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El creixement del
nombre d’habitants
s’alenteix
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Entre les dades que expliquen
aquesta evolució del padró destaca
la baixada de la natalitat registrada

Evolució dels naixements
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habitants) i 2018 (4.107 habitants). Entre
els diferents factors que intervenen en
aquesta evolució de la població es troben
els naixements: aquests han experimentat també un descens especialment significatiu en els últims anys. Destaca, per
exemple, que si l’any 2015 eren 61 els nadons que van néixer al nostre poble, l’any
passat aquesta xifra s’havia reduït pràcticament a la meitat i eren només 33 els
nous infants nascuts.
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Evolució del conjunt de la població
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L’any 1998 eren 2.719 els climentons i climentones que vivien a la nostra població.
Al 2008 aquesta xifra s’havia disparat
fins als 3.676. En tot cas, aquest notable increment del padró s’ha vist frenat
al llarg dels darrers anys fins a arribar a
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un estancament que té el seu inici a l’any
2011, amb 3.907 veïns i veïnes, i que es
manté durant els anys successius: 2012
(3.900 habitants), 2013 (3.920 habitants),
2014 (3.938 habitants), 2015 (4.013 habitants), 2016 (4.024 habitants), 2017 (4.038

Des de l’Ajuntament ja es
treballa en l’establiment
de polítiques que evitin
l’envelliment de la nostra
població
Efectes sobre el municipi
Més enllà de les xifres, aquests canvis
demogràfics suposen també que calgui
replantejar determinades polítiques municipals de cara als propers anys per tal
d’adaptar-les a la realitat de la població.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament de
Sant Climent de Llobregat ja es treballa
per a preveure l’impacte que aquesta situació ha de tenir sobre serveis com la
llar d’infants. De la mateixa manera, també s’estan explorant diferents vies que
ajudin a evitar l’envelliment de la nostra
ciutadania.

Qui som i qui
volem ser
Isidre Sierra i Fusté
Alcalde

Les dades sobre
l’evolució de la població al municipi
ens ajuden a entendre com és Sant
Climent avui i, així,
poder decidir com esperem que sigui el dia de
demà. D’una banda, podem constatar que el nombre de veïns i veïnes
es troba en un punt d’estabilitat que
ens permet planificar de manera més
precisa un creixement de serveis i la
millora dels existents.
En tot cas, hem de ser conscients
que la disminució del nombre de
naixements pot suposar un perill
d’envelliment de la població. Des de
l’Ajuntament ja hem pres bona nota
d’aquesta situació i, a dia d’avui, ja
treballem per desenvolupar les polítiques necessàries que ens ajudin a
mantenir el màxim nombre possible
de joves climentons i climentones
vivint al nostre poble. Ara és el moment de dissenyar junts i entre tots el
municipi que volem ser demà.

Comencen les obres de
Ca l’Altisent
Els treballs d’ampliació i reforma de l’edifici permetran
crear l’equipament que acollirà, entre altres serveis, la
biblioteca municipal
A finals d’aquest passat mes de gener començaven les obres que hauran de permetre l’ampliació i la remodelació del
que serà un dels principals equipaments
culturals de què disposarà el nostre municipi: Ca l’Altisent. Aquests treballs, adjudicats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per un valor d’1.312.000 €,
tenen una durada prevista de 12 mesos.
En tot cas, a aquest termini hem de sumar
també els quatre mesos que es destinaran
a la plaça que es preveu crear també davant de l’edifici i que, així mateix, estarà
dissenyada amb la voluntat d’acollir esdeveniments de caire artístic i cultural.

L’espai i els seus usos
Un dels principals serveis que acollirà Ca

l’Altisent serà la futura biblioteca de la
nostra vila, un espai que agafarà el relleu
de l’actual sala de lectura Sant Jordi, permetrà ampliar els serveis i prestacions en
incorporar-se a la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona
i oferirà accés, aproximadament, a 9.000
documents. A més, també hi trobarem
dues plantes amb espais polivalents destinats prioritàriament a activitats culturals.
Cal tenir en compte també els jardins
de l’equipament, que estaran dissenyats
com un espai per a l’esbarjo i el coneixement de les plantes i arbres que hi trobarem. Aquesta part del projecte també
ha rebut un impuls notable, ja que Ca
l’Altisent esdevindrà la porta d’entrada al
gran parc metropolità, subvencionat per

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es
crearà al seu entorn.
Els usos que oferirà l’equipament han
estat definits a través d’un procés participatiu entre la ciutadania. En total han es-

tat més de 200 persones les que han donat la seva opinió a través d’un quadern
dissenyat per al debat familiar, una xifra
molt superior al que és habitual en aquest
tipus de processos.
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El municipi acull una reflexió sobre
l’accessibilitat als municipis petits
La jornada servia per a buscar solucions als problemes a què
s’enfronten els municipis de menys de 20.000 habitants

Sant Climent renova el seu
compromís amb les energies
verdes
Gràcies a l’acord establert amb l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, es redueix també la
despesa en electricitat
L’Ajuntament de Sant Climent de
Llobregat ha prorrogat per a aquest
2019 l’acord que manté amb l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) per a la compra d’energia elèctrica en el marc
de les polítiques municipals per a
promoure l’ús d’energies renovables. A través d’aquesta central de
compres el consistori es proveeix
de l’energia elèctrica que s’utilitza en l’enllumenat municipal o
per als equipaments, una energia
que des de l’abril del 2015 és 100
% energia verda. Gràcies a aquest
fet ha estat possible que el conjunt

de municipis involucrats (860 ens
locals) hagin provocat un estalvi
d’emissions de gasos que l’últim
any ha arribat a les 245.000 tones
de CO2.
A banda d’aquest fet, també és
destacable que el contracte és
econòmicament més avantatjós
respecte d’altres ofertes. La central de compres, a banda d’oferir
millores econòmiques gràcies
a agregar la demanda, facilita el
procés i proporciona més seguretat jurídica; a més, contempla en
les seves licitacions clàusules de
caràcter social i sostenible.

Els noms dels espais públics
seran triats per la Comissió
del Nomenclàtor
L’ens estarà format per veïns i veïnes representants
del teixit social de la nostra població

Aquest passat 12 de desembre, el casal de
Cultura acollí la celebració de la jornada
«Com fan front els municipis petits a l’accessibilitat?», organitzada per l’Ajuntament
de Sant Climent de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell Comarcal
del Baix Llobregat i la Confederació
Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE). Aquesta trobada proposava
una reflexió sobre els problemes
que tenen les poblacions de menys
de 20.000 habitants a l’hora de fer dels
seus espais públics uns espais adaptats a les
persones amb problemes de mobilitat.
Entre els temes tractats s’hi debatia sobre
les competències i la responsabilitat de cada
administració en l’àmbit de l’accessibilitat,
així com els problemes més comuns pel que

fa a la qüestió de l’accessibilitat als municipis més petits. A més s’hi va realitzar una
diagnosi i s’hi van proposar accions a curt
termini en matèria d’accessibilitat.

L’Ajuntament fa públiques les
seves cartes de serveis
Les cartes, publicades al web, permeten
conèixer en profunditat a la ciutadania els
serveis que presta el consistori

En el marc de les polítiques de transparència que desenvolupa l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat,
aquest ha publicat al web municipal
(santclimentdellobregat.cat) les seves
cartes de serveis. Aquests documents,
destinats a donar a conèixer els serveis
municipals a la ciutadania, tenen la

voluntat d’apropar-hi la tasca del consistori i d’ajudar a millorar aquests serveis, entre altres objectius.
Les cartes inclouen informació com
els requisits per a sol•licitar els serveis
o les vies que tenen a la seva disposició
els usuaris per a millorar-los. Les cartes
es revisen amb una periodicitat anual.

Les colles geganteres de Catalunya es
tornen a trobar a Sant Climent
El municipi fou la seu de l’Assemblea General Ordinària de
l’Agrupació de Colles de Geganters

El Ple Municipal aprovava, el passat 31 de gener, la creació de la Comissió del Nomenclàtor, l’ens consultiu que estudiarà els noms amb
els quals es batejaran a partir d’ara
els espais públics del poble. Al llarg
d’un mes es trobarà en exposició
pública el reglament de la comissió
per tal que totes les persones del
municipi tinguin la possibilitat de
fer-hi les seves aportacions.
Pel que fa a la seva composició,
aquest ens estarà format per una
representació del teixit social del

municipi, com ara persones coneixedores de la nostra història,
representants de les entitats, el
jutge de pau, un representant dels
cossos de seguretat o un altre de
l’Arxiu Municipal. La representació de càrrecs electes es restringirà
al regidor de Participació, ja que
els grups municipals han declinat
participar-hi per tal de no polititzar
l’ens. Les decisions de la Comissió
del Nomenclàtor, en tot cas, passaran pel Ple Municipal per a la seva
aprovació.

Aquest passat 2 de febrer el nostre poble tornava a tenir un paper destacat en el món de
la cultura popular: el casal de Cultura rebia la
celebració de l’Assemblea General Ordinària
de l’Agrupació de Colles de Geganters de
Catalunya, a la qual es convidà representants de les més de 400 colles que formen
part de l’associació. L’acte va comptar amb
les intervencions de l’alcalde, Isidre Sierra,
i de la regidora de Cultura, Montserrat Fulquet, que van aprofitar l’ocasió per a posar
de relleu la tasca de les persones voluntàries
que han participat en els actes centrals de la
Ciutat Gegantera i per a agrair a la Colla de
Geganters de Sant Climent i a l’Agrupació
de Colles de Geganters de Catalunya la seva
implicació.

L’assemblea servia també per a donar a
conèixer els detalls de la Fira del Món Geganter de Castellterçol i dels actes centrals
de proclamació com a Ciutat Gegantera de
Castellbisbal. A més, s’hi va fer saber que
Sant Boi serà la Ciutat Gegantera del 2020.
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