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àncora
exprés
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

quatre de què es disposa actualment, dos
ja són elèctrics.
Amb la voluntat de promoure l’ús de
vehicles sostenibles, es posarà a disposició de la ciutadania la possibilitat de llogar
sis bicicletes elèctriques.

A la recerca d’un Sant
Climent verd
L’Ajuntament aposta per una transformació
energètica i del consum per als propers 10 anys
La recent aprovació de les ordenances fiscals per a l’any vinent dona el tret de sortida a un conjunt de mesures municipals
destinades a establir un model de municipi que sigui mediambientalment més
sostenible. En concret, les ordenances
inclouen bonificacions sobre l’IBI per a la
instal·lació de plaques solars i s’incrementa la bonificació en l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica per a arribar al 95 %
en el cas dels vehicles elèctrics.
La voluntat municipal és establir al llarg
dels propers 10 anys un conjunt d’actuacions relacionades amb la transformació energètica cap a models renovables i
l’economia circular per a evitar la creació
de deixalles. Així, en l’horitzó més proper

La voluntat per als
propers 10 anys és
desenvolupar actuacions
relacionades amb la
transformació energètica
i l’economia circular
trobem, per exemple, la instal·lació d’una
fotolinera (vegeu-ne l’article en aquesta
mateixa pàgina) o altres actuacions relacionades amb la mobilitat. L’Ajuntament
es planteja continuar avançant en la substitució de la flota de vehicles municipals
per altres de menys contaminants; dels

Consum energètic
El consum sostenible d’energia i aigua en
equipaments i en el conjunt de la població també és un dels aspectes que es té en
consideració. Així, mentre que l’Escola
Bressol Municipal ja utilitza una caldera
de biomassa, les brigades que contracta
l’Ajuntament per a la neteja de les franges forestals posaran a disposició de la
ciutadania la llenya que n’extreguin. De la
mateixa manera, es continuarà estenent
el sistema de monitorització de la xarxa
d’aigua per a reduir-ne el malbaratament.
Pel que fa als recursos hídrics, es plantegen dos projectes de recollida d’aigües
pluvials: un destinat a crear una bassa per
a dedicar-ne l’aigua a apagar incendis i un
altre per a utilitzar aquesta aigua per al reg
del futur parc metropolità de Ca l’Altisent.
A més llarg termini, l’Ajuntament es
planteja també desenvolupar una normativa perquè els nous habitatges que es
construeixin al municipi ofereixin uns
nivells de sostenibilitat considerablement
superiors als actuals. La voluntat d’aquesta actuació, complementària a la resta de
la legislació urbanística, seria incentivar
la creació d’habitatges autosuficients que
tinguin menys impacte mediambiental
que els actuals.

Cap a un
creixement
sostingut i
sostenible
Isidre Sierra i Fusté
Alcalde

La millor manera
de garantir la continuïtat de la identitat d’un poble
és planificar-ne el
futur sobre aquesta
mateixa identitat. Així
ho entenem des de l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat i
així provem de plasmar-ho en les diferents actuacions que duem a terme
en matèria de transició energètica o
d’aprofitament dels nostres recursos
naturals.
La nostra vila, tot i trobar-se a l’àrea
metropolitana de Barcelona, té una
estreta relació amb la natura i amb
l’agricultura. I volem que així sigui al
llarg dels propers anys. Volem desenvolupar-nos al nostre ritme, respectant la nostra riquesa mediambiental.
Ara és el moment d’establir les bases
per a aquest creixement sostingut i
sostenible. Per a aconseguir-ho, un
cop més, serà necessària la implicació
de tots els veïns i les veïnes.

L’any vinent s’instal·larà
una fotolinera al nostre
municipi
L’actuació es durà a terme en el marc del Pla Clima i
Energia 2030 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB)
L’any vinent, Sant Climent de Llobregat
farà una passa significativa més a favor
de l’ús d’energies renovables amb la instal·lació al municipi d’una fotolinera, un
centre de recàrrega de vehicles elèctrics
que té com a principal característica oferir energia solar fotovoltaica. Aquest projecte serà possible a través del desenvolupament del Pla Clima i Energia 2030 de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’ús
de la fotolinera serà gratuït i obert al conjunt de la ciutadania.
En aquests moments ja són nou les fotolineres que ha posat en servei l’AMB

La fotolinera és un centre
de recàrrega de vehicles
elèctrics que té com a
principal característica
oferir energia solar
fotovoltaica
en diversos municipis. Es calcula que,
només els centres de recàrrega d’Esplugues de Llobregat i de Sant Feliu de Llobregat, han permès un estalvi de 3.000 kg

de CO2, a través d’una producció superior als 8.000 kWh.
El Pla Clima i Energia 2030 vol donar
impuls al compromís d’assolir a l’any

2030 una reducció del 40 % d’emissions
de CO2, assolir un 30 % d’energies renovables i millorar un 30 % l’eficiència
energètica.
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Sant Climent entrarà a la
Zona 1 de transport l’1 de
gener
Entre els beneficis immediats destaca l’abaratiment
dels títols de transport que hi ha a la nostra disposició
Davant l’interès dels 18 municipis
implicats, entre ells Sant Climent
de Llobregat, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona ha optat per avançar
al proper 1 de gener del 2019 la integració a la Zona 1 del transport
metropolità de les poblacions que
en aquest moment formen la Zona
2. D’aquesta manera no s’esperarà,

La T-10, per exemple,
passarà dels 20,10 €
de les dues zones als
10,20 € d’una única
zona a partir de l’1 de
gener

tal com s’havia anunciat en un
principi, fins a la posada en marxa
de la T-Mobilitat. Aquesta incorporació a la tarifa plana metropolitana suposarà pagar el tribut metropolità que ja fa anys que paguen els
municipis de la Zona 1.
Pel que fa als avantatges d’aquesta entrada a la Zona 1, des del primer moment es podran fer servir
la majoria de títols de transport,
com ara el bitllet senzill, la T-10, la
T-50/30, la T-Jove o la T-Mes bonificada per a persones en situació
d’atur, entre d’altres. El preu, a més,
es veurà considerablement reduït:
la T-10 passarà dels 20,10 € de les
dues zones als 10,20 € d’una única
zona, mentre que la T-Mes passarà
de costar 72,70 € a costar-ne 54.

El municipi se suma a la
celebració del Dia
Internacional de les
Biblioteques
Els passats dies 24 i 25 d’octubre la sala de
lectura municipal Sant Jordi acollia l’activitat
«El meu amic de drap»

Una trentena d’infants ha participat, a la sala de lectura Sant Jordi,
en el taller de creació de personatges titulat «El meu amic de drap»,
realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona els dies 24 i 25
d’octubre. Amb aquesta iniciativa
el nostre municipi se sumava a la

celebració del Dia Internacional de
les Biblioteques per tal de posar de
relleu la importància cultural i social d’aquests espais. La commemoració d’aquesta jornada vol recordar
el bombardeig i la destrucció de la
biblioteca de Sarajevo l’any 1992
durant la Guerra dels Balcans.

Nova campanya de promoció
del comerç local
Les persones guanyadores rebran vals de compra de 20 €
per a bescanviar en els comerços participants
Els establiments comercials del nostre
municipi tenen molt a oferir, tant pel
que fa a la varietat de productes i serveis
que posen a la nostra disposició com per
l’especialització i la proximitat amb què
treballen. Per tal de subratllar aquests valors, l’Ajuntament de Llobregat ha posat
en marxa una nova campanya de suport
al comerç de la nostra vila sota el nom
«Comprar a Sant Climent té premi».
La mecànica és ben senzilla. Totes les
persones que vulguin participar-hi poden
adquirir una butlleta al consistori. Des

Dos
nous equips
representen
el municipi
Continua ampliant-se l’oferta
esportiva de Sant Climent. Un
grup de joves del municipi ha
recuperat l’entitat Club Voleibol
Sant Climent (CVSC), a través de
la qual s’han format dos equips:
d’una banda en trobem un de
voleibol femení i de l’altra, un
d’handbol masculí. Pel que fa
a aquest últim esport, l’equip ja
participa en la competició de la
quarta divisió catalana, mentre
que el grup de voleibol femení
continua preparant-se amb dos
entrenaments setmanals.

d’aquell moment podran segellar-les als establiments participants per compres superiors als
5 €. Un cop estiguin emplenades
amb vuit caselles de diferents comerços, les butlletes es poden dipositar
a l’urna instal•lada a l’ajuntament fins al
proper 18 de desembre a les 14 h. Posteriorment, a les 19 h es realitzarà un sorteig a la sala Sant Jordi per tal d’atorgar els
premis, consistents en 15 vals de compra
de 20 € per a bescanviar en els comerços
participants.

L’Ajuntament,
amb la
formació
del jovent
El consistori de Sant Climent de
Llobregat aposta per ser també
una eina que ajudi el jovent a
completar la seva formació.
Per això, des del passat mes de
setembre compta amb una estudiant del grau de Treball Social al Departament de Serveis
Socials. De la mateixa manera,
l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament ha incorporat un dinamitzador juvenil a través del
programa de Garantia Juvenil
del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest nou dinamitzador es pot trobar els dijous i
divendres de 17 a 20 h a l’Espai
Jove i cada matí a l’ajuntament.
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