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El futur de Ca l’Altisent,
decidit amb l’opinió
del poble
Ja ha culminat el procés participatiu creat per a
definir quins seran els usos que acollirà el futur
equipament
El passat 6 de juny es donaven a conèixer
en un taller participatiu els resultats de
les enquestes realitzades entre la població
per a definir els usos que tindrà Ca l’Alti-

sent. D’aquesta manera es culminava un
procés en el qual es convidava el conjunt
de la població a donar el seu parer sobre
quines necessitats cobrirà l’equipament.

Un dels aspectes que s’hi destacava és
l’alta implicació ciutadana, ja que el quadern de debat que es repartia a l’inici
d’aquest procés era contestat per un total
de 202 persones pertanyents a un total
de 96 famílies diferents. Aquest fet suposa un índex de resposta amb un 32 % de
retorn pel que fa als quaderns repartits, el
que es valora com a tot un èxit. Els infants
i joves han estat una part fonamental de

En el procés participatiu
han pres part més
de 200 persones
pertanyents a 96
famílies del municipi
l’enquesta, ja que gairebé la meitat de les
persones que hi han donat el seu punt de
vista són menors de 20 anys.
El taller realitzat va permetre debatre
les conclusions en dos grups de treball:
un, format per entitats i veïns i un altre
amb polítics i tècnics.

QUÈ SERÀ CA L’ALTISENT?

La veu del poble
Isidre Sierra i Fusté
Alcalde

Hem culminat el procés participatiu
al voltant de Ca l’Altisent i ho hem
fet assolint uns resultats que només
podem qualificar com un èxit; en primer lloc, per la gran participació assolida: més de 200 persones han fet
sentir la seva veu i s’han implicat activament en el futur d’aquest equipament, i això ja és, per si sol, un motiu
de satisfacció.
Però a més hem pogut constatar determinats aspectes que ens han sorprès i ens han de fer sentir orgullosos
del municipi que som: l’alta participació de joves i infants, la voluntat
de compartir entre generacions, l’alta
expectativa per disposar d’un espai
per a la cultura i el coneixement...
El treball realitzat ens ha mostrat
què esperem d’aquest edifici, però
també ens ha servit per a refermar-nos en la idea que som un poble
marcat per la voluntat de participar,
per la capacitat d’integració i per
l’estima pel coneixement. Som, sens
dubte, un gran poble.

Les persones participants en el procés apostaven perquè el jardí esdevingui un espai per a les activitats
intergeneracionals. De la mateixa
manera, també es proposa que
aquest espai s’integri fins a la font del
Rector, formant d’aquesta manera
un eix per al passeig i la cultura. Pel
que fa a les activitats a desenvolupar
en el conjunt de Ca l’Altisent les tres
més destacades —amb més d’un 20
% de preferència— són la trobada
amb veïns, estudiar i la lectura.

El TSJC alliberà de responsabilitat
patrimonial a l’Ajuntament en l’assumpte
de la reparcel·lació de l’Angle
L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat tanca definitivament el capítol judicial
obert al voltant de la reparcel·lació de l’Angle després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi estimat l’apel·lació
contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, que
va estimar parcialment el recurs presentat
per Contratas GES, SA (l’empresa que redactava i gestionava el projecte).

Aquest fet suposa que l’Ajuntament queda alliberat de qualsevol possible responsabilitat patrimonial, que podria haver arribat als 5 milions d’euros.
Des del consistori es valora de manera
especialment positiva la sentència, perquè
el fet d’haver hagut d’assumir una responsabilitat patrimonial d’una quantitat tan
elevada hauria pogut provocar un greuge
important als comptes municipals.

El jutjat no veu cap irregularitat
urbanística en la gestió de l’exalcaldessa
Tomi Jiménez, de l’exregidor Joan Martí i
de l’anterior secretari municipal
El Jutjat d’Instrucció número 1 de Sant Boi de Llobregat ha decretat el
sobreseïment de qualsevol causa contra l’exalcaldessa Tomi Jiménez i
l’exregidor Joan Martí davant la inexistència d’acusació per part del Ministeri Fiscal al considerar que no han comés delicte. D’aquesta manera es desestima que es derivi algun possible delicte de la gestió dels dos
excàrrecs durant la legislatura del 2003 al 2007. La denuncia que es va
presentar a la fiscalia provenia de l’Ajuntament durant la legislatura posterior, amb govern de la ULI i ERC.
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Aprovat un paquet
d’inversions per més de
650.000 €
La major part d’aquesta despesa anirà destinada
a la millora de la via pública
L’Ajuntament de Sant Climent ha establert tot un conjunt d’actuacions que es
consideren de caràcter urgent i necessari, i per tal de fer front a la seva execució aprovava en el ple del passat 31 de
maig un paquet d’inversions de 665.000
€. Aquests diners aniran destinats principalment a actuacions que tindran per
objecte la via pública.
Entre els projectes que es duran a terme en destaquen dos: d’una banda està
prevista la segona fase de la vorera BV2004, que uneix el municipi amb Sant
Boi de Llobregat i en la qual s’invertiran
140.000 €; els treballs suposaran la construcció d’un nou tram al marge esquerre;
i d’altra banda, i amb una previsió de
despesa pel mateix import, es troba el
projecte de protecció del marge esquerre
de la riera de les Comes en la seva segona fase. Pel que fa a la resta d’actuacions

aquestes inclouen la posada en marxa
d’un projecte de videovigilància; millores al mobiliari urbà i a la senyalització;
la creació d’un mur de contenció al carrer Circumval·lació, l’asfaltat del carrer i
l’arranjament de la vorera; la instal·lació
d’elements que creïn ombra a l’escola
bressol; la millora de l’enllumenat públic
al carrer Padró, i l’ampliació del servei de
recollida de residus.

Les actuacions
inclouen, entre
d’altres obres, la
segona fase de la
vorera de la carretera
a Sant Boi

€

La millora del carrer Circumval·lació
creix amb els suggeriments veïnals
Properament es duran a terme obres de millora en quatre carrers més
del nostre municipi
El que havia de ser en principi la
reparació d’un mur de contenció al
carrer Circumval·lació, en el marc
del paquet d’inversions recentment
aprovat (vegeu la notícia anterior),
s’ha convertit finalment en una
proposta de millora integral
d’aquesta via. D’aquesta
manera, el pressupost inicial de 20.000 € ha passat
a ser de 150.000 € a través
de la incorporació de diferents
romanents. Per fer possible aquesta
ampliació cal destacar la participació dels veïns, que han incorporat
actuacions a realitzar a través de diferents suggeriments.
Així, a més del nou mur de contenció, s’ha procedit a instal·lar-hi
un nou enllumenat amb tecnologia
LED i noves reixes interceptores

David Roda
s’incorpora
com a nou
regidor
El grup municipal de Gent per Sant Climent,
a l’equip de govern, ha incorporat David Roda
com a nou regidor en substitució del que fins al
moment ocupava el càrrec, Joan Montiel. Roda
assumeix d’aquesta manera les regidories de
Gent Gran, Comerç, Consum, Turisme i Dona
del company de qui pren el relleu i hi suma
també la Regidoria de Joventut que fins al moment ocupava l’altre regidor del seu grup, José
Antonio Monteagudo.

d’aigües pluvials, a més d’asfaltar
el carrer i de realitzar-hi una nova
pintura vial. En aquest sentit cal
destacar la substitució de les bandes
reductores de velocitat que hi havia
per unes de més silencioses per respectar el descans dels veïns. L’actua-

La cursa d’estiu es
reinventa
Una marxa nocturna no competitiva que coincidirà amb
el fenomen dels Perseids, les populars «llàgrimes de Sant
Llorenç»: aquesta és la proposta per a la cursa d’estiu de
Sant Climent, que se celebrarà el proper divendres 11
d’agost. La voluntat és fer d’aquest esdeveniment una
gran celebració de l’estiu que tindrà, precisament, en el
seu punt i final una festa en forma de festival Holi.

ció s’ha completat amb la creació de
places d’aparcament per a bicicletes i la reorganització de les illes de
contenidors. Des de l’equip de govern s’ha anunciat que properament
es realitzaran actuacions de millora
en quatre vies més del poble.

#climentonspelmon

Foto guanyadora de l’anterior concurs @chechixenia

Al llarg de l’estiu un bon nombre de climentons i
climentones deixen el nostre municipi per gaudir de
les seves vacances. En aquesta ocasió, per guanyar
un àpat per a dues persones al restaurant El Cirerer
heu d’etiquetar les imatges dels vostres viatges a
Instagram amb el hashtag «#climentonspelmón».
Guanyarà la imatge que rebi més «likes» fins el
proper 3 de setembre.
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