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400 (mil €): El beneficio de un imperio. 
Estem a l’any 2014. A tot Sant Andreu de la Barca hi governa el 
PSC, un partit d’esquerres que procura que totes les empreses 
paguin els seus impostos corresponents. Totes les empreses? No! 
Una part d’aquestes es resisteixen a pagar. Son rebels? No! 
Actuen d’acord amb el govern municipal del PSC+PP. 
Parlem de l’empresa Applus ITV, que gestiona més de 50 estacions 
d’ITV. A Sant Andreu té una concessió de terrenys municipal per la 
qual havia de pagar al municipi 400.000 € de cànon entre els anys 2010, 2011 i 2012, tal com 
va acordar amb l’Ajuntament. Resultat: a febrer de 2014 la pròpia empresa demana de pagar 
aquesta quantitat de manera anual durant els pròxims 30 anys. I l’Ajuntament que ha fet 
durant aquests anys que l’empresa no ha pagat? Hem de suposar que hi ha hagut falta de 
voluntat política de reclamar el que devien. 
En el ple de març, des d’ERC-SAB vam demanar s’apliquessin interessos al deute de 
l’empresa, com qualsevol deutor. El govern municipal ni tan sols s’ho havia plantejat. Les 
grans empreses no paguen i el govern municipal calla i assenteix. Una pèssima gestió. 
 

Transparència en les contractacions? 
Aquest mes de març l’Ajuntament ha contractat a dues persones. 
Però hi ha hagut opacitat en el procés de selecció. No qüestionem la 
idoneïtat dels treballadors contractats. Parlem d’igualar oportunitats 
per a tothom, ja sigui contractes temporals o indefinits. 
S’ha comunicat públicament la selecció de personal? Les 
persones demandants de feina a les Escoles Velles s’han assabentat 
que l’Ajuntament requeria un tècnic/a en atenció a les dones i un 
d’administratiu/va? S’ha parlat amb l’Associació d’Aturats Actius? 
Casualment un dels contractats és un destacat membre del PSC 
local inclòs en les llistes electorals. Ja és el tercer en tres anys, a part d’altres contractacions 
de familiars i gent molt propera a membres notables del PSC-SAB. Però ni pertànyer a un partit 
polític ha de ser un mèrit ni tenir més avantatges, ni ha de posar més impediments per a optar a 
un lloc de treball, sempre que el procés sigui transparent i contrastable. 
Des d’ERC-SAB proposem contractacions públiques i transparents. Tothom ha de tenir 
l’oportunitat de treballar en la administració pública. Reclamem que el procés de selecció 
sigui transparent, encara que sigui en feines de pocs mesos. I que hi hagi un informe tècnic 
de RR.HH. amb la proposta de contractació. 
 

Consultar és democràcia 
La Generalitat ha autoritzat a obrir els comerços 2 festius 
més durant el 2014. A cada ajuntament li correspon 
marcar en el calendari els festius que els comerços poden 
obrir. Que faria un bon gestor públic? Consultar als 
afectats, en aquest cas els comerços, per saber quina és 
la millor opció. El govern municipal ha consultat a 
l’ACSSAB i a la resta dels comerciants locals per escollir 
els dies d’obertura? No, i per tant s’han escollit els dies 
sense saber si els principals implicats per la mesura hi estaven d’acord. La prepotència per 
part dels governants locals sembla que no els permet escoltar als afectats. 
Des d’ERC-SAB creiem que s’ha de mantenir contacte permanent amb les associacions 
veïnals, esportives, culturals i professionals per poder conèixer les seves necessitats. I això és 
el que han de fer els bons gestors públics. Els polítics han de saber escoltar la veu del carrer. 
No es poden creure que saben més que els ciutadans. 
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EL NOU ATRIUM EN VERSIÓ GRAN SUPERMERCAT 
DEIXA DE SER UN MALSON (O POTSER NO) 

 

L’Alcalde i el Regidor d’Urbanisme, 
han informat als mitjans de 
comunicació local que el nou Gran 
Supermercat (2.600 m2) no tirarà 
endavant perquè hi ha una firma 
comercial que vol instal·lar un 
supermercat en un local de 900 m2 a 
prop del projectat.  
 
Davant d’això, al febrer, ERC i ICV-
EUiA van presentar una moció per 
demanar d’aturar el procés i què la 
parcel·la on es volia construir el 
Gran Supermercat mantingués la 
qualificació urbanística 
d’equipament. El PSC i el PP s’hi 
han negat, excusant-se en que la 
sol·licitud de canvi expiraria d’aquí a 
tres mesos.   

I què passarà ara amb les altres tres 
parcel·les que es van requalificar positivament? Parlem del Centre Cultural Aigüestoses, qualificat 
d’equipament, i el Jardins de Pedemonte-plaça Salvador Allende i el carrer Montsià, en el sector de la 
Colònia del Palau, qualificats com a zona verda. Confiem que no hi hagi gat amagat i no es tirin enrere 
aquestes altres modificacions. 
 
Com sempre, el PP local ha donat ajuda amb el seu vot al PSC. Ho fa de manera sistemàtica en totes 
les votacions quan es tracta de temes municipals. El PP de Sant Andreu de la Barca només vota diferent 
del PSC quan es debaten temes ideològics. Per aquesta raó, cal dir ben clar que el govern municipal el 
formen el PSC i el PP.     
 

El Gran Supermercat no tirarà endavant perquè ERC va presentar unes al·legacions de 73 pàgines 
on es demostrava que: 
 

 La parcel·la on es volia construir el Gran Supermercat estava fora de la trama urbana consolidada – i 
per tant l’edifici seria un bolet enmig de l’arbreda de Castelao.  

 L’any 2012 Sant Andreu de la Barca, a través del Ple municipal  havia expressat la seva voluntat 
unànime de fer un model concret de ciutat (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que contradeia 
totalment la proposta de Gran Supermercat. La seva base legal era el Pla General d’urbanització, 
aprovat el 1974, i modificat 74 vegades. Dit altrament, el Gran Supermercat potser seria legal, però 
no corresponia a la voluntat democràtica.  

 Per arribar al Gran Supermercat seria difícil si no es feia en cotxe. 
 El Gran Supermercat estava en una zona d’inundació: s’havia d’aixecar en una zona on no 
passarien gaire anys que no patiria una inundació. Si els pollancres que ara hi ha, han crescut bé, no 
és només perquè els reguen, és precisament perquè estan en un zona d’inundació. 

 A l’Escola Josep Pla –a tocar de la parcel·la on s’havia de construir- la contaminació és molt alta. Som 
el 1r poble més contaminat en partícules en suspensió; el 5è en diòxid de sofre, el 6è en plom, el 
9è en níquel l’11è en arsènic; l’11è en cadmi. Que Sant Andreu és un ciutat sostenible i saludable 
no s’ho creu ningú.  

 Aixecar el Gran Supermercat exigiria tallar 40 pollancres, de la zona enjardinada més bonica de 
Sant Andreu de la Barca  

 
 

Alguns dels membres de la Plataforma Stop Supermercat. 
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La Plataforma STOP SUPERMERCAT va venir a fer-nos costat. Hi ha participat gent d’ERC, de 
l’Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca, i persones a títol individual. Els seus 
arguments també eren de pes:  
 

 Destrucció de llocs de treball. Al dia d’avui hi ha molts supermercats: Mercadona, Dia, Eroski, Bon 
Àrea, Condis (3 botigues), Plataforma Càrnica, Super Serralva, a més d’una dotzena de petits súpers... 
Sembla que s’ha arribat a una saturació. Previsiblement, el Gran Supermercat ensorraria el Condís 
de la carretera de Barcelona. I el Caprabo tancava portes si el Gran Supermercat es portava a 
terme, amb la conseqüent destrucció de llocs de treball fixos. 
No és ben bé que l’Ajuntament no tingui un model comercial (no han parlat amb l’Agrupació de 
Comerç i Serveis ni amb els comerciants del Mercat Municipal).  El seu model comercial és del 
Zapatero -la improvisació-, combinat amb el de Rajoy -afavorir el gran capital. Ni tan sols sabem 
si els suposats llocs de treball creats serien més que els destruïts. Destruir per construir, bon 
negoci per a les grans empreses, però no per a les persones. 

 
 Una ciutat sense eix comercial és una ciutat?  Una ciutat sense eix comercial és coixa, incompleta. 
El molt aplaudit pel PSC “soterrament parcial” de les vies va trinxar l’eix comercial que existia 
abans de fer una Avinguda Parlament. Era l’eix c/ Major, c/ Font, pl. Font de la Roda, c/ Estatut i pl. 
Catalunya. Aquest eix va quedar trencar amb una Avinguda Parlament que, enlloc d’actuar com un 
connector, funciona com una barrera que talla.  Actualment l’“eix” que mal que bé funciona és plaça 
García Lorca-plaça Mercadona. Un eix allargassat i dèbil, combinat amb una esquitxada de 
supermercats (Dia, Mercadona, Caprabo...), que no creen ciutat.  
Té poca gràcia que l’Ajuntament parli d’una nova oferta de comerç quan han tancat nombroses 
botigues i empreses andreuenques i sembla inexorable que continuïn tancant-ne. Justificar-ho amb 
l’excusa que els treballadors sortiran de la bossa de treball municipal –feines interines de mig 
any– fa riure. Qualsevol nou centre comercial entrebancarà la recuperació del comerç de proximitat ja 
existents.   

 
La proposta de Gran Supermercat significava que PSC i PP continuen a favor de la totxana enlloc 
de voler consolidar un model de ciutat mitjana, amb dimensió humana.  Ara volien aixecar el Gran 
Supermercat, i demà edificaran a la Font de Can Canals. Enlloc d’ampliar el Parc Castelao (el 
millor disseny de Sant Andreu de la Barca), el mutilen.  
 
L’equip PSC i PP té llarga experiència en deixar camp obert a la totxana: l’any 1990, el bosc de Can Salvi 
arribava fins a l’Avinguda de la Constitució.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualment, ja no és així. La totxana, el model d’Aznar i Zapatero per tot l’Estat, també l’han aplicat en el 
nostre poble les seves sucursals locals. Només cal mirar el mapa. 

Any 1990 abans de PSC+PP Any 2014 després de PSC+PP 

ABANS HI HAVIA BOSC. 

ARA JA NO. 
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PLANTEM CARA AL FUTUR DELS NOSTRES JOVES 

Si  preguntem als ciutadans quina és la seva principal preocupació avui en dia, la gran majoria 
ens contestaran que l’atur. La desocupació no només comporta problemes econòmics, sinó 
també personals, familiars i socials.  

Malauradament ningú té una vareta màgica per resoldre de cop i volta 
aquesta circumstància. Des de l’Ajuntament es poden crear condicions per 
revertir aquesta situació en uns quants casos, encara que els instruments 
dels que disposa són limitats. Però des de ERC-SAB volem posar èmfasi en 
dues eines fonamentals en un bon governant actual: la INFORMACIÓ i la 
INNOVACIÓ. La informació sobre qui i com afecta el problema i la innovació 
per buscar noves formes de solucionar els problemes. 
 

Què proposem des de ERC-SAB?  
 

Informació: Actualment a Sant Andreu hi ha un total de 483 joves amb edats compreses entre 
els 18 i els 35 anys en recerca d’una ocupació (segons dades de la borsa de treball local a data 
27 de març de 2014). Més de la meitat d’aquests aturats tenen estudis com a màxim la titulació 
de la ESO. Per tant, tenim  molts joves amb una formació inadequada (a priori) amb difícil sortida 
laboral. 

Innovació: la innovació ha de servir per crear oportunitats d’ocupació de 
joves aturats. Per exemple, si mirem a la nostra comarca, a part de la 
industria, disposem del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb una marca en 
expansió i un segell de qualitat i de producte de proximitat - km0. 

Perquè no reorientar alguns joves cap al sector de l’agricultura? 
Amb la formació adequada, un grup de joves es podria arribar a plantejar la creació d’una 
cooperativa agrària, en terrenys de Sant Andreu o de propers a la comarca. 
Això implicaria: 

 Feines pròpies de l’agricultura. 

 Distribució i logística del producte  

 Comercial de vendes. 

 Gestió d’una petita empresa. 

Per tant, amb joves formats en diferents disciplines (administratius, mossos de magatzem) 
podrien aprofitar aquests coneixements i afegir-se nois i noies formats específicament en l’àmbit 

de l’agricultura. Hem de pensar cada cop més es 
valora els productes de proximitat i de km0, que 
implica que la seva producció s’ha fet a menys de 100 
km de distància del lloc on es ven o es consum. 

Amb l’ajuda del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
del Consorci del Parc Agrari i del sindicat Unió de 
Pagesos, i aprofitant la tecnologia de la UPC, es pot 
portar a terme aquesta experiència, que implicaria que 
els joves de la nostra població tindrien una sortida 
laboral propera al seu lloc de residència. 

 

I TU QUE EN PENSES DE TOT AIXÒ? ENS VOLS FER ARRIBAR ALGUNA PROPOSTA? 


