| Ciutats | 31

EL PUNT AVUI
DISSABTE, 4 DE JUNY DEL 2016

UN ANY DE LES MUNICIPALS 2015. SANT BOI DE LLOBREGAT

Una ciutat referent
a L’equip de govern (PSC i ICV) s’ha marcat com a gran objectiu de mandat la promoció i projecció
de la ciutat a L’oposició critica la falta d’idees després de 37 anys consecutius d’alcaldies socialistes
Adrià Gala
SANT BOI DE LLOBREGAT

Diu la dita que és millor no
tocar el que ja funciona. És
el que deuen pensar la ma
joria de veïns de Sant Boi
de Llobregat, que des de la
restauració de la democrà
cia –ara fa 37 anys– sem
pre han dipositat la con
fiança en el PSC i també en
ICV, actual soci dels socialistes en el govern de majoria que lidera la ciutat. Tot i
el continuisme polític, l’ar
ribada a l’alcaldia de Lluïsa
Moret –primer, el 2014, en
substitució de l’alcalde,
Jaume Bosch, i després,
l’any passat, escollida a les
urnes– sembla que ha do
nat unaltre aire a Sant Boi,
tant pel que fa als projectes
municipals com a la resta
dels grups de l’oposició,
que encapçala Ciutadans.
En relació amb el pla
d’acció del govern, en els
darrers dotze mesos l’equip
municipal ha redoblat els
esforços per fer de Sant Boi
una ciutat referent de l’eco
nomia social, el cooperati
visme i l’emprenedoria so
cial del delta del Llobregat.
A través d’instruments
com ara el Coboi –un labo
ratori cívic d’ajuda i suport
a l’emprenedor– s’han
“identificat” iniciatives i
projectes locals que abans
eren invisibles i ara s’estan
convertint en “activitats
econòmiques reals que ge
neren ocupació”, explica
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Es vol apostar per
projectes que
singularitzin el
municipi
—————————————————————————————————

Un grup de nens jugant a la plaça de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ■ JUANMA RAMOS

Lluïsa Moret.
L’altra gran acció políti
ca de ciutat duta a terme
en el darrer any ha estat la
preservació i promoció de
l’entorn natural del muni
cipi, un dels més grans en
hectàrees de tot l’àmbit
metropolità. Aquest espai,
format per massa forestal,
fluvial i agrària, s’ha con
vertit en un “actiu més” de
la població, tant per als ve
ïns –Sant Boi és un dels
municipis de la primera co-
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L’hegemonia d’esquerres es manté
El PSC i ICV van obtenir els
mateixos regidors en els co
micis del 2015. En canvi, el PP
i Convergència van perdre
força i PxC no va obtenir regi

LES CLAUS
Estalvi rècord
b En els darrers anys
Sant Boi ha estalviat
gairebé 500.000 euros.
També s’ha convertit en
un dels ajuntaments
més sanejats.

Pla del Delta
b El pla director
urbanístic del Delta, ja

aprovat, permetrà
vertebrar la ciutat, que
guanyarà hectàrees per
al parc agrari i nous
equipaments.

Millor mobilitat
b La Generalitat ja ha
presentat les primeres
propostes per millorar la
mobilitat a la zona, un

problema endèmic a la
comarca.

La nova piscina
b La piscina descoberta
és una aposta de govern
i una demanda històrica
dels veïns. El projecte,
però, és complex i no és
clar que es pugui fer
durant el mandat.

que sol·licitem”, explica la
portaveu de la formació ta
ronja, Olga Puertas, que
destaca la bona relació en
tre tots els representants
municipals. Menys satisfe
ta es mostra respecte a la
xifra d’aturats, que actual
ment se situa al voltant del
16%. “Quan fa 40 anys que
ets al govern es creen una
sèrie de rutines que són
molt difícils de modificar. I
fan falta noves idees per
poder solucionar proble
mes actuals comara la des
ocupació”, assenyala Olga
Puertas, que posa un
exemple: “Ara estem revi
goritzant els polígons in
dustrials. Fins ara eren
d’ús logístic, cosa que no
tenia sentit perquè ja no es
guarda en estoc. Ja fa
temps que ho hauríem
d’haver fet.” ■

LA CARA I LA CREU
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rona amb millor qualitat
de l’aire– com des del punt
de vista econòmic, la gran
prioritat del govern muni
cipal, que vol apostar també pel turisme de proximi
tat. “Aquest mandat hem
convertit en la nostra ban
dera la promoció i la projecció de la ciutat. Ens vo
lem singularitzar i diferenciar del nostre entorn pro
per”, diu l’alcaldessa.
En aquesta aposta es
tratègica de ciutat també
hi coincideix Ciutadans, el
principal partit de l’oposi
ció, que destaca la “trans
parència” de l’actual equip
de govern com la nota més
positiva del primer any de
mandat. “De seguida ens
passen tots els documents

dors. Els representants que
van perdre aquests partits
van anar a parar a formacions
que no tenien representació:
C’s, ERC i Gent de Sant Boi.

Unitat pel transport i silenci a Madrid
E
L
a reunió que van mantenir fa unes setmanes l’alcal
dessa de Sant Boi i altres representants municipals
del Baix Llobregat amb el conseller de Territori i Soste
nibilitat, Josep Rull. En aquella trobada, el departament
va presentar un projecte de remodelació de la C-245 que
permetrà descongestionar aquesta via,
una demanda història de la comarca. A
més, el conseller es va comprometre a
instar el govern espanyol a fer el projec
te constructor de l’anomenat “Metro
del Delta” o bé que n’encarregui directa
ment la gestió a la Generalitat. Un pas
més, tot i que encara insuficient, per so
lucionar els greus problemes de mobilitat que afecten el
Baix Llobregat. Una problemàtica que tots els partits
municipals estan d’acord que s’ha de solucionar tan
aviat com sigui possible.

l buit de poder que hi ha al govern espanyol des del 20
de desembre ha fet que algunes accions que es volien
tirar endavant hagin quedat paralitzades en espera dels
resultats dels comicis del 26-J. Entre aquestes iniciati
ves aturades, destaca el trasllat fora del nucli urbà de les
instal·lacions militars de Santa Eulàlia.
El 2007 el Ministeri de Defensa va com
prometre’s a fer-lo efectiu. El gruix de la
corporació també està a favor de la reti
rada, ja que permetrà vertebrar urba
nísticament la ciutat d’una vegada per
totes. Però l’executiu de Madrid està en
funcions i el Ministeri de Defensa ni
agafa el telèfon, com aquell qui diu. I no té cap pressa per
complir els seus compromisos. Tal com estan les coses a
la capital espanyola, fins després de l’estiu aquest tema
quedarà aparcat.

