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la seguretat, la nostra prioritat

L
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Tinent d’alcalde de
Governança i Ciutadania

a seguretat ciutadana és una política pública prioritària dels
socialistes. Ens permet que ens puguem desenvolupar com
a ciutadanes i ciutadans lliures i garanteix el lliure exercici de
drets i llibertats. Alhora, és una eina que genera cohesió social i
un instrument que afavoreix el desenvolupament econòmic del
territori. Per tant, la seguretat ha de ser una prioritat de tothom i
hem d’actuar amb extrema responsabilitat.
Creiem que el civisme i la convivència no depenen de l’origen sinó
de les persones i que els incidents aïllats no poden criminalitzar
col·lectivitats tal com estableix l’article 14 de la nostra Constitució i diferents normatives internacionals de Drets Humans.
La seguretat és clau per a les polítiques socials i econòmiques,
tot i els difícils moments que vivim. Segons l’enquesta de seguretat pública de Catalunya del 2013, la percepció del nivell de

la gent lluitadora mai no marxa
civisme ha pujat del 5,8 al 6.0 des de l’any 2009 al 2013, i el de
seguretat, del 6,1 al 6,6. El pes de la seguretat ciutadana entre
els principals problemes de Catalunya està disminuint des de
l’any 2010 segons aquesta enquesta i està per sota del llindar
de l’1% de febrer del 2011.
L’esforç de coordinació de totes les forces policials que operen a Sant Boi, Mossos, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i
Policia Local ha generat operacions conjuntes i ha donat uns
bons resultats amb un descens del 2,58% en els fets delictius
l’any 2013.
Per tant, hem de felicitar i agrair als cossos policials, els esforços
per mantenir un Sant Boi més segur i cohesionat socialment i
encoratjar-los a seguir en la mateixa línia.

socialistes.cat/Territoris/Sant-Boi-de-Llobregat
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osep Fabregat ens ha deixat. Ens ha deixat un lluitador, un
santboià que ha lluitat amb fermesa des de la política i des
del moviment veïnal, sempre pensant en el bé comú i en la justícia
social. Fa unes setmanes ens deixava també el company Manel
Valera, militant del PSUC abans i d’ICV ara, lluitador incansable i
protagonista de la transformació del barri de Canons, on va ser
fundador i president de l’Associació de Veïns.

Josep Puigdengolas
Tinent d’alcalde de Medi
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Salut Pública

Marina Lozano Illescas
Portaveu

spaña se ha quedado huérfana. Cada uno de nosotros hemos
perdido a un líder irrepetible, referente para cualquier político y responsable del bienestar y la paz que hemos disfrutado
durante décadas.
Ojalá su partida nos sirva para recordarnos a todos los españoles
y españolas el sentido de la unidad, la concordia y el diálogo.
Cómo con la palabra, los acuerdos y la negociación política se
puede llegar a un punto de consenso donde todos los ciudadanos
y ciudadanas se sientan representados.
Adolfo Suárez nos enseñó a cerrar las heridas del pasado y crear
un nuevo horizonte en el que la democracia, la libertad de expresión y el respeto a todas las ideologías eran fundamentales.
Gracias a su buen hacer, el miedo de muchos españoles ante un
futuro incierto tras la muerte del dictador se resolvió de manera

pacífica y España pudo entrar en la mejor etapa de su historia.
Mucho tenemos que aprender los políticos de hombres como
él, de su entrega y capacidad de trabajo, que llegó a poner en
riesgo su propia vida por el bien público y de su país.
Qué pena, presidente, que España no haya manifestado antes
tu valía y no hayas podido disfrutar en vida del reconocimiento
que merece tu trayectoria política.
Espero que puedas ver, desde donde estés, cómo todo tu país
te llora, desde todos los rincones y desde todos los posicionamientos políticos.
Descansa en paz, Adolfo Suárez, presidente de España.

David Parada Pérez
Portaveu

ace pocos días saltaba a la prensa el registro y detención por
parte de los Mossos d’Esquadra de 14 domicilios y 25 miembros
de una banda latina de origen dominicano denominada “bloods”
con epicentro en nuestra ciudad (no hace mucho miembros de
los “bloods” fueron condenados por asesinar en L’Hospitalet a un
miembro que se había apartado de la organización). En el último
mes se han producido diferentes operativos policiales en ciudades
vecinas como L’Hospitalet o Sant Vicenç dels Horts contra bandas
rivales como los “Latin Kings”, “Maras”, “Black Panters” o los “Trinitarios”. El Gobierno Municipal de PSC y ICV siempre ha minimizado
o negado su existencia, una actitud que no tiene sentido ante un
problema complejo y que desde PxC venimos denunciando. Hace
pocos meses ante el hartazgo vecinal hicimos una campaña en el
barrio de Ciudad Cooperativa donde reclamábamos una actuación
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pasividad del Gobierno Municipal ante las bandas latinas
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apostem pel nucli antic!

hasta siempre, presidente
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I és que la nostra ciutat està impregnada de la lluita d’aquells que
amb el seu esforç i fidelitat a les seves idees treballaven per construir una societat més justa. Però no ens han deixat per sempre.
Continuen entre nosaltres animant-nos a lluitar per una societat
que sigui l’orgull dels que han marxat amb el puny alçat, la societat
que tant desitjaven les nostres companyes i companys Carme Casas,
Sebastià Piera o Marina Ginestà.

Sant Boi no sobreviurà si oblida, no sobreviurà si no fa memòria.
ICV treballa amb aquest objectiu, ho fa a Sant Boi amb activitats
de tot tipus, i ho va fer des del govern de la Generalitat impulsant
el Memorial Democràtic amb la finalitat de recuperar i fomentar la
memòria democràtica.
I continuem. El proper 3 d’abril projectarem als Cinemes Can Castellet la pel·lícula “Les mestres de la República” i l’11 d’abril a Can
Massallera, en el marc de la III Festa per la República, presentarem
l’exposició dels papers de Salamanca confiscats al PSUC.
Ells i elles continuen entre nosaltres. La lluita, la dignitat i la resistència, també.

contra este tipo de bandas que entre otras cosas presuntamente
ocupan pistas deportivas intentando cobrar a los jóvenes que quieren
jugar. La respuesta fue una moción conjunta de PP, CiU, PSC y ICV
para reprobar nuestra campaña y negar o minimizar la evidencia
ante la estupefacción de muchos vecinos. En este último pleno
presentamos una moción para pedir al Departamento de Interior la
realización de un mapa de riesgo sobre estas bandas. La moción
no salió hacia delante con los votos en contra de PSC, CiU e ICV y,
por tanto, seguiremos con los brazos cruzados ante un problema
que cada día irá a más ante la incompetencia y cobardía de quien
gobierna un Ayuntamiento sin entender que sin seguridad no hay
libertad, ni desarrollo social, ni como ciudad.
davidparada.com, santboi@pxcatalunya.com,
twitter: @david parada_, facebook.com/PxCSantBoi

ant Boi mereix que es torni a apostar pel seu barri antic. Des
de fa uns anys anem observant com des de l’equip de govern
s’abandona aquest barri; és un procés lent però letal no només
per als veïns i veïnes que hi viuen sinó per al conjunt de la vila.
Exemples clars d’aquest deteriorament d’equipaments municipals són: l’antiga biblioteca Can Castells, que està totalment desaprofitada, l’abandonament de jardins i parcs, edificis històrics
que lluny de ser espais per a l’oci i la cultura s’han transformat
en edificis a la mercè del temps i de la meteorologia...
També volem posar de manifest la nefasta gestió amb el tema
de l’aparcament. Quan finalitzin les obres del carrer Jaume I
haurem perdut les 60 places d’aparcament que hi havia 7 anys
enrere, i lluny d’oferir alternatives o solucions l’Ajuntament mira
cap a un altre costat. Ens hem de preguntar per què no tenim

un barri antic viu i actiu? No és per manca de propostes que des
de diferents entitats i associacions fan arribar a l’Ajuntament.
Per què no són escoltades? Per què no es fa partícip el mateix
barri de la seva reactivació cultural i econòmica?
Per a nosaltres la solució és ben senzilla: escoltar, treballar
plegats i construir!
Ciu Sant Boi apostem per un nucli antic viu i amb comerç de
proximitat, respectant i potenciant les seva festa de barri.
T’animem perquè ens facis arribar qualsevol suggeriment, queixa
o comentari a jgarciam@santboi.cat i comencem a construir
plegats un Sant Boi per a tothom. Moltes gràcies.

ciu.cat
twitter: @jordistboi
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