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nous usos als equipaments
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Elena Amat i Serrano
Regidora de Xarxes
Socials i Comunitàries

a fa 30 anys que Sant Boi va aixecar el primer casal de barri,
a Casablanca, per donar resposta a la necessitat social de fer
possible un punt de trobada d’associacions i entitats. I des d’aleshores, 8 equipaments municipals han constituït aquest espai de
reivindicació col·lectiva i de treball comunitari.
Però, avui dia, vivim en un món d’aplicacions i xarxes virtuals.
Tot això ens podria fer pensar que l’espai físic és irrellevant en
aquesta societat hiperconnectada, i que gairebé tot ho podem
aconseguir amb un clic. Però és precisament aquest món accelerat el que està demanant noves respostes i una nova gestió
pública per atendre noves necessitats.
L’atur és el principal problema de la nostra societat i cal repensar i dirigir els esforços en una nova direcció per trobar
solucions. Cal innovar. I en aquest sentit, CoBoi, el laboratori

No, consellera Rigau
d’emprenedoria i economia social, ubicat recentment al Casal de
Casablanca, és un bon exemple de com s’exerceixen noves polítiques públiques als equipaments municipals. CoBoi representa
una nova realitat social, una nova xarxa de ciutadans i ciutadanes
emprenedors, amb idees i iniciatives, amb consciència social,
que treballen conjuntament en un espai públic. Aquests són els
canvis que estem impulsant des de l’Ajuntament.
CoBoi obre una nova etapa, de futur i esperança i demostra que
sí que es poden fer les coses de manera diferent. I cada casal i
cada equipament municipal haurà de ser flexible i adaptar-se
a les noves demandes de la societat del futur, que és la del
present.
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n any més ens trobem immersos en una situació complicada de línies escolars. Podia haver decidit, aprofitant que s’acaben a
per una decisió de la consellera d’Ensenyament que perjudica finals d’aquest curs, no renovar alguns concerts amb la privada.
Podia haver repartit salomònicament la retallada…
greument l’escola pública santboiana.

Lluís Pérez Gutiérrez
Tinent d’alcalde d’Educació
i Civisme

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat

Jorge Muñoz Marín
Regidor

ansado de que cada cierto tiempo los señores de ICV,
comunistas de etiqueta, se dediquen a llevar a los plenos
mociones de condena del franquismo, como si en Sant Boi no
tuviéramos problemas de los que ocuparnos.
Después de 75 años yo creía que esa etapa negra de España
estaba superada, aunque no olvidada. Mis abuelos, cada uno
estuvo en un bando y lo único que pedían es que no volviera a
repetirse.
Desde el PP de Sant Boi condenamos todo tipo de crímenes
contra las personas; los crímenes de dictaduras de derecha e
izquierda.
Cansado de que en cada moción que presentan la culpa de
todo la tenga la Iglesia. Me gustaría hacerles una pregunta: a
las personas que necesitan ayuda, ¿se la dan ellos desde sus

sedes o lo hace la iglesia a través de Cáritas o de las propias
parroquias?
Cansado de la demagogia barata a la que nos tienen acostumbrados. La culpa de todo la tiene el PP. ¿Por qué no salen a
protestar por los asesinatos de jóvenes estudiantes en Venezuela? ¿Por qué no condenamos de la misma manera cuando
presuntamente se roba, llámense casos Bárcenas, Urdangarín
o Diego Balderas?
¿Por qué no nos dedicamos todos juntos a solucionar los problemas reales de las personas y no a crispar y manipular?

David Parada Pérez
Portaveu

ablar de los cines municipales Can Castellet es recordar
la nefasta gestión realizada por el equipo de gobierno de
PSC-ICV en este equipamiento municipal. Los cines tuvieron un
coste aproximado de un millón de euros sufragado por los mismos
impuestos municipales que se han incrementado en un 97% en los
últimos años. Hace ahora aproximadamente un año presentamos
una denuncia ante la fiscalía anticorrupción por un presunto trato
de favor al descubrir que la empresa concesionaria de los cines
era propiedad de un regidor del PSC de Pallejà, y también porque
desde el inicio del contrato dicha empresa estuvo sin pagar los suministros que le correspondían con total beneplácito del Gobierno.
El resultado ha sido que después de nuestra denuncia la empresa
devolvió 180.106 €, provocando que ante tal evidencia y chanchullo
las dos partes rescindieran el contrato. Tampoco se puede olvidar
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Jordi Garcia Mas
Portaveu

ppsantboi.com

can castellet, repitiendo los mismos errores
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Però no és un secret que CiU no té gaire simpaties per l’escola pública i que li assigna un paper secundari, a remolc dels interessos
de la patronal religiosa i privada, i que el seu model de país no té
com a eix vertebrador els serveis públics i universals.
Ens toca tornar a cridar No, consellera Rigau! Ens toca continuar
lluitant per una escola catalana pública i de qualitat.

iniciativa.cat/sant boi
facebook.com/santboians.iniciativa
twitter.com/icvsantboi

la ciutat no millora

cansado
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Si l’inici del present curs ja va ser complicat i vam haver de lluitar
per l’acabament de l’escola Gaudí, el manteniment del segon P3 al
Parellada i l’obertura d’un grup més a l’institut Marianao, ara ens
anuncia que el 2014-2015 s’iniciarà amb el tancament de dos grups
de P3, un a l’Amat Verdú i l’altre al Rafael Casanova.
Davant del fet inqüestionable d’una disminució del nombre d’alumnes a escolaritzar la senyora Rigau ha decidit que, aquí i arreu, sigui
l’escola pública la que n’assumeixi l’impacte.
Tenia més opcions, especialment sabent que l’any següent repuntarà la població de tres anys. Podia haver reduït la ràtio, el nombre
d’alumnes per aula, de manera que es mantingués l’oferta global

que, debido a un generoso pliego de cláusulas, el Ayuntamiento
aún no ha recibido un solo euro en materia de explotación del cine.
Ahora los cines han vuelto a salir a concurso y una nueva empresa
se ha adjudicado la explotación con el mismo pliego de cláusulas
que la anterior. Hasta 55.000 entradas vendidas –algo muy difícil
de superar- no habrá ingresos para Sant Boi. Volvemos a ver los
mismos errores, no se ha realizado una auditoría, ni estudio de viabilidad o rentabilidad empresarial que pudiera ayudar a conseguir la
amortización racional de este equipamiento. En este Ayuntamiento
la vergüenza es algo que brilla por su ausencia frente al chanchullo
que hace que los políticos que gobiernan antepongan todo al interés
general de nuestros vecinos.
davidparada.com, santboi@pxcatalunya.com,
twitter: @david parada_, facebook.com/PxCSantBoi

olts ciutadans i entitats de la vila s’apropen a nosaltres
per compartir la seva preocupació envers problemàtiques
cròniques de Sant Boi, i es pregunten per què després de tant de
temps l’Ajuntament no mou fitxa per posar-hi solució.
Sant Boi és líder a la comarca en nombre d’aturats i aquesta
dada és gràcies a les escasses polítiques de reactivació econòmica de l’Ajuntament; l’efecte contrari al model que s’està
impartint aquí el tenim a ciutats veïnes que són potents i amb
creixement econòmic com Gavà o Cornellà.
Sant Boi també té la primera posició en la manca de neteja del
poble, aquest és un clar exemple d’una política que no aposta
pel benestar i la salut dels seus ciutadans, ans al contrari,
potencia l’incivisme i la precarietat oferint una imatge de Sant
Boi pobra i bruta.

Des de l’equip de CIU veiem que el govern de la ciutat està desorientat i que no és capaç de donar resposta a les necessitats
dels ciutadans. Per aquest motiu i com no podia ser d’una altra
manera, CiU Sant Boi continuarà centrant esforços a denunciar
totes aquelles males gestions, però també vetllant per cercar
solucions reals per poder tenir una ciutat neta, cívica, sostenible;
continuem treballant per tenir un Sant Boi viu, el Sant Boi que
tu et mereixes.

ciu.cat
twitter: @jordistboi
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