; Josep Maria González, responsable de política municipal de Ciutadans; Josep Llop,
presidente de CDC en el Baix; y David Parada, secretario
comarcal de Plataforma por Cataluña.
Cabe matizar que estuvieron invitados todos los partidos políticos con representación municipal, pero también
los partidos con opciones de tenerla con el fin de no discriminar a los pequeños y a las formaciones emergentes. Lamentamos, en este sentido, la ausencia de ERC, PP, CUP,
así como ningún representante que hiciera de portavoz de
los movimientos afines a Podemos.
El debate se celebró en la redacción de El Llobregat,
tras un encuentro informal previo con todos los ponentes,
y será emitido, también, a través de la Ràdio Municipal de
Sant Boi. III
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e s p e c i a l 2 4 - m : e l s p r o ta g o n i s t e s

Desigualdad y
empleo centran
el debate

ICV: Arnau Funes

L’enllaç entre generacions
d’esquerres a la canxa política
Josep maria gonzàlez | ciutadans

El debate se estructuró en cuatro
bloques principales, el útlimo de
exposición libre para conocer los ejes
principales de cada candidatura

M

ás allá de ser un encuentro informal y distendido, previo al debate, para que los distintos
representantes políticos se conocieran y intercambiaran las primeras impresiones, también
permitió a El Llobregat –y, por tanto, a sus lectores- conocerlos más a fondo, gracias a la pluma de Eva Jiménez.
Todos los ponentes del debate tuvieron la oportunidad
de realizar una breve entrevista que nos permite exponer
estos perfiles a fondo para que el lector sepa el pasado y
presente de las distintas figuras políticas, así como el lado
más personal. A partir de aquí, el ciudadano tendrá en su
mano elegir su futuro.
Por lo que se refiere a la dinámica del debate, se estructuró en cuatro grandes bloques: el primero reservado
para la lucha contra las desigualdades sociales, después de
todos estos años de crisis que todavía colean; un segundo
para hablar de ocupación, empleo y desarrollo económico;
un tercero para exponer el proyecto o proyectos, estas vías
estratégicas, clave para la comarca y su territorio; y un cuarto de carácter libro para la exposición de cada una de las
candidaturas.
Para mantener una equidad, se puso un límite de tiempo de 2’30’’ por candidato en cada bloque. Además, cada
uno contaba con una bolsa de tres minutos extra para utilizar en cualquier momento, tanto en condición de réplica como para alargar su discurso en el bloque. También
podían reservarlo para el final, para su exposición libre.
En este sentido, el representante de Ciutadans fue quien
más utilizó este tiempo para réplica, mientras que el resto
prefirió reservarlo para el final. En cualquier caso, todos
participaron de la misma manera y durante el mismo tiempo aproximado. III

CIUTADANS: Josep Mª González

L’historiador compromès
amb el present

J

osep Maria González és veí d’Esparreguera des del
seu naixement, fa 37 anys. Des de ben jove es va
interessar pel que succeïa al seu voltant i, com que
no li agradaven “com anaven les coses a Espanya”,
va decidir comprometre’s amb un partit polític quan estava a punt d’acabar la carrera d’Història a la Universitat de
Barcelona.
Va optar pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
del qual ha format part fins al 2012. Els quinze mesos que
va treballar com a regidor del seu poble substituint un altre company van ser ambivalents: “Personalment, va ser
una experiència molt enriquidora, un gran aprenentatge;
políticament, vaig veure que la democràcia interna no hi
funcionava”. Per això, i per la “deriva política” del PSC,
va decidir canviar de sigles.
Avui dia és portaveu i coordinador de l’agrupació de
Ciutadans d’Esparreguera, així com responsable de la política municipal del Baix Llobregat i candidat a l’alcaldia
del seu poble. Una de les coses que més li indignen és que
no s’escolti la ciutadania, probablement perquè fa deu anys
que exerceix com a president d’una associació de veïns i
està implicat en altres entitats com el Col•lectiu Esparreguerí de Recerques, on treballen per investigar, protegir,
divulgar i fomentar el patrimoni del poble. És per això que,
si guanya les eleccions, modificarà el reglament municipal
“perquè la gent pugui decidir què s’ha de fer i no només
escoltar els que altres han fet”. Sens dubte, aquest professor “interí” d’Història en un institut baixllobregatí és una
persona “seriosa”, “activa” i “exigent”. També reconeix
que s’implica massa en allò que fa i que, potser per això, a
vegades es pren les coses “massa a la dolenta”. O serà que
la història afavoreix l’esperit crític, afegim nosaltres. III

A

rnau Funes Romero és veí de Cornellà de Llobregat des del seu naixement el 1976. Diplomat en
Treball Social, les seves inquietuds polítiques van
començar quan era a l’institut: “Llavors es produïa la Guerra del Golf i em vaig mobilitzar a favor de la pau
i contra el servei militar obligatori”. De mica en mica, va
formar part dels Consells de la Joventut a Cornellà, Catalunya i Espanya, així com a participar en diverses campanyes
de cooperació internacional.
I entre totes les opcions d’esquerra que coneixia, va
optar per Iniciativa per Catalunya Verds: “No sóc independentista i la solució comunista no em semblava actual ni
una veritable solució”. No obstant això, es considera marxista, en el sentit que creu que encara hi ha molta injustícia
i explotació. I afegeix: “Tinc més en comú amb un obrer de
París que amb burgesos com el senyor Artur Mas”.
De tots els càrrecs que hi ha ocupat, destaca els anys
que ha estat com a regidor de Serveis Socials a l’Ajuntament de Cornellà (1999-2003), perquè va conèixer l’Ajuntament per dins i els problemes dels seus veïns. També
està molt satisfet del seu pas per la Diputació, on és des de
2006. De fet, crec que es tracta d’una institució infravalorada, perquè “és més eficient que la Generalitat perquè es
veu millor on van els diners”.
Pare d’un fill i una filla, es presenta com a alcaldable
de Cornellà per ICV-EUiA, conscient que té un paper fonamental com a enllaç entre els antics membres del partit,
que provenen del PSUC, i les noves generacions que hi
entren.
Funes confia que la seva imatge de força i contundència es compensi amb la seva actitud dialogant i oberta. La
seva experiència com a jugador de bàsquet també podria
jugar al seu favor. Sap què vol dir treballar en equip. III

arnau funes | iniciativa
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CIU: Josep Llop

Un lluitador per la independència
personal i política

josep maria rañé | partit socialista de catalunya

PSC: Josep Maria Rañé

El sindicalista que va a arribar
a ser conseller de Treball

J

osep Maria Rañé Blasco (Barcelona, 1954) és el
més veterà dels qui han participat en el debat de El
Llobregat, no només perquè tingui 60 anys, sinó
perquè ha exercit un munt de càrrecs tant al món
sindical com polític, mantenint sempre una forta vinculació amb les qüestions laborals i el món local.
De fet, Rañé divideix la seva trajectòria pública entre
1974 i 2014 en dècades: la primera, amb càrrecs importants a la Unió General de Treballadors a Sant Feliu, el
Baix Llobregat i Catalunya. Els deu anys següents, com a
regidor als Ajuntaments de Sant Just Desvern i Sant Feliu
de Llobregat, diputat del Parlament de Catalunya i membre
de l’Executiva del PSC a Catalunya, entre d’altres. Més
tard, destaca la seva trajectòria com a diputat comarcal i
Conseller de Treball i Indústria durant el primer tripartit
de Pasqual Maragall (2003-2006). Finalment, sobresurt la
seva feina com a president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
Rañé no té la sensació d’haver treballat en dos àmbits
diferents. “És el mateix negoci, distint negociat: Indústria,
Economia i Treball”. De fet, escoltant-lo parlar-hi, ningú
no diria que ha tingut problemes per fer de mediador entre
treballadors i empresaris: “Jo no sóc neutral, perquè cadascú té el seu origen, però sóc imparcial. He intentat crear les
condicions perquè els altres puguin assumir les seves responsabilitats en condicions d’igualtat”. Amb tanta experiència, tampoc no té por a reconèixer que n’hi ha pressions:
“Si tens idees clares, aguantes la pressió. I tinc molt clar
que allò que no es pugui explicar no es pot fer”.
Amb aquesta filosofia de vida, no resulta estrany que es
defineixi com una persona treballadora i empàtica. Cassat
i amb una filla de 27 anys, Rañé encara té molta saviesa a
aportar i és per això que apareix en segon lloc a les llistes
del PSC de Sant Feliu de Llobregat. III

J

osep Maria González és veí d’Esparreguera des del
seu naixement, fa 37 anys. Des de ben jove es va
interessar pel que succeïa al seu voltant i, com que
no li agradaven “com anaven les coses a Espanya”,
va decidir comprometre’s amb un partit polític quan estava a punt d’acabar la carrera d’Història a la Universitat de
Barcelona.
Va optar pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC),
del qual ha format part fins al 2012. Els quinze mesos que
va treballar com a regidor del seu poble substituint un altre company van ser ambivalents: “Personalment, va ser
una experiència molt enriquidora, un gran aprenentatge;
políticament, vaig veure que la democràcia interna no hi
funcionava”. Per això, i per la “deriva política” del PSC,
va decidir canviar de sigles.
Avui dia és portaveu i coordinador de l’agrupació de
Ciutadans d’Esparreguera, així com responsable de la política municipal del Baix Llobregat i candidat a l’alcaldia
del seu poble. Una de les coses que més li indignen és que
no s’escolti la ciutadania, probablement perquè fa deu anys
que exerceix com a president d’una associació de veïns i
està implicat en altres entitats com el Col•lectiu Esparreguerí de Recerques, on treballen per investigar, protegir,
divulgar i fomentar el patrimoni del poble. És per això que,
si guanya les eleccions, modificarà el reglament municipal
“perquè la gent pugui decidir què s’ha de fer i no només
escoltar els que altres han fet”.
Sens dubte, aquest professor “interí” d’Història en un
institut baixllobregatí és una persona “seriosa”, “activa” i
“exigent”. També reconeix que s’implica massa en allò que
fa i que, potser per això, a vegades es pren les coses “massa
a la dolenta”. O serà que la història afavoreix l’esperit crític, afegim nosaltres. III

josep llop | convergència democràtica de catalunya

david parada | plataforma per catalunya

PxC: David Parada

L’expert en màrqueting que
dissenya les seves campanyes

D

avid Parada Pérez (Barcelona, 1981) va conèixer
Plataforma per Catalunya quan estudiava a la universitat i es va afiliar perquè “sintonitzava amb
les seves idees”. El 2011 va presentar-se a les llistes de Sant Boi i va guanyar un escó com a regidor.
Aquesta experiència ha suposat un salt qualitatiu, ja
que no és el mateix treballar per al partit, “amb gent que
pensa com tu”, que tenir un tracte directe amb el ciutadà,
que pot tenir idees diferents. Parada assegura que van ser
els primers a criticar “la casta política” i es mostra molt
orgullós de la feina feta. Segons diu, han mostrat el “clima
de corrupció” que hi havia al PSC, tot i que es tracta d’una
“lluita de titans”.
Parada reconec que no disposen dels mateixos recursos
i que moltes vegades ha de sacrificar el temps que dedica a
la seva dona i el seu fill per poder desenvolupar la seva feina com a regidor i conseller del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, entre altres responsabilitats dins el partit. A més
a més, el càrrec no dóna per viure i Parada compatibilitza la
seva faceta política amb l’empresarial, donant feina a unes
cinquanta persones.
Tot i així, aquest titulat en Disseny, Màrqueting i Dret
es considera sobradament preparat per optar a l’alcaldia de
Sant Boi i ser pare per segona vegada. “Encara necessitem dos Centres d’Atenció Primària, una biblioteca, més
seguretat per a la indústria i una millor gestió ètica”, enumera en pocs segons. I es defineix com a “seriós, lluitador
i constant”. I optimista, afegim nosaltres, perquè no dubta
en cap moment que tornaran a tenir representació a la ciutat: “Hi ha un vot ocult que no apareix a les enquestes i
cada vegada costa menys dir que votes PXC”. Es nota que
sap com vendre el seu producte. III
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BLOC 1: ¿COM PODEN COMBATRE LES DESIGUALTATS SOCIALS?

E

n temes de desigualtats el que s’ha produït són urgències greus i molt importants.
S’ha d’abordar l’urgent. Hem d’assegurar
els drets bàsics de les persones i el primer
i més elemental és el dret a l’alimentació. S’ha d’assegurar que
ningú passi fam al Baix Llobregat.
Un segon element és assegurar el dret a viure, el dret a l’habitatge; i després, drets tant bàsics com la salut i l’educació. En
totes les meves intervencions, el que faré serà explicar coses que
es poden fer als ajuntaments, per tant, explicaré coses que es poden decidir a partir d’aquestes eleccions. Intentaré no anar-me’n
a altres escenaris o altres situacions.
Pel que fa l’alimentació, doncs, és evident que intensificar
els programes escolars perquè les beques menjadors es produeixin i no hagi cap nen que es quedi sense alimentació; col•laborar
amb els bancs d’aliments des dels serveis socials i posar en marxa noves experiències com la targeta moneder.
Pel que fa l’habitatge, hem d’aconseguir -mitjançant oficines
de mediació i mecanismes amb les entitats financeres- aturar els
desnonaments. I, evidentment, hem de generar una altra dinàmica de lloguers socials. En matèria d’educació i de salut, tot i que
depèn de la Generalitat, des dels ajuntaments podem fer moltes
coses.
Lluitar contra el fracàs escolar, col•laborant amb les ampes
i els ensenyants, generant un servei per aquells nens i nenes que
estan patint una situació més complicada. A més, cal generar una
relació entre els centres educatius i les empreses perquè les pràctiques es puguin desenvolupar. III

L

a crisis el que ha fet ha estat augmentar les
desigualtats que ja existien. En aquest sentit, són eleccions municipals però el que
passa al nostre entorn ens afecta. Que vull
dir: les polítiques de Zapatero, de Rajoy, de Mas i de Junqueres
ens afecten.
Desnonaments: tothom estem d’acord, però s’ha de concretar. S’ha d’actuar sobre la vivenda buida, s’ha d’actuar fiscalment sobre aquells propietaris i sobre els bancs que tenen vivendes en estoc.
A nivell general, Ciutadans vol modificar la llei hipotecària per incloure la dació en pagament. A nivell municipal, contractes-programa, que són els convenis que signa Generalitat i
Ajuntament. Han minvat moltíssim des que governen CiU i ERC
a la Generalitat, uns contractes-programa que són de caràcter
finalista i que beneficiaven a gent de la tercera edat, joves, discapacitats, etc.
Beques menjador. A C’s vam presentar a l’any 2014 una
iniciativa a nivell comarcal per ampliar les beques menjador a
Setmana Santa, estiu i Nadal. Resultat pobre. Ara entrarem als
ajuntaments i la tornarem a recuperar.
I en la línia que deia, el Parlament ens afecta. CiU i ERC
han votat en contra de mesures a favor de la pobresa energètica,
la renda mínima d’inserció, dotar de més recursos als serveis
socials dels ajuntaments o donar suport a les llars d’infants municipals.
Ciutadans i altres partits han votat a favor. III

T

enim dos elements claus. Un és establir
un pla de rescat social. Hi ha una situació
d’emergència i, per tant, s’ha d’assegurar
pa, feina i sostre per la majoria de gent.
És urgent abordar aquest rescat social amb mesures que ja s’estan fent a ajuntaments de la comarca, però que creiem que val la
pena intensificar.
Un altre paquet important és reformular els serveis dels ajuntaments. La crisis ens ha agafat amb un serveis socials dèbils.
Cal aprofitar la situació per fer un replantejament del paper que
tenen els serveis municipals perquè no siguin uns serveis de caritat i d’urgència sinó que siguin els serveis socials que garanteixin
els drets fonamentals de la gent: el dret a l’educació, a la salut,
el dret a la infància, el dret a conviure en igualtats d’oportunitats
que avui no es produeix.
A on anem? Al rescat social sí, però també a tenir uns serveis
socials més potents i robustos que lluitin contra les retallades
de la Generalitat de Catalunya i que afecten a molts dels serveis
municipals. D’altra banda, és clau garantir l’habitatge de la gent.
Que les nostres ciutats estiguin lliures de desnonaments és una
prioritat.
A nivell comarcal, estem en disposició de fer un fons d’habitatge perquè la gent pugui accedir a un lloguer social de 200 i
poc euros i que pugui viure amb dignitat. III

H

i ha moltes coses que des de opcions
polítiques diferents podem arribar a
compartir. I la prova està en què després
d’aquests anys de crisis, la forma en com
els ajuntaments -independentment del color polític- ho hem
afrontat, probablement no sigui substancialment massa diferent.
Els aliments en primer lloc, es requereix de la protecció de l’habitatge i de la salut.
En l’àmbit de les competències municipals, hi ha moltes coses que es poden fer. La primera és quina disponibilitat pressupostària hi destinem a aquests objectius i d’on la minvem d’altres
serveis que hem prestat en anys de més bonança.
Sembla fàcil de fer, però en realitat té costos polítics i de
comprensió per part de la societat. En l’àmbit dels aliments, s’ha
d’ajudar en dos grans qüestions: un, el fet d’ajudar -sigui a través de convenis, voluntariat o aportacions municipals- a totes les
situacions on la precarietat alimentària existeix. No són moltes
però hi són i s’han de tenir en compte i, sobretot, pel que fa els
aliments frescos. La segona, tot l’àmbit de les targetes moneder.
Des de fa mesos, la Diputació de Barcelona ha engegat aquesta
iniciativa d’àmbit local que dignifica la vida de les persones.
En l’àmbit de l’habitatge, és essencial la tasca de mediació
que de forma professional els serveis socials poden fer, sobretot,
per evitar els desnonaments. Aquí s’ha de treballar molt per tenir,
en alguns casos, els habitatges d’emergència.
En l’àmbit de la salut, s’ha de mirar molt per algunes persones que necessitem algun suport. III

H

josep maria lloc intervé en el seu primer bloc

i ha unes desigualtats perquè hi ha hagut
unes polítiques econòmiques que han
practicat determinats partits polítics en
possessió del govern durant anys i que
després venen a solucionar-les. Hem arribat per una situació de
desindustrialització, de no tenir en compte polítiques amb un valor afegit a la nostra social. No hi ha millor política social que
crear ocupació i de qualitat. Ara tots els ajuntaments segueixen el
‘mantra’ de que són els que menys desnonen, els que més ajuden
a la gent... però són els mateixos alcaldes que construïen pisos
de protecció oficial a 300.000 euros. Els mateixos que ara han
canviat de política sense fer el ‘mea culpa’.
Ja que tenim el problema de no poder canviar la política
macroeconòmica i molt menys quan administrem el 12% del
pressupost públic (a Noruega administren el 42%), hem d’intentar minvar aquestes situacions de pobresa. La Generalitat ha
privatitzat les empreses energètiques que eren un valor afegit i
ara tenim les empreses que, clar, volen guanyar diners i no cedeixen davant d’aquestes situacions, només en casos molts petits.
Cal pal•liar amb recursos aquestes situacions però no podrem si,
a nivell general, no fem un canvi de polítiques. I en aquest sentit, veig molt poques formacions polítiques que estiguin d’acord
perquè el Parlament Europeu, on s’estan manegant ara aquestes
qüestions, faci un canvi tot i que ara vinguin aquí dient que ho
solucionaran tot des dels ajuntaments quan és inviable. III
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BLOC 2: ¿COM S’HA DE FOMENTAR L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC?

N

o podem deixar de fer res que vagi en
dos direccions: reduir l’atur i crear ocupació. El problema de l’atur és el de
llarga durada, que afecta a les persones
grans, joves, a les dones i a tots els col•lectius, que estan des de
fa un any o dos a l’atur. Fa falta un pla de xoc i, després, canviar les formes de com ens relacionem amb aquestes persones en
atur, personalitzant, acompanyant-los i potenciant que sigui la
mateixa persona que sigui capaç de refer-se, amb certa autoestima per anar a buscar treball. En qualsevol cas, el tema de l’atur
no el podrem resoldre perquè és un problema més estructural.
Per crear ocupació.
En aquesta crisis, des del 2007, el 50% dels llocs de treball
que s’han perdut són de la construcció; el 25% de la indústria i
el 15% del comerç. Per tant, el 90% dels aturats venen d’aquests
tres sectors. I aquí només treballava el 50% al 2007, per tant,
hi ha altres sectors que han anat tirant i que se’ls s’ha ajudar.
Ara, a la construcció, amb plans de rehabilitació, com els que
s’estan fomentant des de l’Àrea Metropolitana, que ajuden a rehabilitar l’habitatge i suprimir barreres arquitectòniques, podem
crear ocupació. A les indústries, als nostres polígons, dotant-los
dels serveis que necessiten les empreses, ajudant-los amb iniciatives com InnoBaix, aplicant les polítiques d’orientació cap a
sectors de més valor afegit i reordenant les ordenances perquè
es puguin ubicar les empreses en funció de les seves necessitats
podem crear ocupació. I en el comerç, treballant conjuntament
per potenciar el comerç local. Això ho podem fer, ho hem vingut
fent i ho seguirem fent. III

E

ls Ajuntaments no poden ser un problema per la gent que han perdut la feina ni
per les empreses que pateixen, i quan dic
empreses, dic petita i mitjana empresa,
petit comerç... Per tant, hi ha d’haver una màxima protecció i
una màxima atenció per ajudar-los fiscalment, amb ajudes, si cal.
Hem d’estar defensant els llocs de feina perquè són un bé comú.
Socialment els llocs de feina els hem de protegir perquè són imprescindibles per nosaltres.
El concepte de recuperar, reciclar, reutilitzar també s’ha
d’aplicar a la indústria i a l’activitat econòmica de la comarca.
Estem en gran disposició de fer una reconstrucció de l’activitat
econòmica de molts municipis en base a com funcionen molts
polígons industrials, quins serveis tenen en comú, quines sinergies es poden generar per intentar anar a un parc comarcal de
polígons industrials. Aquí va haver un pacte per la reindustrialització, que ara s’ha de recuperar, i que ha de ser el full de ruta de
tots els ajuntaments que ens hem d’enganxar, perquè el que està
clar és que no resoldrem els pocs arguments que tenim per crear ocupació si no ens posem d’acord. Necessitem una estratègia
metropolitana, una estratègia comarcal. Aquí, un paquet important és apostar per la rehabilitació al sector de la construcció, el
sector amb més atur, i aquí les polítiques públiques han d’ajudar.
Després, creiem en una altra economia diferent, amb una
arrel més cooperativa, amb una visió més comunitària. Per acabar, necessitem tenir plans d’ocupació, des del punt de vista més
social, per garantir que les persones a l’atur mantenen una cotització mínima per poder arribar a una situació de jubilació una
mica més digna. I això els ajuntaments ho hem de garantir, tot i
que el PP i CiU contínuament ens posen més dificultats per poder
intervenir en polítiques econòmiques i d’ocupació. Creiem que,
des dels ajuntaments, podem millorar la situació tot i que som
conscients que és un problema estructural. III

E

ls dos companys que m’han precedit, que
són d’esquerres, m’estranya que no hagin
parlat de la reforma laboral, un dels principals problemes d’ocupació. Per cert,
amb el suport de CiU al Congrés dels Diputats.
Proposem una reforma laboral que fomenti la contractació
i no l’acomiadament i el contracte únic per acabar amb la temporalitat actual. El principal problema que tenim és la ‘xacra’
de l’atur. S’ha de ajudar als emprenedors, a les pimes, s’ha de
donar suport a la formació dels treballadors i dels aturats, s’ha
d’ajudar al comerç local, s’ha incentivar el turisme, el teixit productiu local, s’ha de donar més facilitats eliminant burocràcies i
s’han d’estendre els vivers d’empreses. Per concretar amb més

mesures, proposem dos anys d’exempcions fiscals des de l’inici
de l’activitat econòmica per fomentar l’emprenedoria; a nivell
de comerç local, s’han de realitzar plans de dinamització locals
conjunts entre les unions de botiguers i les associacions de comerciants; plans d’ocupació, que tenen una funció social molt

important, fins i tot, liderats pels ajuntaments; plans de xoc municipals amb tots els agents implicats; i, després, les empreses: hi
ha polígons industrials que estan molt deixats; s’han de mantenir
i adequar per facilitar que les empreses s’instal•lin a la nostra
comarca. III
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L

a primera mesura de benestar social és la feina i això afecta al gruix més important de gent que avui pateix la xacra de l’atur.
Als ajuntaments no podem resoldre aquest problema que és estructural,
però podem fer moltes coses. Hi ha una part molt important en l’àmbit de
l’accessibilitat i la rehabilitació de l’habitatge. Són àmbits que poden donar molta feina a molta
gent de la construcció.
D’altra banda, el comerç local té moltes dificultats, en molts casos, perquè la dimensió del
comerç és sovint petita i també la manera com s’administra fa difícil competir amb certes àrees
comercials. Creiem que des dels ajuntaments podem ajudar molt a la seva dinamització través de
plans de comerç que responguin verdaderament a la realitat i, per tant, adoptin una forma de fer més
cooperativa en benefici del comerç local i de l’ocupació estable.
També es poden donar suports a l’emprenedoria. I això s’ha de fer a través de mesures fiscals
com, per exemple, l’incentiu de nous emprenedors que comencin i que hagin superar diferents filtres per tenir les quotes de la seguretat social bonificades, també podem bonificar la contractació,
per part de les empreses locals, persones del municipi durant un temps; per tant, hi ha mesures que
podem fer.
Finalment, el foment del turisme -la nostra comarca no ha fet una feina prou fonda per generar
treball però aquest sector ho pot fer-; plans d’ocupació que hem de demanar a la Generalitat i a la
Diputació perquè, en termes de formació, han de permetre als treballadors poder reciclar-se; i molt
important, l’àmbit del medi ambient. L’àmbit de la biomassa i la neteja de boscos i la cura de l’entorn natural hi ha un àmbit que no s’ha explotat. III

H

i ha una mancança que no ha dit cap ponent que és la seguretat als
polígons industrials, que a la nostra comarca és ‘cero patatero’. He
parlat amb algun comerciant que té la seva activitat en un polígon
i que l’ha robat 18 vegades en dos anys. Ja no li agafa cap assegurança. M’he trobat molts ajuntaments, com per exemple el meu, en què la policia local sortia una
vegada per la nit, de vegades dos. La seguretat és important. Els comerços generen seguretat quan
estan a la trama urbana i s’han deixat molt aquestes situacions perquè hem viscut prèviament com
a ciutats dormitoris i no hem fet aquesta cohesió per nutrir-les d’aquest context propi de les comarques. Creiem que els Plans d’Ocupació estan bé, si no s’utilitzen per endollar, als ajuntaments, als
seus amiguets.
Veus que no es poden renovar en fases de més de sis mesos i després veus gent que ha renovat
quatre vegades seguides perquè són amigues d’algun partit polític o alguna qüestió mentre que hi
ha, en alguns municipis, un 19% d’atur. Fins que no entrem la ètica dins de la política econòmica
dels ajuntaments, serà molt difícil. I, per últim, els impostos. Tothom parla de subvencions, exempcions fiscals... Els impostos que tenim, sobretot a les ciutats més grans, és en molts casos més alts
que a Barcelona, per exemple, per obrir un restaurant. Amb això, volem fer alguna cosa? Està molt
bé prometre-ho, però legislatura rere legislatura, les bonificacions sempre han estat mínimes i amb
una quota que al final no s’acaba completant. El que podem fer és donar seguretat als polígons; arrengaments urbans; fer una política urbanística que afavoreixi el comerç i, després, que no entrin en
incongruències de dir volem uns llocs de treball de qualitat i després deixen obrir un macro-centre
comercial que farà molt de mal a la trama comercial de proximitat, etc. III

BLOC 3: PROJECTES O VIES ESTRATÈGIQUES PELS QUALS LLUITARAN

D

ues línies d’actuació que no són contradictòries: preservar la qualitat ambiental
i preparar la comarca pel procés de recuperació econòmica. D’una banda, la
qualitat ambiental que vol dir treballar per tota la vessant costanera, és a dir, el mar; treballar el riu -continuant aprofitant i millorant la seva qualitat de l’aigua, el seu aprofitament i utilització
ciutadana- i evidentment tot l’aspecte agrícola, que és un factor
que no hem de perdre per cap motiu. I, a la segona qüestió, hem
d’assegurar aquelles infraestructures que necessitem per recuperar-nos econòmicament. A la que s’ha reprès una mica l’activitat,
ja tornem a tenir les tensions amb les nostres infraestructures.
Hem de potenciar la mobilitat, hem d’aconseguir que els
transports públics siguin un element de connexió de la ciutat,
entre les ciutats i amb els polígons; hem de donar un pas endavant amb el ferrocarril i després hem d’acabar allò que està a
mitges. No pot ser que a Vallirana continuem sense que hi hagi
la variant, no pot ser que no hi hagi comunicació entre la A-2 i
la A-7, el soterrament de les vies a Sant Feliu, no pot ser que hi
hagi infraestructures planejades només. No pot ser perquè les
necessitarem quan la situació agafi una certa represa. No hem
de generar grans coses noves, hem de fer tot allò que tenim pendent per sortir abans de la crisis el més ràpid possible i que no
sigui, altre vegada, un creixement que ens col•lapsi de nou i que
ens generi més problemes que no solucions i que ens malmeti el
medi ambient enlloc de servir per millorar-l’ho. III

L

a idea principal és construir una comarca
més justa, més democràtica, més sostenible. Cal recuperar la dignitat de la política
local i de proximitat. Cal recuperar territorialment la comarca, i aquí hi ha feina. Ara podem dir que podem
defensar el Parc Agrari, però aquí hi ha una voluntat depredadora
de col•locar ciment on ara hi ha possibilitat de desenvolupament
agrari.
Desenvolupar, doncs, el Parc Agrari, recuperar el riu, recuperar la muntanya... La muntanya pot donar activitat econòmica,
pot donar possibilitats de recuperació i aquí hi ha uns quants municipis que tenen muntanya. I després hi ha un element clau que
és recuperar el teixit industrial amb una visió comarcal, amb una
visió que superi la competència entre els polígons de les ciutats.
Hi ha situacions molt absurdes a la nostra comarca, de ciutats
governades pel mateix partit polític i on els polígons són ajuntats
i és impossible concretar tots els temes de trànsit o de logística;
i encara tenim moltíssimes naus industrials que encara competeixen les unes amb les altres per veure quina ofereix els preus
més barats. Per tant, una visió global de polígons industrials, una
visió global a nivell territorial i una visió global de transport públic que ens permeti cosir les dues coses. Ens falta aquesta visió
de comarca cosida amb transport públic que ens permeti anar
d’una banda a l’altra del riu, cal fer projectes nous, cal perllongar
el tramvia, cal connectar algunes ciutats amb línies de bus, cal
fer un replantejament que permeti reduir l’ús de vehicle privat.
Es pot reduir la contaminació millorant l’activitat econòmica i
l’activitat industrial. III

gonzález exposa els projectes de c’s davant l’atenció de rañé

D

ues prèvies, com que de desigualtats socials i d’ocupació ja hem parlat, no en
parlo però són dos eixos importants per
nosaltres. Segona, tot el que han dit els
meus companys que m’han precedit està molt bé, però a nivell
municipal poc. La gran majoria depèn de la Generalitat o de l’Estat. Regeneració democràtica i participació ciutadana. Aquests
són dos grans eixos. Creiem que estem al final d’un cicle i a
l’inici d’una segona transició democràtica que s’inicia d’aquí un
mes, a les eleccions municipals. I el Baix Llobregat no es pot
quedar enrere.
Cal recuperar la confiança de la ciutadania envers la política
i els polítics. Per aquest motiu, hem signat una carta ètica on
ens comprometem a renunciar al nostre càrrec en el cas de quedar imputats per corrupció política, per exemple. Proposarem un
pacte en contra de la corrupció que farem extensiu a la resta de
partits polítics i que esperem que el signin. Rendició de comptes.
Volem audiències públiques al tercer any de legislatura per
avaluar el grau de compliment del programa de govern. Els
ROMS: els hem patit fins ara. Som un partit que està fora dels
ajuntaments i no podem participar en molts. S’han de reformar
per millorar la participació ciutadana, aplicar els reglaments de
participació ciutadana, reactivar els consells sectorials i territorials, polítiques de proximitat. Els ajuntaments grans si que tenen
la figura dels regidors de barri, els petits no. Nosaltres volem fer
extensiva la figura del regidor de barri a tots els municipis del
Baix Llobregat. I, finalment, ajuntaments oberts a la ciutadania.
Ha d’haver una bidireccionabilitat. Els ajuntaments han d’estar
oberts perquè la ciutadana pugui participar, no només cada quatre anys. III

S

i em permeteu discrepar amablement
del company de Ciutadans, els ajuntaments si que podem fer moltes coses a
l’àmbit de les infraestructures que, si bé
no forma part de les nostres competències, si que
podem donar la cara davant el ciutadà i, per tant, podem donar la
cara pel nostre territori i conjuntament ho podem fer.
En aquest sentit, no puc estar més d’acord amb el que ha
comentat la primera persona, Josep Maria Rañé, del PSC. L’objectiu pel qual hem de lluitar és doble i complementari: la defensa del medi ambient i la recuperació econòmica; i subscric
les infraestructures de Vallirana, la connexió de l’AP-7 i A-2, el
soterrament de les vies a Sant Feliu, el perllongament de la línia
de TramBaix fins a Molins de Rei; i, un altre, el sistema de gestió
aeroportuari que ha de canviar perquè aquest aeroport del Prat
sigui totalment competitiu tant en el transport de passatgers, com
de mercaderies, com en els vols low-cost com en comercials;
que ara, l’actual sistema d’AENA ens frena.
Després hi ha altres àmbits que també hem de defensar. Cal
defensar els nostres polígons industrials com el nivell de la seva
fibra òptica d’alta capacitat com també que puguin gaudir de certes bonificacions fiscals per ajudar a la instal•lació d’empreses
sota diferents filtres i condicions. Com ho podem fer als ajuntaments? Potenciar encara més el consell d’alcaldes. Per què?
Perquè té molta capacita d’influir a l’Estat i a la Generalitat. III

III CIUTADANS: Perquè quedi clar. Compartir les infraestructures que ha dit el company del PSC, però vostè mateix, senyor
Llop (CiU), ho ha dit, no són competències municipals. Des dels
municipis podem pressionar tant a la Generalitat com a l’Estat
perquè facin aquestes obres, però no són competència municipal.
III CIU: Però són responsabilitat municipal, senyor Gonzàlez.
CIUTADANS: Però no són competència municipal, només
podem pressionar.

III CIU: Doncs vostè, que parla de regeneració democràtica,
serà el primer que acceptarà amb mi que no només ens hem de
cenyir a les competències sinó a les responsabilitats.
III CIUTADANS: Li poso un exemple. Em presento a Esparreguera. Al meu programa no porto que portaré el tren a Esparreguera. No em puc comprometre.
III CIU: Però si pot demanar el tercer cinturó.
III CIUTADANS: Pressionaré si puc perquè l’administració
corresponent ho faci, però jo no ho faré.

el bloc acaba a la següent pàgina amb la intervenció de
david parada de pxc, després de la rèplica de ciutadans a ciu
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BLOC 4: EXPOSICIÓ LLIURE DE CANDIDATURES

H

a quedat clar que hi ha tres línies fonamentals. Una que té a veure amb els
drets socials i amb la protecció dels
col•lectius que més ho necessiten; la segona, que és la promoció de l’activitat econòmica com element
per lluitar contra l’atur, que és un dels factors de major discriminació; i, la tercera, que és la de endreçar el territori.
Vull aprofitar aquest temps per complementar la quarta línia
d’actuació que els ciutadans ens demanen: una gestió municipal
eficient. Per dir-ho gràficament, que canviem les bombetes, que
netegem els carrers, que fem el manteniment dels carrers, la seguretat als carrers, que fem allò que correspon ...
Però, a més, la ciutadania demana què és el que es fa, per què
es fa, amb qui es fa i com es fa. I això vol dir que els ajuntaments
han de tenir mecanismes àgils i ràpids perquè la gent pugui participar i conèixer. S’ha fet un esforç. Tothom ha intentat col•locar
els PAMs dins d’una visibilitat, però hem de seguir avançant perquè, de vegades, ens perd allò de parlar d’elements econòmics

E

david parada, màxim dirigent de pxc al baix llobregat

E

ls Ajuntaments sí que són responsables
de la inversió pública que es faci perquè
també recapten impostos i perquè els
ajuntaments pactem amb les altres administracions la instal•lació d’aquestes infraestructures perquè cedim terreny i perquè els serveis tècnics s’han de
posar d’acord. Encara que no paguem els ajuntaments també són
responsables.
El que volem revertir és la poca inversió que té el Baix Llobregat respecte el que representa a Catalunya gràcies als governs
de CiU, amb els que ha menystingut el Baix en depriment d’altres comarques. Volem revertir aquesta situació perquè creiem
que aquesta justícia fiscal que promouen a tots els llocs no s’ha
donat al Baix, marginats durant molts anys.
No es pot entendre que en aquests moments de crisis s’està
fent la segona línia de metro, aquesta del TramVallès, i aquí, al
sud, encara no ens arribi una línia de metro, una línia de qualsevol mitjà que connecti els a prop de 600.000 ciutadans amb
Barcelona. Després, s’ha de posar en marxa les infraestructures
no acabades.
Com a últim comentari, al senyor González, tots els ajuntaments tenen un PAM que cada any es rendeixen el que fan els
governs municipals -i jo estic a l’oposició-, però ja existeixen
mecanismes.
Com a qüestió important, cal recuperar la decència i la credibilitat dels ajuntaments, que és una de les coses que més en ment
té la ciutadania, avui dia, que està farta de les situacions que, en
general i a nivell local, s’ha trobat. III

III CIUTADANS: al representant de PxC, vostè sap que el compliment del programa de Sant Boi és del 30% perquè és membre
de la corporació, però la ciutadania no. El que vull és que ho
sapiga la ciutadania. I, després, quan parlàvem de convenis entre
ajuntaments i administracions per fer infraestructures, a Esparreguera va acordar cedir a la Generalitat un terreny per fer un
institut-escola; va entrar CiU i s’ha acabat l’institut-escola.
III PxC: el 80% dels ajuntaments de la comarca tenen penjat a
les seves webs el PAM i els pressupostos perquè estan obligats
per llei.
III Ciutadans: els municipis de 10.000 habitants, els de menys
no. I Esparreguera té 22.000 i no està el PAM, hauríem de mirar
perquè cada municipi té les seves característiques. Perquè jo no
sé quin és el programa de govern del meu poble, perquè no està
penjat a la web.

stem en una proposta on ha d’haver justícia social, sostenibilitat i democràcia.
Volem recuperar la dignitat política i aquí
tots hem de fer un esforç. Aquestes municipals no van de indepència sí o no, si ets color lila o color
taronja, immigració sí o no, no van d’això, van d’intentar veure
de quina manera podem fer polítiques locals que s’ajustin a les
necessitats dels nostres veïns i veïnes. Sinó estarem enganyant a
la gent. És important que la gent que es presenti tingui propostes, tinguin idees, tinguin ganes de treballar pel municipi, que
conegui el seu municipi... És imprescindible. I, en aquest sentit,
hi ha un compromís ètic i polític de sempre, de la gent d’ICV,
del PSUC, de la gent d’EUiA, dels Verds que aposten per una
política feta a peu de carrer, de proximitat.
I ho hem fet en el dia a dia: som els primers que hem fet
pressupostos participatius; plens oberts a la gent, fins i tot el
company de Ciutadans pot parlar a Sant Feliu tot i no tenir representació; a l’any 1999, el senyor Tejedor a El Prat va fer el
pla de mandat participat amb la gent i amb comissions de participació. Per tant, invents els justos perquè nosaltres hem tingut
moltes experiències. És clau que els ajuntaments deixin de tenir
la seva maquinària pivotant al voltant de l’alcalde perquè passin

com si tothom fos interventors. S’han de poder explicar les coses
amb la voluntat de que s’entenguin.
Perquè a política el que no es pot explicar que no es faci,
perquè o no s’entendrà o perquè no és legal. Hem de plantejar
aquest element de transparència, de bon govern, de responsabilitat i de proximitat. És necessari que hi hagi un mecanisme de
barri de comunicació directe. Cal escoltar la veu organitzada de
la gent.
Moltes vegades els reglaments municipals venen d’una època
que no s’han ajustat a les noves demandes. Per tant, transparència i proximitat. Ens hem d’arriscar una mica amb la innovació
per tirar endavant. Com deia un socialista històric, ho hem intentat i ho continuarem fent. Posem a la gent que considerem més
honrada, per a continuació -com deia el Pablo Iglesias,l’històric
no el d’ara- tractar-los com la menys honrada, per vigilar-los.
Hem de reforçar aquesta vigilància per recuperar la confiança en la gestió municipal com ha estat fins ara, un exemple de
transparència i de bon fer. III
a pensar que el centre de l’ajuntament són els veïns i les veïnes.
És important que les polítiques municipals donin un gir en les
maneres de fer, en com fem les coses i quina justificació tècnica
o política hi ha darrera de cada acció municipal. Això ens permetrà recuperar la confiança. Tenim una ciutadania molt informada,
però ens falta construir capital social.
És exigible a tot candidat que faci un esforç per parlar del seu
municipi. És evident que hi ha coses que superen l’esfera municipals, i aquí hem tingut una prova, però hem de tenir el rigor per
aplicar-les amb seriositat. És un problema que pot tenir aquesta
comarca, que anem a parlar d’altres coses i després tenim els
plens municipals com el de Esparreguera, ingovernable, perquè
hi ha una dispersió de grups que dificulta el poder treballar conjuntament. A mí em sembla molt bé que hi hagi gent que s’incorpori a fer política, sigui d’esquerres o de dretes. En definitiva,
és gent que s’incorpora a la política. I està molt bé exigir-se ser
persones honestes, però creiem que és molt millor portar 36 anys
sent honestos i defensant a les persones a peu de carrer.
Els nostres candidats, tots, són així. I ho hem de reivindicar.
Acabo amb les tres idees: justícia, democràcia i sostenibilitat ha
de ser el pal de pagès sobre el que la gent pugui votar. Ja és suficientment important; no cal buscar altres banderes. III
l’alcaldessa de sant boi,
lluïsa moret, va presidir
el debat, grabat
íntegrament per
ràdio municipal de
sant boi

E

l 24 de maig el Baix Llobregat s’hi juga
molt. S’hi jugar continuar en el estancament o passar a la il•lusió i a la participació. L’estancament és provocat per dos
motius: un per governs que actuen més com delegats de la Generalitat de Catalunya, sobretot aquells governats per CiU i ERC.
El que haurien de fer, per exemple, és demanar les infraestructures pendents o demanar que pagui el deute pendent com el de
les escoles bressol. Potser podríem baixar les taxes de les escoles
bressol si la Generalitat pagués.
Una segona branca és el model esgotat. El PSC és un model
esgotat. Han fet moltes coses després del post-franquisme, és veritat, però el seu projecte està esgotat, no dóna per més. Alguns

volen presentar aquestes municipals com un primer round de les
autonòmiques. Estic d’acord amb el company d’ICV que hem
de parlar de municipals; la diferència és que ell no vol parlar de
les autonòmiques perquè són ambigus en aquest sentit. Igual que
el PSC.
Que tenen en comú tots aquests partits. Jo no dic que no siguin honestos, però són els partits de la vella política. I el que
ens juguem el 24-M és la contraposició entre la vella política i
la nova política. La vella és la que ha governat els ajuntaments
durant 36 anys, com per exemple, El Prat. I la nova és la que intentem, des de la humilitat, la que representem nosaltres. Aquesta comarca necessita un canvi i aquest canvi només pot venir de
la mà de Ciutadans. III

III PSC: només una petita manifestació perquè com he vist tants
enterradors del socialisme, veure un altre més en aquesta taula
no em sorprèn.
Ens queda molta corda, molta renovació i molta cosa. No patiu en aquest sentit. Hi ha una cosa que deia Arnau Funes que és,
bàsicament, que hi ha una trajectòria i avui podem plantejar una
trajectòria de molt de temps amb unes persones que han canviat
i que són diferents.
Les nostres candidatures incorporen gent nova com qualse-

vol fill de veí, per tant, si voleu anunciar morts, doncs, mira,
escolta’m... I, segon, farem un error fonamental si cridem a coses
que no estan sobre aquesta taula. No hi ha pressa. Ja discutirem
el 26 de setembre o quan toqui, però ara es tracta de parlar dels
ajuntaments i del que proposen els grups.

III Ciutadans: totalment d’acord, per això el que no volem és
que en aquestes municipals, s’utilitzin els ajuntaments per fer
política pel 27-S.
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l 24 de maig votem els nostres ajuntaments, per tant, votem el nostre alcalde,
el que té la major responsabilitat d’administrar el municipi; i, per tant, aquelles primeres preocupacions que tenim la ciutadania com som la il•luminació,
que els carrers estiguin nets, que les voreres siguin accessible, que el clavegueram funcioni, la seguretat, etc, doncs, són elements bàsics i fonamentals. Hi ha un segon element que és el nivell de confiança que aquest alcalde transmet a la ciutadania. Per dir-ho d’alguna
forma, un company em deia “Tú votaries a aquesta persona? Bé, podria ser que sí. Si tinguessis un
milió d’euros li confiaries? Home, no. Doncs, aleshores no el votaries per alcalde.
Hi ha una sèrie d’elements intangibles que poden determinar, sobretot als pobles petits, quins
poden ser els futurs alcaldes. A part d’això hi ha altres temes de naturalesa més institucionals com
són el benestar social -per cert, ningú hem parlat de la gent gran ni de la gent que queda exclosa per
altres motius o perquè tenen una discapacitat i des dels ajuntaments poden incidir i molt-, l’àmbit
de la feina i l’àmbit territorial. Però també hi ha altres qüestions en aquestes eleccions que debatem
i que són transcendents. Una d’elles és el procés nacional. Des de CDC considerem que Catalunya
comença a cada ajuntament. De fet, els ajuntaments són, en molt casos, els que inicien qualsevol
moviment polític. Per tant, en l’àmbit del procés, és essencial que la pedra fonamental per explicar
tot el que estem fent parteixi dels ajuntaments.
Ho hem intentat tot amb l’Estat per poder-nos entendre, hem buscat totes les solucions possibles i sempre han estat negades, la prova és aquest Estatut d’autonomia retallat i escapsat. Com
dèia Alfonso Guerra, “le pasamos el cepillo y se acabó el problema”. Doncs, no. No s’ha acabat el
problema perquè el que volem és, amb totes les institucions al costat de la ciutadania, allò que la
gent vulgui decidir democràticament.
Després hi ha l’element de la transparència. Transparència màxima. Si al final del s.XX parlàvem de la democràcia participativa; és a dir, escoltar a tothom i que tothom participi, avui hem
de parlar de democràcia deliberativa. I això vol dir que amb els grups organitzats de persones que
tenen alguna idea, cal ajudar en el procés de co-decisió, perquè els ajuntaments siguem elements
vehiculadors de tot el procés de democràcia interna que ens ha de permetre arribar a les millors solucions possibles.Ho hem de tenir molt en compte, perquè al costat hi ha molts que prediquen amb
cants de sirena quina és la nova política.
I la nova política, avui, ve de tots aquells que fan processos de reflexió profunds sobre que vol
dir la transparència, la responsabilitat, com s’apliquen els mèrits i el compromís a la política, quins
sistemes s’han de plantejar perquè no hi hagi pactes com els que passen a Esparreguera que són
impossibles de gestionar, tot i la solidesa de l’alcalde, que va lluitar i es va posar al capdavant de la
ciutadania per fer una cosa que la Generalitat no volia fer. . III

É

s curiós escoltar tots els partits el transparent que volen ser, però des del
meu punt de vista, el PSC mai podrà dir que estan renovats mentre tinguin
a la seva executiva a gent com Josep Maria Sala, que va estar condemnat
pel cas Filesa, i el partit el manté a l’estructura. O CiU que manté el tinent
d’alcalde de Reus o l’alcalde de Lloret, etc. Tots volen fer aquest cant de sirena però la ciutadania
el que reclama és que tots els partits tinguem una situació diferent i podem filar prim. Sé que la
corrupció zero és impossible, perquè tots som persones, però si hi ha un partit amb una situació
d’aquestes no poden continuar amb aquesta metàstasis.
La ciutadania demana aquest canvi de governs monocolor dels socialistes que han fet perdre
una rellevància i unes aspiracions comarcals molt diferents del que podria haver tingut. Òbviament,
sempre es fan coses, no podem dir que no s’ha fet res, sinó no estaríem aquí. Però el canvi vindran
de diferents formacions polítiques -és impossible que vingui només d’una sola-. És possible que es
reprodueixi la situació d’Esparreguera, on hi ha nou partits polítics; serà difícil de governar però
farà repensar aquests pactes que permetrà millorar el no recaure el poder en una formació política,
millorar la democràcia, la gestió dels ajuntaments, a fer-la més transparent. Possiblement necessitem dues legislatures així.
En aquest sentit, apostem per afrontar la pobresa social de la comarca, apostem per unes polítiques econòmiques i industrials actives en la recerca i en la qualitat dels llocs de treball, en la
incentivació d’aquestes polítiques i defensant els nostres leitmotiv de sempre per fer una ruptura
amb l’actual sistema, per veure que se’ns planteja en el futur totalment incert. III
el debat ha estat
emés íntegrament
per la ràdio municipal
de sant boi

rèpliques finals després de les intervencions corresponents als quatre blocs establerts

III ICV: Apostem perquè els ajuntaments siguin elements de facilitació del dret a decidir-ho tot,
però no han d’anar més enllà en aquestes eleccions. El que han de fer, en aquest context, és facilitar
el debat però no mullar-se més enllà perquè crec que és enganyar a la ciutadana. La nostra posició
és clara, és un procés constituent però que no és resolt ni tan sols amb aquestes pseudoplebiscitàries. Però no és proclama la independència des dels ajuntaments. Segon: vella i nova política. Per
nosaltres no és un problema de partits polítics, és un problema de propostes, de maneres, de persones. La nova política la pot reivindicar qui la faci. Nosaltres hem renovat les llistes com ningú,
hem incorporat homes i dones com ningú i molta gent nova, amb processos participatius que hem
fet com ningú. El Prat és un candidat de 25. En canvi, hi ha partits que no han governat mai i ja té
imputats. Siguem honestos. Les persones són les que canvien la política. I Ciutadans o Podemos i
aquests partits que dieu que sou nous no porten persones noves. La novetat no la dóna les sigles, la
dóna qui tens donant la cara i a molt llocs no tens cares noves, a Sant Feliu o Cornellà, per exemple.
III PSC: sé que a molts els interessa dir que no tenim una posició definida respecte la independència, i no és així. Precisament, un dels problemes que hem tingut és que gent que està per la
independència s’ha anat. Nosaltres no estem per la independència, estem per una proposta federal,
sense marxar, amb una relació diferent amb Espanya. I creiem que és el que es produirà. La segona
cosa, el senyor Josep Maria Sala no va en cap llista, és un militant que té unes responsabilitats però
no va en cap llista. Va quedar claríssim que mai s’havia embutxacat un sol euro i va ser la persona
que va personificar un error del partit que ha corregit, que és un finançament irregular que va haver
fa vint anys. Un error que hem corregit i que mai s’ha tornat a repetir i a les proves ‘me remito’. Per
tant aquest tema no toca per a les municipals.
III CiU: respecte el caràcter plebiscitari d’aquestes eleccions ho sabrem el 24 de maig, perquè hi
ha uns partits que diem que sí i altres que diuen que no; i si la ciutadania dóna suport a aquestes
opcions del sí, doncs, tindrà un caràcter plebiscitari. I si el 27 de setembre hi ha un resultat favorables als resultats que defensem seguir el nostre camí, doncs, també. La segona cosa és que hem
viscut anys d’una enorme crisis econòmica i a sobre l’Estat ens ha fet pagar a les autonomies els
plats trencats de la crisis. Després, hi ha alguns partits que s’empenyen en dir que CIU té un caràcter ‘retallador’. Els hi diria que reflexionem, perquè quan hi ha hagut una mica de diners, com
la Diputació de Barcelona, s’han pogut mantenir polítiques que es feien abans, mentre que abans
es dedicaven a altres coses. Posem els mobles allà on hi ha ‘calers’, i això en bona part és l’Estat
espanyol que no ens ha tractat bé.
III PxC: no es votarà al senyor Sala però mentre no canvieu aquesta situació difícilment podrem
confiar. Per la meva experiència a Sant Boi, amb govern de PSC amb ICV, quan vaig arribar a
l’ajuntament, ens vam donar compte, que per cert va treure l’exclusiva aquest diari, que els cinemes
de can Castellet estaven cedits a un regidor del PSC de Pallejà. Ho vam presentar a la fiscalia, es
va haver de fer la concessió i resulta que aquesta persona havia consumit 180.000 euros de subministres que havia de pagar ell i que va pagar l’ajuntament; la número 12 de la llista del PSC va ser

endollada fa mesos a l’ajuntament, la número 4 de la llista que va ara va ser, després de ser secretària d’organització del PSC de Sant Boi al 2011, va ser endollada de secretària de Celso González,
regidor d’aquest ajuntament i després directora d’una escola municipal, evadint totes les polítiques
laborals òbvies. Ara va de número 4. Mentre no canvieu aquest tipus de polítiques ni d’endollatges
típics a la comarca és difícil que podeu entonar qualsevol tipus de transparència tot i que guanyeu
i tingueu la vostra petita gàl•lia. III
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La Contracrónica - Por Jesús Vila

Seamos pesimistas; gobernarán los mismos

N

o. No era el debate, o la mesa redonda o la exposición
de líneas programáticas que nos merecíamos, pese al
esfuerzo de esta casa por dar voz a todos los que van
a disputarse los ayuntamientos el 24 de mayo. No lo fue
por muchos motivos, el menos importante de los cuales la poca
seriedad de algunas fuerzas que ni siquiera se acercaron a nuestra
redacción. A eso se le llama desprecio a la prensa y, consubstancialmente, desprecio a los ciudadanos, desprecio a los votantes y
desprecio al rigor exigible a quienes pretenden representarnos. O
desprecio, o algo peor: insolvencia. Falta de aparato, falta de personal o falta de discurso. Me atrevo a pensar que de todo un poco.
Lo dicho, de 9 solo estuvieron 5. Y de los cuatro que faltaron,
podríamos disculpar a medias a la gente de Podemos porque no
se presentan con sus siglas, aunque ahí estarán. Y quizás a la CUP
porque no tendrá candidaturas en todas partes... Absolutamente
irresponsables la gente del PP y los de ERC. Han sido históricamente poco decisivos en el territorio. Se merecen serlo menos.
De los cinco que estuvieron, tres estarán previsiblemente entre
las cuatro primeras fuerzas (la cuarta, es el guirigay de candidaturas locales amalgamadas por los de Podemos). ICV seguirá manteniendo probablemente algunas parcelas de poder y PxC, que ya
era residual, puede serlo todavía más, si las coses mejoran.
Sin sorpresas
La fórmula elegida por El Llobregat para que se explicaran, ponía
más el acento en las propuestas que en la controversia. Y ganas
de controversia solo tenia el representante de Ciutadans que, si las
encuestas aciertan, podría dar perfectamente la campanada. Los
demás que estaban allí —de PXC voy a hablar poco por razones
obvias— tampoco tenían muchas ganas de trifulcas, la verdad,
algunos porque eran gatos viejos —Rañé (PSC) y Llop (CiU)— y
Funes de ICV, porque con reivindicar pasado, tenia bastante.
Aburrido, ciertamente, porque lo que les oímos a PSC, a CiU
y a ICV ya lo habíamos oído antes en otras campañas y porque lo
que le oímos a Ciutadans tenia escasa réplica. En honor al representante de quienes están llamados a dar un susto, hay que decir
que fue el que le puso más ganas y, sobre todo, el que presentó
un aire más renovador, algo más de chispa. Esto no es una crónica
de lo que dijeron. Es una crónica de ambiente, de sensaciones,
del aroma de los mensajes. Y ahí ganó Ciutadans que reivindicó
unos ayuntamientos que rindan cuentas a la ciudadanía, política
de proximidad —potenciando los consells y los regidores de barrio— y la creación de mecanismos para que los ayuntamientos se
abran a la gente. Es evidente que la participación, la transparencia
y la rendición de cuentas son los mensajes de la ruptura de los
años que vivimos, como antes lo fue la gestión, los equipamientos y las infraestructuras, en los años de la reforma que parecen
fenecer. Por cierto, sobre lo que insisten especialmente de nuevo,
los que han gobernado desde siempre. Siguen hablando de buena
gestión, de mejorar las infraestructuras y de luchar contra el paro.
Ellos, que lo único que han hecho ha sido gestionar monolíticamente —todo para el pueblo, es un decir, pero sin el pueblo—,
comerse el territorio a base de urbanismo, polígonos y carreteras,
cada uno colapsando su casa, para que ahora descubramos que
no es difícil ir de Abrera a Barcelona, lo complicado es ir de Abrera
a El Papiol que está a dos pasos. Y de luchar contra el paro, los
mismos socialistas que aprobaron aquella vergüenza histórica de
la reforma laboral.
Y hablan de explicarse, sobre todo explicarse. Explicarse bien,
decía Rañé, que para eso el PSC, también en la comarca, ha sido
el mejor torpedo para el hundimiento del periodismo crítico. “No se
puede hacer lo que no se puede explicar”, dijo Rañé. O porque es
ilegal, o porque no interesa a nadie.
En cualquier caso, si no hay testigos, mejor que mejor. Porque
lo que es ilegal o lo que es sobrero, solo se puede explicar si hay
alguna voz independiente que tiene espacio y compite en igualdad
de condiciones con quienes están subvencionados para explicar
solamente lo que el poder quiere que se explique. Aquí en el Baix
Llobregat de eso sabemos mucho. Yo diría que la historia del pe-

riodismo de la comarca de la Transición para acá, es la historia de
la supervivencia frente al PSC y, en menor medida, pero también,
frente a ICV.
Pesimismo vs. Optimismo
Y esto es lo que dio de sí el debate. A Llop no le hace falta ver para
ser brillante porque tiene una memoria prodigiosa y porque sabe
que su clientela electoral es presidencialista, quiere una buena gestión de los servicios comunes y, si todo eso se hace en catalán,
“oli en un llum”. Como hay que estar al día, habló de la democracia
deliberativa y tuvo tiempo, como no, de culpar a España de todo lo
que queda por hacer.
Exactamente lo que, según Rañé, se ha de reivindicar para el
inmediato futuro, terminar lo que está empezado, mejorar la calidad
ambiental y crear empleo. Por cierto, también en la construcción,
que para eso los consistorios del PSC todavía tienen unes cuantas
hectáreas que echarse al gañote. Y mejorar el transporte público

y la agricultura. Eso el PSC, que si les dejan se vuelven a vender
lo poco que queda de Parc Agrari por el plato de lentejas de Eurovegas, algo que, si hubiera conciencia de comarca, no debería
perdonárseles jamás de los jamases.
Funes reivindicó el pasado, ya decía. Treinta y seis años de
honradez. Ellos que siguen siendo una izquierda “de debò” cada
día más camaleónica a fuerza de mimetizarse con esa forma de
hacer política que todo lo justifica en la responsabilidad y en lo políticamente correcto. Reivindicando el pasado, porque no se atreven
a reivindicar el futuro. Por que, como explican los de Podemos, hay
todavía mucha casta con los pies de barro en sus filas.
Seamos pesimistas. Las cosas seguirán igual porque mandarán más o menos los mismos. Hasta el representante de PXC se
atrevía a criticar el clientelismo de los poderosos: coses veredes...Y
ahora, seamos optimistas.
La prensa libre seguirá aquí para que los de siempre tengan
que oír, aquello que quisieran silenciar. III
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Núria Marín

Antoni Garcia

Daniel Ordóñez

Lluïsa Moret

Miquel Salip

David Parada

Psc

Erc-am

Plataforma x Catalunya

Psc

Erc-am

Plataforma x Catalunya

Ana González

Rafael Jiménez

Jordi Monrós

Josep Puigdengolas

Julián Fernández

Jordi Mas

IC-V-euia-piratas.cat-e

guanyem l’hospitalet

ciu

IC-V-euia-me-e

partido socialista del trabajo, internacionalista

ciu

Miguel A. García

José Conde

Sonia Esplugas

Olga Puertas

David Enguita

Marina Lozano

ciutadans

upyd

pp

ciutadans

upyd

pp

Christian Giménez

sondeig electoral de el llobregat per aquest 2015, resultats
electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

CUP-Pa

Lucía Pérez

sondeig electoral de el llobregat per aquest 2015, resultats
electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

GdSB-CUP-Pa

25 escons

2015

2011

27 escons

2015

CORNELLÀ

Gana PSC, sorprende C’s

Antoni Balmón

Raquel Albiol

Jose Real Lorenzo

Psc

Erc-am

Plataforma x Catalunya

Arnau Funes

Vidal Aragonés

Jordi Rosell

ICV-euia-ep-e

Cornellà en comú-crida per
cornellà

ciu

Jorge García

Carlos Valenzuela

Daniel Serrano

ciutadans

upyd

pp

2015

2011

2011

T

ras la encuesta realizada en El Llobregat en el número de marzo de
2015, estos podrían ser los resultados de las elecciones en las tres
grandes ciudades del territorio. Hecha la
extrapolación de los resultados, se da un pequeño retroceso del PSC aunque el partido
hegemónico del Baix se proclamaría como
claro vencedor haciendo honor al pseudónimo de la comarca como ‘cinturón rojo’.
No obstante, las tradicionales alianzas
que se habían dado con Iniciativa seguramente se verán afectadas por el emergente auge de Ciutadans y el retroceso de los
ecologistas. Según el sondeo, el partido de
Albert Rivera está llamado a ser la gran sorpresa de las elecciones, sobre todo, en las
grandes ciudades y podría tener en muchos
municipios la llave de gobierno. De hecho,
marcará mucho cuál será el futuro gobierno
municipal si estos dos partidos consiguen o
no la mayoría absoluta. Por su parte, Iniciativa retrocede más o menos dependiendo de
si se presentan o no los círculos afines a Podemos que, por ejemplo, en Sant Boi no se
presentan, mientras que en ciudades como
Gavà o Viladecans se presentan de manera
duplicada, fruto de la división interna.

Por otro lado, CiU y PP pagarían el
precio de estar gobernando en sus respectivos territorios y se percibe un retroceso
que se hace más pronunciado en la bancada popular que perderían entre 2 y 3 concejales, dejando de ser en L’Hospitalet, el
principal partido de la oposición. En contra, sube ERC que mejorará sus resultadas
ligeramente lo que le permitirá estar en más
consistorios que no en 2011. Las plazas
que ocupen los republicanos podrían ser la
que dejen los concejales de Plataforma por
Cataluña que tras su auge y tras conseguir
representación en municipios como L’Hospitalet o Sant Boi, previsiblemente, darán
un pequeño paso atrás que de ser muy pronunciado les dejaría, incluso, fuera de los
plenos.
A partir de aquí, muchos son los matices
que pueden influir en los resultados finales
de cada municipio; no obstante, este dibujo
comarcal nos permite dilucidar las principales intenciones de voto en unas elecciones complicadas para hacer una quiniela,
con una cantidad de opciones insólita hasta
ahora y a la expectativa de ver si este pluralismo de papeletas se traduce en plenos
multicolores. III
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Carles Ruiz

Bàrbara Lligadas

Psc

Erc-am

Jose Luis Atienza

Eduardo Tobaruela

ICV-euia-e

guanyem viladecans - cap

Martín E. Barra

Miguel Rojo

ciutadans

upyd

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors

Raquel Jiménez
Psc

Nicolás Sanz

J. Sergio García

Carles Lozano

pp

ciu

Puri González

Alberto Delgado

viladecans sí se puede

Plataforma x Catalunya

ICV-euia-Piratas.cat
-mg-e

Erc-ev-dg-am

guanyem gavà
bloc d’esquerres

Jose A. Menacho

ciutadans

gent de gavà en comú-equo

pp

Verónica Borja

Jordi Albert

Psc

Erc-am

Francesca Muñoz

Jose M. García

ICV-euia-e

Democracia 3.0

Saray Cantero

Nahúm M. Martín

ciutadans

sí se puede sant andre de la
barca - sí es pot

Sonia Aranda

Joan Gaspà

pp

ciu

Juan M. Navarro

Miguel Á. Ibáñez

Mónica Parés

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors

Andreu Pérez

M.Enric Llorca

Juan Torralbo

Juan Ángel Marín

veïns per sant andreu de la
barca (veinsxsab)

Plataforma x Catalunya

Ramón Castellano
ciu

Manuel García

gavà sí se
puede (gssp)

PxC

Jordi Casanova

Miguel Rojo

CUP-Pa

upyd

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors
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ESPLUGUES

SANT JOAN DESPÍ

Pilar Díaz

Oriol Torras

Jaime Padilla

Antoni Poveda

Lluís Fabrés

Jose A. Sánchez

Psc

Erc-gxe-avancem-am

Plataforma x Catalunya

Psc

Erc-MES-am

siqueespot/sisepuede sant
joan despí en marcha

Lidia Ibáñez

Julian Carrasco

Albert Comellas

Margarita Gual

Manuel Ruiz

Pere A. Montserrat

ICV-ME-AS CAT - Entesa

canviem esplugues

ciu

ICV-euia

societat justa despí

ciu

Laura Benito

Sergi Oliveras

Mercè Haro

Jose Luis Cerro

Jordi Farré

Manuel López

ciutadans

CUP-Pa

pp

ciutadans

CUP-Pa

pp

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

SANT JUST DESVERN

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

SANT FELIU DE LLOBREGAT

Josep Perpinyà

Sergi Seguí

Laia Flotats

Lourdes Borrell

Oriol Bossa

Rosa Maria Martí

Psc

Erc-am

ciu

Psc

Erc-am

ciu

Lluís Monfort

Pablo Barranco

Enrique Salvadores

Jordi San José

Silvestre Gilaberte

Elísabet Ortega

Movem Sant just - entesa

Vía Democrática

pp

ICV-euia-e

cc veïns per sant feliu

pp

Guillermo Francés

F. Javier Alegre

Luis Serrano

ciutadans

ciutadans

junts per sant feliu (Jsf)

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament
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MOLINS DE REI

MARTORELL

Lluís Tomàs

Adolf Bargués

Adrià Arque

Xavier Paz

Sílvia Guillén

Miguel Bautista

Psc

Erc-am

MES, moviment d’esquerres

Psc

Erc-am

Partido socialista del
trabajo (internacionalista)

José Simón

Raquel Pérez

Xavier Fonollosa

Pere García

Ana M. Aroca

Joan R. Casals

MOVEM MARTORELL

SOM martorell

ciu

ICV-euia

Molins camina

ciu - jfm

Ismael Hernando

F. José Arpal

F. José García

Roger Castillo

Daniel Sánchez

Plataforma x Catalunya

pp

ciutadans

CUP-Pa

pp

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

PALLEJÀ

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

SANT VICENÇ DELS HORTS

Olga Campos

Miquel Fuentes

Ismael Álvarez

Miguel Comino

Oriol Junqueras

Caterina Mestres

Psc

Erc-am

ciu

Psc

junts x sant vicenç

ciu

Ascensión Ratia

Rafael Martín

Miguel Fradera

Petronila García

Georgina Josefa

Humberto Palafoll

entesa per pallejà

partit pel desenvolupament
de fontpineda

pp

ICV

sant vicenç dels
horts sí puede

pp

José A. Pernas

Santos Mateo

Javier Hernández

ciutadans

ciutadans

Plataforma x Catalunya

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament
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SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

CERVELLÓ

Lourdes Ruiz

Juan R. Vilchez

Joan Piqué

Jose I. Aparicio

Josep Ramon

Jesús Arevalo

Psc

Erc-am

ciu

m’estimo cervelló-psc-cp

Erc-am

ciu

Miquel Carrión

Gerard Segú

Javier Belloso

Rosaura Serra

Miquel Casals

Carmen García

acció ciutadana (acció)

progrés-entesa (p-e)

pp

ICV-euia-me-e

millor cervelló (millor)

pp

Juan Vélez

Eneko Nicolas

Isabel Belmonte

Veïns independents de santa
coloma de cervelló (visc-c)

ciutadans

cervelló ahora sí se puede

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

CORBERA

SANT ESTEVE SESROVIRES

Rosa Boladeras

Montse Febrero

Eric Blanco

Enric Carbonell

Mª Carme Rallo

Bernardo Orellana

PSC

Erc-am

ciu

PSC

Erc-am

ciu

Antonio Moreno

Albert Cañellas

Alfonso Olarte

Jordi Borrell

Joan Galcerán

Pere Devesa

ICv-movem corbera-entesa

CUP-Pa

pp

entesa per sant esteve-entesa

ara i sempre sant esteve
(arases)

pp

M.P.C
Jose A. Andrés

Manuel Ripoll

Jaume Ripollés

Grup independent
urbanitzacions (giu)

moviment pel canvi

Locos por sanes (lxs)

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament
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EL PRAT DE LLOBREGAT

CASTELLDEFELS

Juan Pedro Pérez

Jordi Ibern

Víctor Ibáñez

María Miranda

Antoni Casas

Màxim Costa

Psc

Erc-am

Plataforma x Catalunya

Psc

Erc-am

associació de veines i veïns
independents de castelldefels

Lluís Tejedor

Sandra Daza

Inma Llopis

Candela López

Alex Company

Francesc X. Amate

ICV-euia-e

Se puede el prat

ciu

ICV-euia-moviment
d’esquerres-equo-entesa

castelldefels si puede

ciu

Antonio M. Ruiz

Pedro Mercade

Antonio Gallego

Guillermo Massana

Iván Palau

Manuel Reyes

ciutadans

alternativa d’esquerres el
prat (ae-ep)

pp

ciutadans

Unión progreso y democracia

pp

Cristina Simón
guanyem el prat

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

BEGUES

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Marga Camprubí

Jaume Olivella

Mercè Esteve

José A. Monteagudo

Álex Muñoz

Isidre Sierra

Gent de begues - candidatura
de progrés

Erc-am

ciu

gent per sant climent candidatura de progrés

aesc - entesa

ciu

ULI
Ramon Guasch

Sadurní Vendrell

Josefa Redondo

Jaume Campamà

Salvador Tugás

Custodio Jiménez

eb-icv-e

Tot per begues (txB)

pp

som acord municipal

unitat local independent (uli)

pp

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament
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24-m: especial eleccions

ABRERA

CASTELLVÍ DE ROSANES

Jesús Naharro

Xavier Serret

Ivan Guffroy

‘Vicky’ Castellanos

Natividad Tuloch

Eva Higueras

Psc

Erc-am

Plataforma x Catalunya

junts per castellví-cp

Erc-am

pp

CRAI
Valeri Mena

Miguel Carrión

Mònica Torre-Marín

Antonio Zarco

Elias Ortiz

Juan Carlos Almirall

Abrera en comú - entesa

Alternativa d’Abrera

ciu

ICv-euia-e

castellví de rosanes
administradors independents

ciu

Juan A. Esteban

Julián G. de Antón

ciutadans

pp

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

ABRERA
ESPARREGUERA

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors a l’ajuntament

VALLIRANA

Eduard Rivas

Montse Vilardosa

Andrés Céspedes

Psc

Erc-am

Plataforma x Catalunya

José M. Orti

Aleix Escursell

Joan Paul Udina

ICV-euia-e

CUP-Pa

ciu

Jose M. González

Ignacio Oleart

Carlos García

ciutadans

alternativa independent
d’esparreguera (aiespa)

pp

Eva Mª Jiménez

Montse Zapata

Daniel Laguia

Psc

Erc-am

millor vallirana

Omar Rodríguez

José Ávila

junts per vallirana - poble
actiu

Si es pot vallirana-entesa

Jose Busquet

Enrique Giraldez

Iván García

Antonio Cañizares

ciutadans

pp

iniciativa reacció social (irs)

ciu
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24-m: especial eleccions
TORRELLES DE LLOBREGAT

LA PALMA DE CERVELLÓ

OLESA DE MONTSERRAT

Joan C. Martínez

Joan Toledano

Pedro Ardoy

Enric Bellver

Julio Silva

junts per castellví-cp

Erc-am

PSC

Erc-am

PSC

Ferran Puig

Yolanda Escala

Xavier González

Josep Maria Llop

Juan J. Vilchez

compromís i acord per
torrelles (CAT torrelles)

ciu

la palma sempre - entesa

ciu

Partit olesa independent (POI)

Antonio García

Bernardo Casique

pp

pp

Meritxell Arenas
MOVEM OLESA-INICIATIVA-ESQUERRA
DELS POBLES - COMPROMÍS

Mireia Monfort
Erc-am

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors

M. Mercè Jou
ciu

EL PAPIOL

COLLBATÓ
Mº del Pilar Puimedon
bloc olesà - entesa

Salvador Auberni

Joan Borràs

Ana Mª Úbeda

Miquel Solà

sumen per el papiol candidatura de progrés

Erc-am

socialistes de collbató - cp

Erc-am

Jéssica Fernández
Plataforma x Catalunya

Òscar Alujas

Jordi Bou

Jordi Serra

Mª Teresa Casanovas

junts pel papiol

ciu

GRUP D’INDEPENDENTS DE
COLLBATO - FEM COLLBATO

ciu

José F. Ramírez
pp

Antonio Flores

Lorenzo García

pp

pp

resultats electorals a l’any 2011 i distribució de regidors
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lll cultura

De pisar fuerte a taconear...
S
e habla de que L’Hospitalet es considerada la novena provincia andaluza. Pero durante poco más de
un mes, Cornellà toma el relevo y se hace con esta
condición gracias al Festival de Arte Flamenco de
Cataluña que se celebra, este año, del 22 de abril al 29 de
mayo.
Es una de las citas más destacadas de la ciudad, que sirve
de antesala de las fiestas del corpus, y que capitaliza el mejor
arte flamenco del momento. Este año, Marina Heredia fue la
estrella del certamen, tras su paso por el Auditori de Cornellà
el 9 de mayo. No obstante, lo importante es el tejido asociativo que mantiene vivo este arte en nuestro territorio. De
hecho, Cornellà es de las ciudades con más asociaciones de
Flamenco de toda Cataluña; entre ellas, la Asociación Paca
García. III

Xavier Sobrevia Vidal
Mossèn parròquia santa maria de castelldefels

“Volveré a rezar y
regresaré a la Iglesia”

R

aúl Castro volvía de acompañar al presidente de
Rusia. Había sido invitado por Putin a los actos de
celebración por los 70 años del final de la II Guerra
Mundial en Moscú, un inmenso desfile de soltados,
armas, tanques y aviones había conmemorado la victoria
contra el nazismo alemán. Pero Raúl Castro no volvió en
seguida a La Habana, pasó por Roma. Quería agradecer
al papa Francisco su mediación para que Cuba se abra al
mundo y en especial por el acercamiento con los Estados
Unidos.
Para sorpresa de muchos el presidente cubano desveló
que “Leo todos los discursos del Papa y si el Papa continúa
hablando así volveré a rezar y regresaré a la Iglesia y no lo
digo en broma”. Se tocó el pecho con la mano a la altura del
corazón y confesó al oído del Papa Francisco: “es la visita
más importante de toda mi vida. De verdad”.
Este encuentro, por las noticias difundas, ha marcado
profundamente a Castro. Él mismo lo reconoció durante la
comparecencia ante los periodistas y valoró “la sabiduría, la
modestia y todas las virtudes” del Papa. Francisco le regaló
su documento “La alegria del Evangelio” y bromeó diciendo:
“Aquí encontrará una de estas declaraciones que tanto le
gustan”.
Mutuamente se pidieron oraciones: “Rece por mí” dijo el
Papa a Castro, quien también le pidió que se acordase de
él en sus oraciones. “Ya lo hago”, contestó Francisco. Así
acababa la reunión de 55 minutos que mantuvieron en el
Vaticano, una de las más largas que ha tenido con Jefes de
Estado y de Gobierno.
Juan Pablo II fue el primer papa en recibir a un mandatario cubano, en 2006, cuando se reunió en el Vaticano con
Fidel Castro. Dos años más tarde se volvieron a ver en la
visita a la isla caribeña. Pero también Benedicto XVI visitó la
isla en el 2012 y, el próximo septiembre, el papa Francisco
la irá a visitar. III

clase de flamenco en la asociación paca garcía
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c u lt u r a

Morfi Grei repasa sus quince
años de adicción en la obra
‘Memorias de un Yonkie’
Redacción

E

scribir una canción en catalán en los últimos años del
franquismo, cuando la tensión crecía en la misma medida
que se le iba la vida al dictador, solo estaba al alcance
de unos cuantos locos. ‘Ciutat podrida’ es seguramente
el emblema, la carta de presentación de ‘La Banda Trapera del
Río’, considerado el primer grupo de ‘punk’ de todo el territorio
español. A la vez que los Ramones en Nueva York, los Sex Pistols en Londres, la Trapera del Río nació de las calles de Sant
Ildefonso, Cornellà, para recuperar la protesta hasta entonces sumergida en el olvido y para poner voz a un barrio satélite también
falto de atención. Líder de esta banda, el inconfundible Miguel
Ángel Sánchez, siempre conocido como ‘Morfi Grei’, sigue exportando el espíritu de la banda allá por donde va, pero sobre
todo, en la ciudad que le vio crecer: Cornellà. Esta vez lo hace
con su nueva apuesta, ‘Memorias de un yonkie’, una obra de
teatro que seguro no deja indiferente a nadie.
Apartado momentáneamente de las giras, ‘Morfi Grei’, presenta su espectáculo con un claro carácter autobiográfico, dando
un repaso a sus 15 años de yonkie, desde la inocencia hasta el
paseo por el filo de la navaja, una vida al borde de abismo, lo
oscuro y lo cómico, todo ello, contado en clave de tragicomedia.

morfi grei

Reportaje gráfico de Álex Gallardo

El artista se embarca en un mundo desconocido, dada su
complejidad aún a día de hoy, con la experiencia vital de su
personaje, desde sus inicios, atolondrado como yonkie. En ese
oscuro mundo, ‘Morfi’ ofrece el camino desde el problema del
consumo de drogas de los años setenta (donde los ídolos de los
jóvenes de entonces como ellos, Lou Reed o Iggy Pop por ejemplo, dedicaban sus canciones a la droga) hasta el privilegio de
acabar su tratamiento terapéutico. Miguel Ángel Sánchez, alias
Morfi Grei, tuvo la suerte de haber compartido con el psiquiatra,
director del centro, quince años de experiencia laboral desde el
otro lado de las adicciones, convirtiéndose en un experto en la
materia y es ahí donde viene toda la trama cómica del asunto.
Dirigida la obra por Encarna Pastor, actriz y directora de teatro, con guión de Morfi Grei y música en directo a cargo del
guitarrista Pitu Parrado, el líder de ‘La Banda Trapera del Río’
vuelve al escenario en otro contexto totalmente diferente, con la
estimable compañía de Encarna Pastor. Será a partir del 15 de
mayo, en el Teatro La Fragua, como no, en Cornellà de Llobregat. III
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lll esports
El Open de España de
Golf tendrá un impacto
de 54 millones de euros

L

Redacció

a heterogeneidad del Baix Llobregat es una característica que se le puede aplicar en innumerables
aspectos. También en el deporte, donde el territorio
ofrece unas instalaciones de lujo para la práctica del
mundo polideportivo. Tal es la tradición por el mundo polideportivo y, en este caso el golf, que pese a que el campo
ya no se encuentra en nuestro territorio, el club mantiene
el nombre de la ciudad del litoral del Baix. Nos referimos
al Real Club de Golf Prat que desde el 14 de mayo y hasta
el 17 de mayo organiza el Open de España de Golf en Terrassa, donde se construyó la nueva ubicación para practicar este deporte. Los más jóvenes seguro que ni se imaginan que entre el aeropuerto y la playa de El Prat había un
gran campo de golf que permitía 4 circuitos de 18 hoyos,
gracias a sus 36 hoyos; y era una de las instalaciones más
importantes del país gracias a este club que justo este año
cumple 60 años con el apellido Prat.
Prueba de la importancia de este club son los datos
del impacto económico. Hasta 54 millones de euros quedarán en territorio español después del paso del Open. 500
habitaciones de hotel reservadas, hasta el cierre de esta
edición, y una estimación de 40.000 visitantes y 240 personas contratadas son algunas de las cifras que prueban
que el deporte es otro de los sectores que pueden generar
actividad económica.
Las máximas figuras europeas del golf pasarán por segundo año consecutivo por este campeonato, de referencia
también en todo el continente, lo que mejora la posición
del club Prat: “organizar el Open de España es una inversión para el club y un impulso al posicionamiento y
visibilidad del Real Club de Golf El Prat”, ha dicho el presidente de la entidad, Federico Montllonch.
Por su parte, Ivan Tibau, secretario general del Deporte de la Generalitat, quien definió el deporte como atractivo turístico: “es un honor que Cataluña vuelva a acoger
una competición como el Open, que genera una importante promoción a nivel turístico de Barcelona y sus alrededores”. En este sentido, Tibau confirmó que continúa la
lucha para acoger la Ryder Cup en el año 2022.

Els més de mil participants van col·laborar tant econòmicament com amb productes de primera necessitat

Un miler de persones participen a la XXIV
Milla Urbana i VI Solidària de Santa Eulàlia
1.810 euros, 800 litres de llet i oli i 15 caixes de productes bàsics
aniran a parar a les famíles més necessitades de L’Hospitalet
Redacció

E

l primer de maig és el dia, reivindicatiu i festiu,
de tots els treballadors; la festa dels sindicats que
surten al carrer en lluita pels drets laborals dels
que tenen feina i per fomentar l’ocupació dels
que no en tenen. Amb la crisis, l’1 de maig s’ha trobat
amb l’auge de nous conceptes, noves situacions, nous
contextos: la pobresa energètica –ja a l’agenda políticao el fet que molts treballadors continuen en situacions
vulnerables tot i tenir feina són un exemple.
Per aquest motiu, i tot i que les xifres comencen a
ser optimistes, cal seguir lluitant per les famílies amb
més necessitats; i des de tots els fronts. En aquest sentit,
l’esport és una perfecta excusa.
L’Hospitalet ha celebrat la seva XXIV Milla Urbana,
la Vi amb caràcter solidari, de Santa Eulàlia. La tradicional prova ha aprofitat la festivitat de l’1 de maig per

recórrer els carrers del barri amb una finalitat cooperativa. Amb la col•laboració i patrocini de Bluespace,
companyia de lloguer de trasters amb bona presència al
territori (el ‘self storage obert a 2002 a L’Hospitalet va
ser el primer de tota Espanya), la Milla ha permès a Asomobe i a Creu Roja porta a terme la campanya ‘Aliança
Humanitària per a l’Alimentació Infantil’, amb la qual
han pogut organitzar un recapte gràcies a la bona participació de la prova.
Fins a 1.092 ciutadans van córrer pels carrers de Santa eulàlia per aportar un total de 1.810 euros, 800 litres
de llet i oli i 15 caixes de productes bàsics com cereals,
pasta i llegums. Tot el recapte anirà íntegrament a ajudar
a les famílies més necessitades de L’Hospitalet.
Pel que fa la part esportiva, Míriam Ortiz, Isabel Rodríguez i Inna Lebedieva van ser les guanyadores de la
prova a la categoria femenina. Marc Alcalà, Brahim Fateh i Anas El Idrissi, a la masculina. III

Tot a punt per a una nova edició de la CX Cursa Delta Prat
1.810 euros, 800 litres de llet i oli i 15 caixes de productes bàsics
aniran a parar a les famíles més necessitades de L’Hospitalet
Redacció

E
La Cx cursa delta prat és ja una de les cites més
esperades del calendari de l’atletisme català

ls amants de l’atletisme tornen a tenir una cita
a la ciutat de El Prat amb la pròxima CX Cursa
Delta Prat que es celebrarà el 31 de maig. Amb
un total de 10 quilòmetres, la cursa urbana s’ha
convertit en una de les cites catalanes més importants
d’aquest esport. Organitzada per la publicació Periòdic
Delta i el Club d’Atletisme Pratenc AA, amb el suport de
l’Ajuntament de la ciutat, la Delta Prat celebrarà la seva
setzena edició que podria superar les anteriors xifres de
participació: el rècord de corredors arribats a meta està
en 782 participants (2013), mentre que el rècord de participació és del 2012 amb 1.100 persones inscrites.

Pel que fa la vessant estrictament esportiva, els
temps a batre són de dues persones, el pratenc Sergio
Enríquez (2009) i el subcampió d’Europa a 3000 metres-obstacles, José Luis Blanco (2012) amb el mateix
temps: 31:30. A la categoria femenina, Hasna Bahom
(2013) té el millor registre amb 34:43.
En aquest sentit, El Prat s’ha convertit en una de les
ciutats favorites per millorar marques. La planor del
terreny així com el circuit homologat per la Federació
Catalana d’Atletisme a través de la ciutat, amb principi
i final a les pistes Moisès Llopart del Complex Esportiu
Municipal Sagnier fan que la cita compti paulatinament
amb més corredors. Pel que fa el període d’inscripcions,
ja esta obert i es tancarà el 27 de maig. III
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esports

Potenciar Catalunya com a país esportiu referent al món
La Secretaria General de l’Esport coordinarà
les comissions, amb la UFEC i la UCEC
Redacció

E

l conseller de la
Presidència i portaveu del Govern,
Francesc Homs,
va presidir al Palau de la
Generalitat la presentació
del II Congrés de l’Esport
Català, on va assegurar
que “cal posar l’esport i
els valors que porta associats al lloc que mereixen”.
La Generalitat de Catalunya impulsa aquest
congrés per fer una reflexió conjunta entre el Govern i els agents del sector
esportiu que contribueixi a potenciar Catalunya
com a país referent a Europa i al món en l’àmbit
de l’activitat física i l’esport.

Màxima representació

Durant l’acte, Francesc
Homs va estar acompanyat d’Ivan Tibau, secretari general de l’Esport;
Gerard Figueras, director del Consell Català de
l’Esport; Jaume Domingo, president de la Unió
de Consells Esportius de
Catalunya (UCEC), i Gerard Esteva, president de
la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
(UFEC), a banda de representants dels diversos
agents del sector esportiu,
com ara clubs, federacions, empreses i institucions.
El secretari general de
l’Esport va demanar situar l’esport català “com un
model de referència, tal
i com ho ha estat durant
molts anys” i va recordar
que “el millor escenari per
fer-ho és la sobirania”.
Per la seva banda, el director del Consell Català
de l’Esport va fer un crida
a la participació del sector
i va insistir en la necessitat de col•laboració dels

diferents nivells administratius i diferents departaments del Govern.
La presentació suposa
l’inici del treball de les diverses comissions en què
s’ha dividit el congrés,
que estaran coordinades
per la Secretaria General
de l’Esport, mitjançant el
Consell Català de l’Esport, amb el suport de la
UFEC i la UCEC. Aquestes comissions treballaran
les diferents aportacions
del sector fins el dia 11 de
juliol, data en què tindrà
lloc al cloenda del Congrés, amb la intervenció
del president de la Generalitat, Artur Mas, a les
instal•lacions de l’INEFC
Catalunya, on es presentaran les conclusions de
totes les sessions.
Durant aquest temps,
el debat s’estructurarà en
quatre grans comissions
sectorials i una de territorial: Àmbit de l’Activitat Física, Esport i Salut;
Àmbit Formatiu, Educatiu
i d’Esport Escolar; Àmbit
de Competició, Alt Rendiment i Esport Federat;
Àmbit d’Empresa, Infraestructures i Turisme,
i Àmbit Territorial i de
clubs de base.

Nou model

Conscient de la importància de l’esport a Catalunya, el Govern considera convenient, amb la
realització del II Congrés
de l’Esport Català, redefinir i rellançar un model
d’èxit que treballa per
generalitzar la pràctica
de l’activitat física i per
l’excel•lència en l’alt rendiment esportiu. I és que
el sector representa actualment un 2% del PIB, té
beneficis socials, econòmics i de projecció internacional i compta amb un
complex entramat associatiu, que aplega centenars
de milers de ciutadans.

Al juliol es presentaran les conclusions, fruit
de les aportacions dels agents del sector

La presentació del Congrés, al Palau de la Generalitat | Jordi Bedmar

El I Congrés de l’Esport Català es va celebrar
entre els mesos de novembre de 1993 i juny de
1994, i va culminar amb
l’elaboració del Llibre
blanc de l’esport català,
elaborat a partir de les reflexions i els debats del
Congrés i del procés participatiu posterior.
El document descrivia
la realitat del moment, en
feia una diagnosi, determinava les línies de treball per rendibilitzar-ne
els actius i aprofitar-ne
les oportunitats i, al mateix temps, per minimitzar
les debilitats del sector i
afrontar les amenaces.
El conseller de la Presidència va recordar que
“estem en un context de

canvis profunds, no com a
país, sinó en tots els sentits, que ens poden aclaparar però poden ser una
oportunitat”. El conseller
Homs va aprofitar la seva
intervenció per establir
paral•lelismes entre el
món de l’esport i el futur
de Catalunya assegurant
que “el nostre país se’n
sortirà perquè té un projecte com a país. Sap el
que vol i cap a on vol enfocar les coses”. “Si nosaltres som conscients que
la partida la guanyarem,
crec que tindrem mitja feina feta de la que tenim per
endavant”, va concloure.
En paraules del conseller Homs, “assenyalarem
a tots aquells que ens posin obstacles” i va afegir

que “els traurem targetes
vermelles”, tal i com es va
fer en el darrer acte de denúncia dels greuges patits
per l’esport català. “L’esport del nostre país s’ha
de distingir, es distingirà
i s’ha distingit sempre per
la capacitat de sumar, per
la capacitat de fer projecte, per la capacitat d’oferir
coses atractives i interessants per al conjunt de la
ciutadania”, va sentenciar.

L’esport és de tots

Per aquest motiu, el conseller va instar el congrés
a fer “aflorar les idees innovadores, potents i molt a
l’avantguarda” de l’esport
català. “Tenim un repte
important, que és oferir
als nostres conciutadans

El Govern impulsa el II Congrés de l’Esport
Català, que permetrà redefinir i rellançar el
model esportiu del país

un projecte de país des de
la perspectiva de l’esport
on la gent s’hi apunti sobretot per la il•lusió, les
ganes de participar-hi, i
per la capacitat de generar
atractiu, indistintament de
l’origen, de la manera de
pensar, de les idees que
podria tenir cadascú. És
així com ens hem sortit
en el món de l’esport de
sempre i és evidentment
així com estic convençut
que ens en sortirem en els
propers temps”, va dir.
Per aquest motiu, va
fer una crida a “mullar-se”
per tal d’arribar a “conclusions identificables” que
vagin “més enllà de les
frases fetes”.
El conseller de la Presidència va aprofitar la
seva intervenció per garantir que “el Govern vetllarà perquè el partidisme no contamini aquest
congrés” tot i celebrar-se
enmig d’un procés electoral. III
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lll gastronomia

lA CIRERA, ALTRE PRODUCTE ESTRELLA DE LA ZONA NORD DEL PARC AGRARI, CELEBRA LA SEVA FESTA A TRES MUNICIPIS DEL BAIX: SANT CLIMENT, TORRELLES I SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

La cirera del Baix es vesteix de festa
El restaurant Racó de Sant Climent és especialista en
plats amb cireres i en el licor Karesia i un artesà de
Torrelles experimenta amb vi de cirera
Dayana García Blas

L

a cirera és un fruit primaveral dolç i petit, però
molt gustos. A més, va molt bé per les dietes depuratives, ja què aporta fibra, i conté vitamina C,
provitamina A i altres quantitats més limitades de
vitamina E, B1, B2, B6 que ajuden en els tractaments
diürètic, cardiotònics, antireumàtics i serveix com a
preventiu del càncer. Els baixllobregatins i d’altres visitants aprofiten la primavera per gaudir d’unes cireres
saludables i riques en sabor.
El pagesos “sempre pendents del cel”, són els que
més tremolen a l’hora de fer la collita, ja què quan el
sol no acompanya i plou, la fruita s’omple d’aigua i la
capa externa que actua de protectora de la cirera es fa
malbé. Però pluja apart, el tradicional maridatge de les
cireres continua viu en restaurants com El Racó de Sant
Climent, que treballa i incorpora, des de fa molts anys,
aquest fruit en tots els seus plats.

La cirera gastronòmica

En Gerard Solis, propietari del restaurant, explica que
“nosaltres amb la cirera cuinem des de primers plats, segons, carns, peixos, entrats, aperitius i postres”, perquè
volem recuperar una cuina simple, tradicional i honesta
on cada creació culinària tingui un sentit. La cirera forma part de cada plat amb una narració, i “no s’afegeix
com a mera decoració o guarnició”, indica el xef.
La cirera amb gavardina és un dels aperitius que es
pot degustar a El Racó. Es tracta d’utilitzar la cirera
amb la que es fa una maceració del vinagre per després
enfarinar la polpa com si fossin aladrocs condimentats.
Aquest procés li dóna un punt entre agre i afruitat al
plat.
El propietari de l’espai gastronòmic puntualitza que
“tenim una línia i no sortim d’aquesta”, reiterant que un
dels primers plats més apetitós és, també, la combinació
de “la cirera, la maduixa, el tomàquet i el formatge de

Les festes de la cirera s’implanten al Baix per endolcir
la primavera amb actes, concerts, exhibicions i d’altres
activitats d’entreteniment

cabra” on es juga amb els agredolços de la cuina tradicional catalana per crear un únic plat que incorpori una
explosió de sabors. En la línia de la recuperació gastronòmica de plats que es feien abans, el restaurant aposta
per tornar a fer l’antic “arròs de cireres”.

Licor de cireres

“El licor, una ratafia de cireres, és una d’aquestes coses
que es feia abans i es va deixar de fer”, senyala Gerard
Solis. El pagès, quan anava a collir l’arbre, es trobava
que no tots els fruits havien madurat, per lo que s’havia
d’esperar a que la gran majoria de les cireres estiguessin
madures. No obstant, sempre quedaven cireres verdes,
les quals no s’aprofiten avui dia, però que “per nosaltres
són ideals per fer el licor, ja que es necessiten cireres
una mica pacificades i seques”, remarca el restaurador.
La ratafia de cireres tradicional feta a partir de deixar
el producte 40 dies amb aiguardent, amb sol i serena, i
amb el terrat amb terres de fang, és un dels mètodes que
utilitzen en El Racó. Després, es procedeix a la filtració dels fruits que donen vida al licor de Karesia, una
beguda de color vermell pàl•lid, d’aroma afruitat i de
frescor agradable que, actualment, es ven a gran part de
les botigues.

El vi del Sirot

Pels amants vitivinícoles, un emprenedor de Torrelles
fa uns vins de cireres artesanals que es presenten en tres
varietats: el vi negre de cirera, semi-sec i lleugerament
afruitat perfecte per combinar amb la xocolata; el vi escumós de cirera, fruit de la darrera fermentació, molt
sec, però que ofereix una sensació refrescant al paladar;
y el Sirot salvatge, un vi de cirera dolç ideal pels postres
i els aperitius.
La festa de la cirera al Baix marca l’inici d’un període afruitat. Sant Climent presenta la seva Exposició de
Cireres assegurant que “és un model a escala del municipi” que es treballa perquè la ciutadania participi en las

activitats de les cireres i en formi part, segons determina
Isidre Sierra i Fusté, alcalde del municipi. Aquest any, la
39a mostra de cireres es dedica a fomentar les energies
renovables a través de més de 30 activitats programades
i actes dirigits a tots els públics.
D’altra banda, en Gerard Solis afirma que durant la
festivitat ells es mantenen en la línia, ja què no augmenta
el volum de treball. “La festa a nosaltres no ens repercuteix molt, ja que es plateja com una festa major a Sant
Climent”, per la qual cosa als restaurants no ens afecta
degut, també, a la limitació d’espai en els locals.

Polèmic cartell de cireres

Torrelles abraça la 35a edició de la Festa de la Cirera, el primer cap de setmana de juny, amb polèmica pel
seu cartell “Amor a la Cirera”, dissenyat per l’Eulàlia
Campderrós, veïna del municipi. Davant la creativitat, el
PSC del Baix ha sol•licitat la retirada de l’anunci argumentant que atenta contra la dignitat de la dona, ja què
es mostra el seu cos com a reclam publicitari.
El programa de Torrelles és molt dinàmic. Hi hauran
concerts, activitats pels més petits, exhibicions, balls,
jornades castelleres, una paella popular, però també la
Exposició de la cirera al Teatre de l’Ateneu Torrellenc i
una passejada pels camps de cirerers. III
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gastronomia

Les iniciatives populars reforcen a Viladecans i Cornellà
la gastronomia Km0 amb productes del Parc Agrari
La 5ª FiraTapa a Viladecans promou el producte de
proximitat a través de la restauració i fins el 31 de maig
els visitants poden gaudir de la Ruta de la Tapa
Dayana García Blas

M

és de 1.200 visitants degusten les tapes de la cinquena edició de la FiraTapa a Viladecans, una trobada
gastronòmica que avala el producte km0 del Parc
Agrari, així com als seus productors que donen valor als aliments, dia a dia, per oferir la màxima qualitat. El Gremi d’Hosteleria viladecanenc ha estat l’encarregat d’organitzar
aquestes jornades culinàries que són de lo més apetitoses.
L’objectiu és impulsar el sector de la restauració al municipi
i expandir aquest sentiment gastrònom per tota la comarca. Domingo Morillas, president del Gremi d’Hosteleria de Viladecans,
destaca que “la restauració ha de fer de punta de llança del producte de proximitat”, uns aliments ben tractats i treballats perquè
tenen “el valor de ser propers”.

La FiraTapa “creix”

Una gran fira de les tapes que, segons Morillas, “creix any rere
any”. En aquesta ocasió, 23 establiments proposen la seva creació, una tapa pròpia que ha d’estar vinculada a l’arrel dels productes km0. Les tapes es poden adquirir amb la compra d’un tiquet que inclou: cinc plats, quatre begudes, dos postres i un cafè.
Carles Ruiz, alcalde del municipi, remarca que “en moments
de dificultats, el sector de l’Hosteleria ha fet un esforç per buscar
un valor afegit” convertint Viladecans en una ciutat creativa, innovadora i amb moltes possibilitats.
A més de la FiraTapa, fins el 31 de maig els visitants poden
gaudir de la Ruta de la Tapa de Viladecans on es tastaran tapes fetes amb molt bon gust: mosset 4 estacions de “Les 4 estacions”;
Bloody Mary del Baix de la “Abadia XCIV”; rellom al cabrales
de “A la Cazuela”; caneló de porro i bacallà de “Cal Mingo”;
mini botifarra d’escalivada de “Can Batllori”; mos de mar de “La
cañita tapera”; hort i més del “celler d’en Remi”; pur Madagascar del “Forn de la plaça”; de la mar a l’hort de “Fri-top”; fideuà
a la marinera de “Groc”; torradeta de paté de tonyina del “Hotel
Ibis”, entre d’altres. Totes les tapes tenen un punt en comú, són
del Baix.

QuintoTapa a Cornellà

La Associació de Gastronomia i Turisme del Baix, i el Consorci
para a la Promoció i la Dinamització del Comerç a Cornellà, juntament amb l’ajuntament d’aquest municipi, impulsen la tercera

viladecans ha organitzat tres iniciatives de gastronomia
en només aquest mes de maig

En el QuintoTapa Cornellà participan 18 restaurants i
bars del municipi i es donarà un premi especial per
aquells que facin fotos i les pugin al Instagram

edició del QuintoTapa per promoure els productes del Parc Agrari. Amb la participació de 18 restaurants i bars de la ciutat es vol
fomentar la cultura del producte de proximitat, fresc i autòcton.
La tapa de km0 i la tapa especialitat de la casa es podran
degustar i acompanyar amb un Quinto Moritz, que per l’estiu

ja cau bé. A més, es torna a guardonar el QuintoTapa amb el
Tapaporte Oro i el Tapaporte Plata, i es donarà un premi especial per aquells que facin fotos i les pugin al Instagram. També,
s’obsequiarà amb un premi al millor cambrer i a la millor tapa
popular. III
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FGC renova el funicular de Sant Joan de Montserrat
El canvi de cotxes permet millorar les condicions
de confort dels clients i augmentar-ne la capacitat

Actualment més de 340.000 persones a l’any
fan ús del funicular de Sant Joan

Redacció

F

errocarrils de la
Generalitat de Catalunya du a terme
durant aquest mes
de maig les tasques de renovació dels cotxes que
donen servei al funicular
de Sant Joan de Montserrat. A partir del dia 30, les
noves caixes del funicular
han de permetre augmentar la capacitat de transport i fer-lo més confortable per als clients.
Com és habitual en
els casos de renovació del
parc de material mòbil,
FGC conservarà una de
les caixes del funicular
com a material històric i
es podrà visitar al museu
del cremallera a l’estació
de Monistrol Vila. L’altra de les caixes ha estat
venuda a través d’una
subhasta realitzada a la
pàgina de Ferrocarrils del
portal eBay.

Destacat atractiu

El funicular de Sant Joan
es va inaugurar l’any
1918 per comunicar la
part exterior del monestir
amb l’ermita de Sant Joan
ubicada a la part alta del
massís. Ràpidament el funicular es va convertir en
un mitjà de transport molt
popular, per això l’any
1926 es va decidir fer una
primera remodelació per
augmentar-ne la capacitat. L’any 1986 Ferrocarrils passa a gestionar-lo i
el 1997 el funicular es va
sotmetre a un ampli procés de modernització.
El funicular ofereix
una impressionant vista
panoràmica de la muntanya de Montserrat, des
d’una alçada de 1.000
metres d’altitud sobre el
nivell del mar. Des del
mirador situat a l’estació
superior es pot gaudir

d’unes vistes incomparables del Santuari i de l’entorn natural. També s’hi
pot visitar l’Aula de Natura, una exposició permanent on es pot conèixer
la història de la muntanya,
les seves característiques
climàtiques i la seva fauna i flora.
Al cim, des del pla de
les Taràntules, just davant
de l’estació, hi ha l’inici
de diferents excursions o
passejades que es troben
senyalitzades, amb diferents nivells de dificultat
i de durada per adaptar-se
a tots els públics. Entre
les diferents excursions a
realitzar destaquen els itineraris per les ermites de
Montserrat. Aquests itineraris estan formats per
5 propostes de diferents
nivells que permeten al
visitant conèixer el passat
eremític de la muntanya
mentre gaudeix del Parc
Natural.
El funicular de Sant
Joan va transportar l’any
2014 un total de 342.000
visitants i va recórrer més
de 20.000 quilòmetres.
Es calcula que una quarta
part de les persones que
visiten Montserrat utilitzen els funiculars.

FGC apropa
Montserrat

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya gestiona el cremallera i els funiculars de la Sant Cova i de
Sant Joan de Montserrat.
Recuperat des de l’any
2003, el cremallera de
Montserrat és l’únic mitjà
per accedir a Montserrat.
Envoltat per la silueta de
la muntanya, ofereix una
visió privilegiada i espectacular de l’entorn.
El tren cremallera té
uns vidres panoràmics

Instal·lació d’un dels nous cotxes del funicular de Sant Joan | FGC/Ramon Vilalta

Venda i subhasta per eBay
de material de Ferrocarrils

L

’octubre de l’any 2014, amb
motiu de la substitució de
les unitats de tren de la sèrie
111 per les noves unitats de
les sèries 113 i 114 que actualment
circulen per la línia Barcelona-Vallès, FGC va decidir impulsar una
iniciativa pionera en l’àmbit estatal
de venda i subhasta de part del seu
material ferroviari per internet. La
campanya va tenir una gran acollida tant entre els clients de Ferrocarrils com entre els aficionats del
món ferroviari, possibilitant que
disposessin a casa de tots aquells

elements que durant anys havien
format part dels seus viatges en
tren.
Amb aquest mateix esperit,
FGC va incorporar als elements
disponibles a eBay una de les caixes del funicular de Sant Joan. Els
amants del món ferroviari van poder licitar per aquest cotxe, que finalment va trobar un comprador.
L’enllaç per accedir al web on
es pot consultar el material ferroviari que FGC ofereix actualment a
través d’eBay és: http://www.ebay.
es/usr/fgc_ferrocarrils. III

que permeten apreciar
tota la bellesa natural del
paratge. Els trens estan
climatitzats per garantir
el màxim confort dels viatgers i totalment adaptats
a persones amb mobilitat
reduïda. Les andanes estan al mateix nivell del
terra dels trens per facilitar l’accessibilitat.
L’estació de Monistrol-Vila disposa d’un
aparcament gratuït per a
1000 cotxes i 70 autocars,
amb servei de restauració.
Amb una freqüència de
20 minuts, en hores punta, permet donar servei a
un total de 1.200 persones
cada hora. Els visitants
també poden gaudir de
l’exposició del cremallera ubicada a l’edifici de
l’antiga estació de Monistrol-Vila, rehabilitada, i
conèixer la seva història a
través de documents gràfics, objectes i audiovisuals.
Des del Cremallera
es pot adquirir diferents
paquets de productes per
gaudir de la visita al complert amb bitllets combinats que a banda del cremallera inclouen diferents
serveis de restauració o de
visites al museu i a l’espai
audiovisual, entre d’altres. Pel que fa al funicular
de la Santa Cova, el tren
apropa els viatgers fins al
punt d’inici del camí que
porta fins a l’ermita de la
Santa Cova on segons la
tradició va ser trobada la
mare de Déu.
És un camí planer apte
per a tots els públics que
ofereix d’una banda unes
vistes privilegiades sobre
la vall del Llobregat i visitar el conjunt escultòric
modernista català més
important a l’aire lliure:
el rosari monumental. En
aquest conjunt destaquen
obres de Gaudí i Llimona
entre d’altres. III
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