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Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Quienes somos
73 Profesiones Diferentes
7 con Experiencias en la
Administración Pública
8 Empresarios/Emprendedores
Entre todos sumamos 52
participaciones en Entidades

222
Accions

50
Objectius

Fomentarem la Participació
Escoltarem propostes

Que farem
Farem teu
Sant Andreu de la Barca

Fem Sant Andreu som una candidatura
municipalista, que neix dels veïns i veïnes
de Sant Andreu de la Barca. Impulsada
per Esquerra Republicana i la plataforma
veïnal Vecinos por el Cambio. Ens hem
unit persones, entitats, associacions i partits polítics, per un bé comú i superior: Fer
de Sant Andreu de la Barca, el millor entorn per viure.

FEM Sant Andreu somos una candidatura
municipalista, que nace de los vecinos y
vecinas de Sant Andreu de la Barca. Impulsada por Esquerra Republicana y la plataforma vecinal Vecinos por el Cambio. Nos
hemos unido personas, entidades, asociaciones y partidos políticos, por un bien común y superior: Hacer de Sant Andreu de
la Barca, el mejor entorno para vivir.

Som un col·lectiu transversal que representa la diversitat de la nostra població.
L’alternativa més fiable per contribuir a la
metamorfosi de Sant Andreu de la Barca,
en una ciutat oberta on tothom tingui cabuda. Un projecte integrador, transversal,
participatiu i sostenible.

Somos un colectivo transversal que representa la diversidad de nuestra población.
La alternativa más fiable para contribuir a
la metamorfosis de Sant Andreu de la Barca, en una ciudad abierta donde todo el
mundo tenga cabida. Un proyecto integrador, transversal, participativo y sostenible.

Les persones han d’esdevenir el principal
motor. La nostra riquesa com a municipi rau en la nostra pluralitat i diversitat.
Fem Sant Andreu pretén ser una eina de
construcció col·lectiva i cohesió social,
que esdevingui la base per aconseguir
una gestió municipal per a les persones i
des de les persones. Incloent veïns, associacions i entitats amb la màxima transversalitat i amb un tracte d’igual a igual
entre ells.

Las personas tienen que convertirse en el
principal motor. Nuestra riqueza como
municipio radica en nuestra pluralidad y
diversidad. FEM Sant Andreu pretende ser
una herramienta de construcción colectiva
y cohesión social, que suponga la base
para conseguir una gestión municipal
para las personas y desde las personas.
Incluyendo vecinos, asociaciones y entidades con la máxima transversalidad y
con un trato de igual a igual entre ellos.

Fem Sant Andreu apostarà per un govern
transparent, ètic i obert que faci de les
persones i de la participació el seu eix
principal.

FEM Sant Andreu apostará por un gobierno transparente, ético y abierto que haga
de las personas y de la participación su
eje principal.

Convertirem el nostre Ajuntament en un
fòrum de discussió i enriquiment constant
amb espais de diàleg.

Convertiremos nuestro Ayuntamiento en
un foro de discusión y enriquecimiento
constante con espacios de diálogo.

L’atenció de les prioritats i la planificació
estratègica seran la primera baula d’un
treball de llarg recorregut, que sobrepassa de molt la simple gestió eficient dels
serveis públics.

La atención de las prioridades y la planificación estratégica serán el punto de partida de un trabajo de largo recorrido, que
sobrepasa de mucho la simple gestión eficiente de los servicios públicos.
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Els nostres suports
Formar part de la candidatura de fem Sant Andreu després d’haver estat
Jordi Albert cap de llista d’erc- am durant 3 legislatures és una mostra del suport a
la nova proposta política d’esquerra republicana de representar a tota
Diputat al
la transversalitat i diversitat de la societat santandreuenca. Compromís i
Parlament
convicció en un projecte destinat a ser l’alternativa d’esquerres al govern
llorquista que ha sobreviscut gràcies al suport de la dreta. Per un Sant Andreu de tothom.

Ingrid Morral
Cantante

Porque Sant Andreu
de la Barca necesita
Ana Mosquera un cambio urgente y
fem Sant Andreu es
Funcionaria
la candidatura más
adecuada para ello.

Porque es una candidatura transversal y plural que valora el papel
de la cultura como herramienta de cohesión y persigue dar voz a
creadores, entidades y asociaciones.

Juan Badia
Empresario

Porque ya es hora
que haya un cambio real.

Pepi Rodriguez,
Empresaria de
Hostelería

Confianza en la
apuesta de Fem
Margarita Vilar Sant Andreu para
activar y potenciar
Monfort
nuestro comercio.
Dependienta
Necesitamos
un
cambio ya!
Nuria Pelegri
Pensionista

Jose Antonio Peral
Coach Personal Executiu i Professor

Una
candidatura
que apuesta por la
promoción del tejido empresarial y
productivo de nuestro municipio.

Porque es necesario
un cambio para la
ciudadanía.

Perquè al 2019 ja toca que s’aconsegueixi tot allò amb el
que un grup de joves ja somiava al 1.995: Que els valors republicans més humanistes, dignes i igualitaris guiïn la
vida ciutadana i política de Sant Andreu de la Barca.
Bar Traga-Traga Farmacia Guatemala

Jenn Diaz
Escriptora i Diputada
al Parlament

Joan Llado
Jubilat

A les properes eleccions tenim una altra oportunitat de demostrar qui som i què volem. Especialment al nostre poble, Sant Andreu de la
Barca, ens cal un canvi: el canvi de la gent
de l’esquerra progressista, que vol ser i representar la ciutadania del nostre país. Per això,
dono el meu suport i tenen tota la meva confiança.Endavant, companyes i companys!

Per la trajectòria
personal de las personas que integren
esquerra i per la
seva ideologia.

Ferreteria Deco

Fincas Ordoñez

Bar Marlo’s

Soportes recibidos tras conocer el proyecto.

Porque hay gente
trabajando muy duro
por el bien del pueJalal Soto
blo, fomentando la
cantante
unión, y la igualdad,
dando apoyo y ayuda a cualquier propuesta buena para el bien común del pueblo.

Desde esquerra republicana de Sant
Pere Campmany Andreu de la Barca,
President d’Erc
estem plenament conSant Andreu de la B. vençuts que fem Sant
Andreu és la fórmula on encabir moltes de les inquietuds dels
veïns de la nostra ciutat.
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REDUCIR DESIGUALDADES SOCIALES
|
|
|
|
|
|

Optimización del Servicio de Asistencia a Domicilio para la gente mayor o gente convaleciente.
Mejoras en la atención de urgencias de asistencia social.
Consell Municipal de Dones (empoderar desde una participación activa).
Educar en la diversidad: formación en LGTBI, de salud sexual y acoso escolar.
Elaboración del Plan de Salud para establecer las políticas sanitarias necesarias.
Impulsar la creación de un comedor social.

BARRIS ASSEQUIBLES, ACCESSIBLES I EFICIENTS
|
|
|
|
|
|

Ampliar les places d’aparcament de llarga durada.
Ampliar el parc d’habitatges de lloguer assequible garantint la nova construcció
Fomentar la rehabilitació d’habitatges buits.
Reinventem la zona blava: zona d’aparcament de curta durada gratuïta.
Potenciar la convivència a l’espai de vianants (persones, bicicletes, patinets...).
Manteniment equitatiu a tots els barris (clavegueram, voreres, parcs,..).

DEPORTES: BENEFICIOS PARA LA SALUD
|
|
|
|

Ampliar la zona de Fitness del polideportivo L’ 11-S.
Reacondicionar la pista de la escuela Josep Pla para convertirla en un verdadero polideportivo.
Reforzar el tejido asociativo con actividades deportivas lúdicas.
Mejorar las condiciones de la piscina de verano.

SANT ANDREU DE LA BARCA: ENTRE EL RIU I LA MUNTANYA
|
|
|
|

Actualitzar el programa Adopta’m i estudiar el procés d’acollida d’animals.
Senyalització i difusió de camins naturals per potenciar l’ús cívic del nostre entorn.
Ornamentació amb espècies vegetals autòctones (Viles Florides).
Neteja del bosc per prevenir el risc d’incendis i vigilància activa d’incivisme.

CULTURA Y EDUCACIÓN: PILARES QUE COHESIONAN SANT ANDREU DE LA BARCA
|
|
|
|
|
|
|

Habilitación de un ATENEU que permita vertebrar juventud, entidades y sociedad.
Creación de una Comisión de Fiesta Mayor para rediseñarla dando voz a las entidades.
Premio a la Cultura: reconocer el trabajo de nuestros creadores.
Homenaje Carles Barcardí: concurso fotográfico de la Fiesta Mayor de Invierno.
Municipalización de la gestión de las Escoles Bressol para mejorar económicamente y sus servicios.
Creación de la Escuela de Familias para acompañarlas en su tarea educativa en las diferentes etapas.
Creación de una Escuela de Adultos para favorecer la formación continua.

PER A TU · PARA TI | 5

SANT ANDREU DE LA BARCA, EL TEU CENTRE COMERCIAL, DE PROXIMITAT
|
|
|
|

Crear la Targeta SAB per incentivar i fidelitzar les compres al municipi.
Implementar les noves tecnologies per potenciar i modernitzar el comerç local.
Crear i fomentar la Marca Sant Andreu com a producte de proximitat.
Potenciar els Eixos Comercials fent-los cohesionats i mediambientalment eficients.

POR UN AYUNTAMIENTO TRANSPARENTE Y CON LAS PUERTAS ABIERTAS
|
|
|
|

Toma de decisiones importantes y presupuestos participativos.
Elaborar una memoria anual por regidoría.
Realizar una auditoria técnica retroactiva publicando los resultados.
Establecer un sistema de notificaciones de incidencias y sugerencias.

TREBALLAR I FORMAR-SE AL COSTAT DE CASA
|
|
|
|
|
|

Millorar els polígons industrials amb caràcter d’urgència per atreure empreses.
Facilitar la formació contínua dels empleats per millorar competències.
Crear el voluntariat sènior per ajudar als emprenedors.
Habilitar vivers d’empresa i espais de Co-working.
Elaborar un Pla Industrial i una Xarxa Empresarial.
Pla Referencia’m per potenciar la contractació a partir del boca-orella.

VIVIR TRANQUILAMENTE EN SANT ANDREU DE LA BARCA
|
|
|
|
|

Incrementar la vigilancia de las zonas residenciales e industriales.
Crear la figura de Policía de Barrio.
Aumentar los efectivos de vigilancia en la ciudad.
Estudiar y mejorar la iluminación de los barrios y los polígonos.
Construcción de una comisaria nueva y funcional, incluyendo Protección Civil.

UNA CIUTAT AMIGABLE PER A TOTHOM
|
|
|
|
|

Millorar tots els parcs infantils i adequar-los a les diverses funcionalitats.
Crear una Escola de Vida per establir vincles de coneixença i d’intercanvi entre generacions.
Reconnectar la Joventut: POSA’T LES PILES, FESTIVAL JOVE, CONSELL JUVENIL i ART URBÀ i ESPAI JOVE.
Activitats per a la Gent Gran per diferents barris.
Obrir els patis d’escola per esdevenir un espai d’ús del barri.
Il·lustracions a càrrec de l'Eloy Fernàndez
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24 anys i ...
Inundacions 2014

Inundacions 2018

Falta de manteniment d’infraestructures

Les nostres 10 propostes
Millorar la Gestió per part de l’Ajuntament, amb
Transparència i donar veu al ciutadà per potenciar
la Participació.

Reduir el risc d’Exclusió Social, cobrir les necessitats dels Col·lectius Vulnerables i treballar per la
Igualtat de Gènere efectiva

Potenciar el sentiment de Pertinença a Sant Andreu
de la Barca recolzant les entitats i fomentant la
Participació i Col·laboració.

Fer les inversions necessàries per Millorar per igual
tots els Barris i reduir els problemes d’Aparcament.

Oferir per cada Col·lectiu d’Edat els recursos personalitzats que cobreixin les seves necessitats.
Recolzar l’esport amb Estructura i Infraestructures
de forma que incentivin la seva pràctica en totes les
edats.
Invertir en Formació, Educació i Cultura com a
base de la persona per créixer Personal i Professionalment.
Reforçar l’àmbit Econòmic i Industrial amb tecnlogia
i infraestructures per atraure Empreses i Incrementar
l’Ocupació.

Dinamitzar el Comerç de Proximitat recolzant les
iniciatives i promocions locals.
Impulsar polítiques Mediambientals, millorar les
Zones Naturals i Urbanes fomentant l’ús de forma respectuosa.
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Quines motivacions l’han portat a fer
aquest important pas?
Fa anys que participo de la vida cultural i esportiva de la ciutat. Hem sento molt lligat al poble que he nascut, he crescut i on m’agradaria
envellir. Tinc la necessitat de contribuir
des de la responsabilitat, en fraguar el
millor futur possible pels santandreuencs. Quan sigui pare, vull que els meus fills
tinguin la possibilitat d’escollir fer el seu camí
vital a Sant Andreu de la Barca, i no haver
de marxar per falta d’oportunitats. Vull que
tinguin un entorn agradable i sostenible, amb
una societat cohesionada, activa i lliure. Desitjo i per això treballaré, perquè la nostra ciutat sigui una ciutat d’acollida, i
salvaguardi els seus habitants.
Què és el primer que faria si fos escollit alcalde?
La primera mesura com alcalde seria realitzar
una auditoria retroactiva a l’ajuntament, per
explicar al ciutadans, quin és l’estat real del
consistori. Cal saber quin és el punt real de
partida per començar a aplicar el nostre programa electoral.
Seré un alcalde les 24 hores, perquè així ho reclama una ciutat de més de 27.000 habitants.
Crec i molt, en el poder del diàleg. Parlaré amb tothom, veïns, entitats, formacions polítiques per arribar als majors
consensos per transformar la ciutat. No
hi ha millor manera d’entendre la ciutat, que
parlar amb aquells que cada dia la volten, la
pateixen i la gaudeixen al mateix temps.
Com valoraria els 24 anys de govern
del mateix alcalde?
No hem de negar que la ciutat s’ha transformat. Potser coincidint amb el creixement
demogràfic, i que aquest obligava a millorar
urbanísticament la ciutat. El pacte PSC-Cs del
darrer mandat és l’evidència que el projecte
de Llorca ja no dóna més de si. No hi ha cap
model de ciutat, en els últims anys s’han fet
obres faraòniques per qüestions d’imatge i no
per prioritats de la ciutadania.
Creu que és necessari un (re)canvi?
Després de gairebé vint-i-quatre anys d’un mateix alcalde i color polític, és l’hora de passar
el relleu. Un canvi tranquil, que valori tot el
que s’ha fet bé durant aquests anys, però que
alhora aporti noves idees i propostes per fer
de Sant Andreu una ciutat d’oportunitats. Un
canvi progressista i de la mà dels ciutadans
que posin al centre de la política la gent i els
seus problemes.

Els projectes i la transversalitat de Fem Sant
Andreu, ens converteix en l’única alternativa
real al que hem tingut als darrers 24 anys.
Aquestes eleccions aniran del següent: o un
govern gastat i sense idees després de 40 i
24 anys de govern o una alternativa sorgida
de la suma de la gent i partits per donar l’impuls que Sant Andreu necessita.
Quines són els suggeriments o demandes que més li ha fet arribar la
ciutadania?
No només m’arriben a mi, si no a tot l’equip
de treball que està molt implicat en el teixit
associatiu i comercial. Sobretot (jo també ho
pateixo) la falta d’aparcament en tot el poble.
També la gent se sent discriminada perquè les
inversions urbanístiques es destinen només a
la zona central o al voltant de l’ajuntament. I
detectem també la poca implicació del govern
local sortint en l’ajuda a la creació d’ocupació al municipi i la escassa promoció del comerç local. Això genera riquesa a la ciutat,
aporta vida als carrers i millora la qualitat de
vida dels habitants.
Què és el pitjor i el millor de la tasca
de candidat?
Potser el pitjor seria la falta d’hores al dia per
arribar a tot. Compaginar la meva professió
amb les tasques de la candidatura és complicat. I més nosaltres, que defensem el parlar
amb tothom i la participació de la societat
en la presa de decisions polítiques. Però la
satisfacció d’oferir un projecte útil pels meus
conciutadans, val més que el cansament.
El millor és seguir descobrint el meu poble.
Conèixer moltes entitats i gent implicada en
la millora social i cultural, en definitiva que
s’estima el poble i el que fa.
Ha estat vinculat a alguna entitat local?
I tant, des de fa més de 20 anys que col·laboro en el teixit associatiu de Sant Andreu.
He estat molts anys al Club Basquetbol Sant
Andreu, com a jugador, entrenador i darrerament com a director esportiu. Segueixo lligat
però amb menys intensitat. En aquesta etapa
vaig aprendre i sentir, el valor de pertinença
a un col·lectiu, la tasca altruista de l’associacionisme i l’autoorganització.
També sense formar-hi part, he col·laborat
amb altres entitats com la Penya Barcelonista,
Societat El Casino, Colla de Diables i Òmnium Cultural. I ara tinc l’honor de dir, que sóc
casteller de ple dret de la Colla Castellera de
l’Adroc.

Marc Giribet i Gavara
Cap de llista per FEM Sant Andreu
Ha viscut, doncs, l’esport en diverses
vessants (jugador, entrenador, directiu). Com veu les entitats esportives
de la nostra localitat?
Trobo que la tasca que fan les entitats esportives al nostre municipi és indispensable.
Ofereixen una formació i valors esportius i de
vida saludable als nostres infantis i futurs ciutadans, que no podem deixar perdre, ens al
contrari hem de potenciar.
Actualment des del govern moltes entitats es
veu com una càrrega econòmica. Perquè demanen instal·lacions, perquè demanen subvencions... Però el govern no s’adona, que
generen una riquesa cultural, esportiva i humanista incalculable. Són l’essència i l’ànima
de qualsevol poble, que vol ser poble, i no
pas una ciutat dormitori.
A part de les que ha anomenat, quines altres inquietuds té?
Sóc molt entusiasta de compartir moments
amb la meva parella l’Ester, i amb els nostres amics. Les petites coses, com prendre
una cervesa amb tots ells, mentre ens expliquem coses. M’agrada molt practicar esports
col·lectius. Trepitjar i viure la muntanya també m’apassiona, ja sigui caminant, corrent o
amb bicicleta.
També m’agrada tota mena de música, sobretot el rock i la rumba. Sempre els he associat a l’estiu i les festes majors. No puc
deixar d’anomenar la Gimcana Nocturna,
on he participat des de fa 15 anys, però mai
hem aconseguit guanyar. Les tradicions i cultures populars m’emocionen i em fan sentir
part de quelcom més gran. Sincerament, tant
de bo tingués més temps per participar-hi activament.
I per acabar, el meu somni seria viatjar més,
sense discriminació. Conèixer formes de vida
i cultures diferents de les nostres em captiva.
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@femsantandreu		
https://www.femsantandreu.cat

femsantandreu
647 440 227

