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Amb tu, seguim millorant
“Aquest número del Santfostenc l’hem volgut dedicar a la feina feta. Inde‐
pendents Units per Sant Fost segueix fent possible l’estabilitat i el progrés
en el nostre municipi, amb unes actuacions destinades a millorar la vida
dels ciutadans i les ciutadanes. Som plenament conscients de la situació de
crisi que estem travessant, per això apostem per solucions imaginatives
destinades a crear noves oportunitats. Hem fet possible que una urgència
històrica com l’asfaltat del Camí dels Castanyers
hagi esdevingut real, així com les altres obres rea‐
litzades en el marc del Fons Estatal d’Inversió Lo‐
cal. I no ens aturem aquí: el projecte de Llei de “Som plenament
Barris pot culminar aviat la reforma de les zones conscients de la
de Sant Fost que més ho necessiten. Semblant‐
situació de crisi
ment, el complex esportiu tira endavant gràcies a
la capacitat decisòria de l’Equip de Govern encap‐ que estem travesçalat per Independents Units per Sant Fost, mal‐ sant, per això
grat els impediments interessats de l’oposició al llarg de tot el procés. Ho podem fer i
ho aconseguirem. És un fet l’aposta del nostre partit per la gent que està patint la crisi, apostem per soluper això hem potenciat les mesures de contingut social: pensem en les persones i no cions imaginatiens mou cap altre interès, ja que som un grup únicament de Sant Fost. I aquesta dèria ves destinades
ens fa defensar els nostres conciutadans davant les propostes de peatge per a la nova
B‐500: un poble com el nostre, que veurà malmès el seu entorn de manera irreversi‐ a crear noves
ble, no pot acceptar cap peatge: diem no i ho continuarem fent. Alhora volem oportunitats.”
conscienciar la població de la necessitat d’emprar les deixalleries: és per això que els
bonifiquem pel seu ús, amb una incidència en el pagament de les taxes. Independents
Units per Sant Fost avança amb tu: no deixis d’avançar amb nosaltres.“
Montserrat Sanmartí, alcaldessa de Sant Fost i membre de l’Executiva d’Independents Units per Sant Fost.

Independents Units per Sant Fost us desitja un
Bon Nadal i un Any Nou 2010 ple d’èxits

Notícies i informacions d’interès

Pensant en les persones
Independents Units per Sant Fost és una formació veterana del munici‐
pi, ja que fa vint‐i‐sis anys que existeix, i ha aconseguit convertir‐se amb
el temps en un referent polític de primer nivell. En l’actualitat, amb la
bona gestió de l’equip encapçalat per l’alcaldessa Montserrat Sanmartí,
l’empremta independent s’està deixant veure en les accions de govern
de més contingut social, amb els ajuts a les famílies més necessitades,
per exemple amb les millores dels habitatges dels més grans de 65 anys
pel que fa a l’accessibilitat i la seguretat, amb els programes de beques o
amb la reducció de les taxes per als col∙lectius que més pateixen la crisi
econòmica. De la mateixa manera, apostem pel teixit social i ens hem
compromès a participar activament a la plataforma sobre la nova B‐500
que ha sorgit arran de les preocupacions generades entorn del seu
recorregut i de l’eventual peatge, al qual ens hem oposat amb rotundi‐
tat. Aquesta fermesa ha estat reconeguda, ja que va ser l’alcaldessa la
primera autoritat dels municipis implicats que va manifestar aquesta
oposició. Perquè pensem en les persones i la ciutadania és la nostra prio‐
ritat.

Inauguracions obres FEIL

OPINIÓN

Dura ya más de un año esto que llamamos
“crisis” y más concretamente “CRISIS FINANCIE‐
RA”, pero ¿realmente sabemos qué es una crisis?
Yo lo he buscado en el diccionario: “Crisis es un
cambio brusco en una situación cualquiera”. Muy
bien, ahora ya sabemos que si yo antes tenía
trabajo y ahora no quiere decir que estoy en
crisis. Si antes tenía marido y ahora no, estoy en
crisis. Si antes tenía salud y ahora no, estoy igual‐
mente en crisis. Éstos serían sólo algunos ejem‐
plos.
Sin embargo, los cambios no tienen que ser en‐
tendidos como negativos: un cambio nos permite
modificar aquellos comportamientos, circunstan‐
cias, actitudes o formas de hacer en nuestra vida
que nos han llevado irremediablemente a esta
situación crítica. Por lo tanto, en tiempos de crisis
hay que echar mano de la imaginación para en‐
contrar de nuevo la situación favorable en nues‐
tra vida.
Los gobernantes también deben buscar cómo
hacerlo. En épocas de bonanza todo es más fácil,
pero los buenos administradores deben saber
sacar el máximo provecho cuando los recursos
escasean. Así que una buena manera de ayudar a
cambiar la situación de algunos de nuestros
vecinos más perjudicados por esta crisis es desde
el Ayuntamiento, apostando por las personas.
Áreas como Benestar Social son fundamentales
para canalizar todas las ayudas posibles.

Inauguració camí dels Castanyers
(18/10/2009)

La atención hacia los mayores, siempre un colec‐
tivo en riesgo, se multiplica con atención perso‐
nalizada y diaria. La vigilancia, a través de las
AMPAS, de posibles casos de crisis entre los más
pequeños, nos ayudará a llegar hasta sus padres
lo más rápidamente posible. Y aunque los ayunta‐
mientos no son oficinas de empleo, sí se ha con‐
seguido ‐mediante el empleo comunitario‐ crear
puestos de trabajo para aquellos adultos con
dificultades para encontrarlo.
Afortunadamente, como partido tenemos imagi‐
nación, ganas de trabajar, y sobre todo ideas
para gestionar y administrar por el bien de nues‐
tros vecinos. Por lo que será bienvenida la crisis
como creación de oportunidades, que nos ayuda‐
rá a dejar atrás aquello que nos lastraba y nos
permitirá seguir dándolo todo por Sant Fost.

Inauguració arranjament carrer Pedrera
(25/10/2009)
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Margarita Santos, regidora de Serveis Culturals,
Dona i Igualtat, Participació Ciutadana, Seguretat
Ciutadana y miembro de la Ejecutiva de Inde‐
pendents Units per Sant Fost
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Ferms contra el peatge
El passat 23 d’octubre va tenir lloc un acte organit‐
zat per Independents Units per Sant Fost contra el
peatge de la nova B‐500 (anomenada C‐59). Va ser
presentat per Montserrat Sanmartí, alcaldessa de
Sant Fost; Juan Francisco Fernández, president
d’Independents Units per Sant Fost; i l’enginyer de
camins i expert en infraestructures Ernesto
Williams. En l’acte va quedar molt clar que el nos‐
tre partit serà ferm en les seves posicions, ja que
una obra d’aquestes característiques suposa un
gran perjudici per a l’entorn i no és lícit que el municipi més castigat a sobre hagi de pagar
per aquesta destrossa ecològica.

IUSF, compromès amb el nou complex esportiu
Independents Units per Sant Fost és una formació compromesa amb el nou complex esportiu, per això
hem fet possible des de l’Ajuntament que aquest projecte tiri endavant amb tota la força, malgrat els
obstacles que hem anat trobant pel camí.
Recordem que el projecte era en el seu inici un sistema de concessió administrativa amb l’empresa TAU
Icesa a 30 anys. La crisi econòmica afectà el projecte i calia plantejar si l’empresa adjudicatària podria
fer front a aquesta realitat. Les entitats bancàries no li van donar la possibilitat de finançament i això
portà a l’acord de resolució del contracte de concessió administrativa entre l’empresa i l’Ajuntament de
Sant Fost.
Aquesta nova situació no atura el projecte, ans al contrari, ja que des del Consistori es manifesta la ne‐
cessitat de culminar‐lo, atès que es tracta d’una necessitat contrastada del nostre poble. És el moment
de buscar alternatives, amb la decisió de fer unes execucions parcials del complex, ajustant‐les a les
possibilitats municipals. Comencem amb un nou camp de futbol (juny 2008), directament executat des
de l’Ajuntament amb la supervisió dels tècnics de la casa i la col∙laboració d’empreses locals. És inaugu‐
rat el 14 de setembre de 2008 amb una gran participació de la ciutadania i amb la satisfacció dels espor‐
tistes, que ara gaudeixen d’un camp amb totes les garanties. Alhora s’ha iniciat el campionat de futbol 7
de Sant Fost, ara en la segona edició, amb un gran èxit de participació. Després de verificar que el siste‐
ma d’execució és l’adient, es planteja el segon bloc del complex, la piscina d’estiu, iniciant el seu arranja‐
ment el mes de maig de 2009 i acabant‐lo el 4 de juliol. La participació ha estat molt destacable.
Hem constituït l’empresa municipal d’esports, amb la responsabilitat de gestionar aquestes ins‐
tal∙lacions, tot amb una estructura professional. De la mateixa manera, hem estès la mà a l’oposició per
integrar‐se en aquesta empresa, sempre amb esperit de diàleg. Igualment, l’Equip de Govern ha aprovat
l’operació de crèdit per finançar la segona fase del complex esportiu. Tots els grups polítics hi han estat
d’acord, llevat de Gent per Sant Fost, que ha mostrat clarament la seva irresponsabilitat abandonant el
compromís que havia manifestat a favor d’aquest complex.
Paral∙lelament ha calgut treballar en l’adequació de la piscina cobreta als requeriments tècnics del Con‐
sell Català de l’Esport, per tal de consolidar la subvenció que tenim concedida. Ara estem treballant a la
fase més important del complex, tant per l’import com per les activitats de les quals es donarà servei.
Hem aprovat el projecte de la segona fase, que és tot el bloc on podem trobar la piscina coberta gran,
piscina coberta petita, jacuzzi, dues saunes, sala fitness, gimnàs, vestidors totalment equipats i bar‐

restaurant, que donarà cobertura a tota la instal∙lació incloent el camp de futbol.
Per finalitzar el projecte, es treballarà en paral∙lel amb les definicions de l’últim espai, dedicat als esports
de raqueta, concretament les pistes de tennis, les de pàdel i les reformes del frontó. I no podem oblidar
les plaques solars i les adequacions de jardineria, entre altres millores, que clouran un gran complex que
tots els santfostencs i santfostenques esperem amb molta il∙lusió.
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EL COMPROMÍS
D’INDEPENDENTS
UNITS PER SANT
FOST PEL
COMPLEX
ESPORTIU ÉS
TOTAL. ALTRES
PARTITS NO
PODEN DIR EL
MATEIX
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Millores als barris

L’APOSTA ÈTICA
Davant les darreres notícies
aparegudes en els mitjans sobre
casos de corrupció que han
afectat determinats municipis,
des d’Independents Units per
Sant Fost volem fer constar el
nostre compromís per una acció
política que sempre ha d’anar
lligada a la integritat moral. Un
polític que s’embruta les mans
no mereix dedicar‐se a un servei
tan digne com és el treball
desinteressat per la ciutadania.

“L’Ajuntament, encapçalat per IUSF, ha sol∙licitat accedir als ajuts que
atorga la Generalitat de Catalunya en el marc de la Llei de Barris. Aques‐
ta té com a objectiu la millora social, econòmica i ambiental de barris,
àrees urbanes i viles. IUSF considera que és vital sol∙licitar aquest ajut
per al barri de Can Calet i la Zona Centre, una de les àrees més antigues
de Sant Fost i que compleix amb els requisits que demana l’Administra‐
ció. En breu s’iniciarà la redacció del projecte per presentar‐lo a la Generalitat. Un cop
aprovat, implicaria un canvi molt important en aquesta zona.
Igualment, han estat sol∙licitats ajuts referents a la llei de millores d’urbanitzacions amb
dèficits urbanístics per a la zona de Mas Llombart, que també s’ajusta als requisits per
optar‐hi.

Cal dir que Independents Units per Sant Fost, des de l’Equip de Govern, vetlla per la mi‐
llora del nostre poble. Si aquest any aconseguim la subvenció per a Mas Llombart, en els
LA DIGNITAT DE CATALUNYA propers exercicis seguirem amb la resta d’urbanitzacions. Nosaltres anem per feina.”

Independents Units per Sant
Juan Francisco Fernández, president d’Independents Units per Sant
Fost subscriu l’editorial conjunta
dels diaris catalans, en el sentit
que la decisió del Tribunal MESURES CÍVIQUES
Constitucional no alteri allò que
el poble català va decidir en Nou sistema de bonificació per a les persones que demostrin el seu civisme amb l’ús
de les deixalleries o amb el compostatge: A IUSF també fem pedagogia!
referèndum.

Seguridad ciudadana
En estos momentos de crisis económica, se esta produciendo un fenómeno en Sant Fost al que no estamos nada acostumbra‐
dos: han aumentado los robos en comercios e incluso en viviendas. Tenemos que decir que, a pesar de la lógica alarma social
que han provocado estos robos, la incidencia real ha sido escasa.
Dos comercios afectados, a los que les robaron dos veces seguidas; algunas viviendas en urbanizaciones, a las que entraron
por ventanas abiertas; unos trasteros cuyos ladrones ya fueron detenidos, y algunas incidencias más que, aunque para el ro‐
bado es un trastorno, tampoco debe causar alarma.
Cuando preguntamos a los Mossos d’Esquadra el motivo de estos robos, nos explican que los ladrones también “hacen cam‐
paña navideña” y ahora van buscando el robo rápido y fácil, por lo que las medidas de seguridad que podamos implementar
cada uno de nosotros son fundamentales para entorpecer la labor de estos profesionales del robo y, por lo tanto, hacerles
desistir. Nuestra policía local ya ha incrementado la vigilancia por las zonas más vulnerables y hemos llegado a un acuerdo con
Mossos de patrullaje nocturno con distintivo y sin distintivo.
Éstas son algunas de las medidas de seguridad que nos ayudarán a evitar los robos :
•
Antes de marchar de tu domicilio o establecimiento, asegúrate de haber cerrado ventanas, puertas, persianas,
etc.
•
Si tienes alarma, conéctala siempre.
•
No permitas el acceso a tu casa de personas sospechosas. En caso de duda, llama inmediatamente al 112 o a la
Policía Local (93 579 69 92).
•
Si crees que están vigilando tu negocio, llama al 112. La Policía Local o los Mossos vendrán inmediatamente e
identificarán a la persona.
Ya lo sabes: protégete y colabora siempre con la policía para que ellos te puedan proteger.
Web: www.iusf.net
Correu-e: premsa@iusf.net
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