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Junts per Catalunya
s’imposa a les eleccions
municipals
La participació va créixer en més
de 7 punts respecte de les anteriors
eleccions del 2015
Un total de 2.215 climentons i climentones participava aquest passat 26 de maig
en les eleccions municipals. L’escrutini del
vot deixava la llista de Junts per Catalunya
—encapçalada per l’actual alcalde, Isidre
Sierra— com a primera força amb el 37,34
% dels vots (100 més que en els anteriors
comicis locals, els del 2015). Per darrere,
i encara amb representació municipal, se
situaven Gent per Sant Climent, amb el

àncora
exprés
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31,79 % dels vots, i SOM-ERC amb el 18,92
%. D’aquesta manera, Junts per Catalunya
manté els 5 regidors que obtingué quatre
anys enrere, GXSC en sumava dos més i
ERC en perdia un. No aconseguiren representants les candidatures de Cs (5,73
%), AESC (4,32 %) i PP (0,77 %).
Un dels aspectes destacats de la jornada
va ser l’increment de la participació que
s’hi registrà, la qual va arribar al 70,47 %

La constitució del Ple
Pel que fa a la constitució de l’Ajuntament per a la nova legislatura, tindrà lloc
el proper 15 de juny, data prevista per a la
celebració del ple en què els regidors i les
regidores prendran possessió dels seus
càrrecs i en el qual també es votarà el nou
alcalde del municipi.

Il·lusió pel que
ha de venir
Isidre Sierra i Fusté
Alcalde

Coincidint amb la celebració de les
eleccions municipals, en aquesta
ocasió també se celebraven els comicis al Parlament Europeu. Pel que fa
al nostre municipi la força més votada era ERC (583 vots), seguida molt
a prop per Junts per Catalunya (572
vots) i el PSC (518 vots). Ja a més distància se situaven CeC-PODEMOS
(181 vots), Cs (158 vots), PACMA (43
vots), PP (36 vots) i Vox (36 vots).

Amb els resultats de
les passades eleccions municipals
a les mans, no puc
evitar sentir-me
satisfet; d’una banda, perquè sento que
la feina realitzada al llarg
dels darrers quatre anys ha comptat
de manera majoritària amb el suport
dels climentons i les climentones. Al
cap i a la fi, els comicis també serveixen per a validar la feina feta.
Però el que considero més important és que ens deixen un panorama
per als propers quatre anys que ens
convida a continuar aprofundint en
aquesta feina feta fins al moment.
El missatge dels veïns i les veïnes ha
estat clar en la seva aposta per continuar construint un Sant Climent que
segueixi desenvolupant-se amb un
creixement contingut i evolucionant
sense deixar enrere el que ha estat al
llarg dels anys.
Per la meva banda, només em queda garantir-vos el meu compromís
per continuar treballant perquè així
sigui.

segon municipi on més ha baixat l’atur
(un 7,1 %), només superat per Sant Esteve
Sesrovires amb el 9,4 %.
Des de l’Ajuntament es treballa també
activament per tal de promoure la creació

de llocs de treball. Sense anar més lluny,
en aquests moments són quatre les persones del municipi contractades a través
de plans d’ocupació finançats per la Generalitat de Catalunya.

La llista encapçalada per
Isidre Sierra era la més
votada, amb 100 vots
més que a les anteriors
municipals

Els resultats de les
europees

Sant Climent torna a liderar
la baixada de l’atur a la
comarca al mes d’abril
En total, durant el mes es reduïa en prop d’un 11 % al nostre
municipi, la major caiguda al Baix Llobregat
El nostre poble era novament, el passat
mes d’abril, el municipi del Baix Llobregat on es registrava una baixada més
important de l’atur. En concret, eren 16
menys que un mes abans les persones de
Sant Climent que es trobaven cercant feina. Aquesta dada representa una reducció
del 10,9 % en el nombre de persones en
atur, la més alta registrada a la comarca en un mes que va ser positiu a nivell
d’ocupació i en el qual l’atur es reduí en
un 4,5 % de mitjana. Pel que fa a la resta
de poblacions, la nostra vila superava en
creació d’ocupació d’altres com el Papiol

(10,5 %), Esplugues de Llobregat (8,5 %) o
Gavà (8 %).
Aquesta baixada de l’atur va, en tot cas,
més enllà d’una reducció d’un mes al
següent, ja que també se n’ha constatat

Actualment, l’Ajuntament
compta amb quatre persones
del municipi contractades a
través de plans d’ocupació
una important davallada anual: concretament, Sant Climent de Llobregat és el
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Llum verda als
actes del 1.050è
aniversari del
poble
L’any vinent el nostre
municipi celebrarà el seu
aniversari amb tot un seguit
d’activitats

L’Exposició de Cireres es
posava en marxa amb la
presència de Quim Torra
El president de la Generalitat va destacar durant la seva
visita a Sant Climent la feina realitzada per les entitats
catalanes
El cap de setmana del 18 i 19 de
maig la nostra vila tornava a celebrar el que és un dels principals esdeveniments culturals i festius que
tenen lloc a Sant Climent: l’Exposició de Cireres. Aquesta 43a edició
serà recordada, a més, perquè en
el seu inici, el dissabte, va comptar
amb la presència del president de
la Generalitat de Catalunya, Quim
Torra. Durant la seva presència,
Torra va voler destacar l’important
paper que juguen les entitats catalanes en el desenvolupament de les
activitats del país, assegurant que
«en moments foscos hem sobreviscut gràcies al teixit associatiu».

La seva visita s’iniciava amb
la signatura al llibre d’honor de
l’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat. Després d’adreçar unes
paraules als assistents a la sala de
plens, es va dirigir al recinte firal,
on l’alcalde, Isidre Sierra, també
realitzà una intervenció en la qual
va destacar el paper jugat per la pagesia climentona, assegurant que
«a Sant Climent hem entès que
el futur de la pagesia és en bona
mesura el nostre propi futur. Volem continuar desenvolupant-nos,
però fer-ho sense perdre el nostre
tarannà i sobre les bases del que
hem estat i encara som».

El Ple Municipal aprovava, aquest passat
23 de maig, la declaració del 2020 com
a «any del 1.050è aniversari de Sant
Climent de Llobregat». Per commemorar l’efemèride, i amb la col·laboració
de l’entitat +de1000, s’organitzaran un
conjunt d’activitats per a posar en relleu el patrimoni històric de la nostra
població. Aquestes inclouran xerrades,
activitats amb l’Escola, taules rodones o
visites guiades, entre d’altres.
Es dona la circumstància que fa mig
segle, quan es va arribar als 1.000 anys
dels primers documents que donen
constància de l’existència del poble, no
es van realitzar actes commemoratius.
És per això que l’objectiu de l’esdeveni-

L’objectiu de
l’esdeveniment és celebrar
per primera vegada
que Sant Climent és un
municipi mil·lenari
En el ple municipal en què s’aprovà
la proposta, l’alcalde, Isidre Sierra, va
voler destacar l’impacte i el seguiment
que aconsegueixen les propostes que es
duen a terme al municipi de la mà del
teixit associatiu.

La Flama del Canigó
tornarà a encendre
la nit més curta de
l’any
Un any més, i en aquest cas serà la 46a
ocasió, l’arribada de la Flama del Canigó a la plaça Lluis Companys a les 21 h
tornarà a marcar l’inici de la revetlla de
Sant Joan al nostre poble. La Comissió
de Focs de Sant Joan tornarà a ser l’encarregada de fer arribar la flama, aquest
proper 23 de juny al vespre, al nostre
poble per tal d’encendre la foguera a la
plaça del Llegat Comú.

Precaució durant les
revetlles
La celebració de Sant Joan ens obliga a seguir una sèrie
de consells per a garantir la nostra seguretat
Les altes temperatures i la manipulació de foc i pólvora fan que,
de cara a la celebració de la Nit de
Sant Joan, se’ns torni a recomanar des de diferents administracions que prenguem les mesures
necessàries per a evitar danys a
les persones o al medi natural del
nostre entorn. Així, des del consistori se’ns recorda que a l’hora
de manipular petards ho hem de
fer assegurant-nos que són productes homologats i fent-los servir de manera adequada: no hem
guardar-nos-els a les butxaques,
ni subjectar-los amb les mans, ni
apropar-nos-els al cos, i cal encendre’ls per l’extrem amb mitjans segurs. A més, hem de recordar que no s’han de modificar els
focs artificials ficant-los en ampolles o totxanes o tallant el tros final
de les traques.
Finalment, tant en el cas de les
fogueres com pel que fa als petards, cal recordar també que, per

ment és celebrar per primera vegada que
Sant Climent és un municipi mil·lenari.

El cadet del Club Futbol Sala Sant
Climent, campió de lliga

tal d’evitar provocar un incendi,
s’ha de respectar la distància d’un
mínim de 500 metres de qualsevol terreny forestal, tant si aquest
està poblat d’espècies arbòries
com si no ho està.
Davant de qualsevol emergència, recordeu que tenim a la nostra
disposició el telèfon 112.
Des de l’Ajuntament s’agraeix
la feina que realitzen en aquestes
dates els Bombers Voluntaris del
poble i les Agrupacions de Defensa Forestal.

Aquesta propera temporada l’equip
cadet del CFS Sant Climent jugarà a la
segona divisió, després d’haver aconseguit l’ascens en proclamar-se campió de lliga. L’equip tancava d’aquesta
manera un gran curs en el qual han
guanyat tots els partits disputats a excepció d’un. Entre les claus de l’èxit

aconseguit es destaca la feina realitzada per l’Associació Esportiva amb
aquest mateix grup de jugadors al llarg
dels anys, que ha permès donar continuïtat a l’equip des dels jocs escolars
fins a la categoria infantil a la Federació Catalana de Futbol amb el Club
Futbol Sala Sant Climent.
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