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sí a eurovegas!!!

marina Lozano illescas
regidora

Eurovegas es el mayor proyecto de inversión que se ha presen-
tado en la historia de españa y si Barcelona resulta elegida 

para su instalación, Sant Boi se beneficiará por estar ubicada 
en nuestro municipio una parte muy importante de los terrenos. 
dejar escapar la oportunidad de ser capital europea de congresos 
y ferias es una irresponsabilidad. el proyecto supone destinar el 
97% de la superficie a hoteles, centros comerciales, restaurantes, 
congresos, ferias, exposiciones y espectáculos permanentes como 
el Cirque du Soleil. el 3% restante se dedicará al ocio y al negocio 
de los casinos. Se contempla también crear 15.000 puestos de 
trabajo. Sant Boi se beneficiaría de ello. Hoy contamos con 8.387 
parados registrados, si bien la cifra real es mucho mayor. 
eurovegas, como en su día port Aventura, es una apuesta por un 
turismo de calidad frente al turismo de borrachera. un comple-

mento perfecto al turismo de cruceros que tiene a Barcelona como 
uno de sus principales destinos.
plataforma, Ciu e iniciativa han mostrado su rechazo al proyecto 
porque dicen que genera ocio, juego y prostitución. Supongo que 
también están en contra de los salones recreativos, las tragaperras 
de los bares, los casinos que hay en Cataluña y las páginas de 
clasificados de anuncios de sexo. Vaya, sobre esto ni una palabra. 
Menuda demagogia barata.
desde el partido popular apoyamos este proyecto que potenciará 
el turismo, la actividad económica para muchas de nuestras pymes 
y autónomos, la creación de puestos de trabajo y la celebración de 
congresos y convenciones, y convertirá Sant Boi en un referente 
internacional. 

www.ppsantboi.com

Des del pSC volem denunciar un cop més que el pp a l’estat i 
Ciu a la generalitat estan desarticulant sistemàticament els 

serveis públics que fins ara donaven resposta a drets fonamen-
tals de la ciutadania com la salut i l’educació. Aquestes últimes 
setmanes hem assistit a nous episodis d’aquest fet aparentment 
imparable, com són l’euro per recepta o bé la rebaixa dràstica en 
el finançament de les escoles bressol. 
dia a dia, la dreta espanyola i catalana combina accions en un pla 
amb un objectiu comú: aconseguir ciutadanes i ciutadans aba-
tuts i resignats que acabin creient que tenir drets, gaudir de ser-
veis universals o reivindicar valors com la igualtat d’oportunitats 
i la justícia social són un luxe en època de crisi. 
estan clares les seves respostes, i a qui perjudiquen. per reduir 
l’atur eliminen les polítiques actives d’ocupació; per reduir la 

pobresa eliminen les rendes mínimes d’inserció; per garantir 
el futur dels nostres fills i filles dificulten l’accés a l’educació, 
retallen recursos i augmenten taxes; per millorar la salut de 
les persones tanquen centres de primària i plantes d’hospital i 
augmenten el copagament dels medicaments. 
els i les socialistes ens neguem a acceptar aquest model que vol 
fractura social i que ataca no només els més vulnerables sinó 
també les classes mitjanes que tant han treballat per garantir 
quotes de benestar. el pSC té la certesa que una altra forma 
de fer és possible: passa per incentivar l’activitat econòmica i 
desenvolupar una fiscalitat justa que garanteixi la viabilitat dels 
sistemes de serveis públics.                                                 

www.socialistes.cat/territoris/ Sant-boi-de-llobregat
www.facebook.com/psc.santboi

Hace pocas semanas salía a la luz la estafa contable que Bankia 
había perpetrado. el banco presidido por el ex ministro del pp 

rodrigo rato había declarado un beneficio de 300 millones de euros 
cuando en realidad había perdido 3.000 en el último año. 
no entraré a fondo y dejaré para otro día las décadas de en-
chufismo y clientelismo practicado por el pSC en las empre-
sas municipales, pero sí quiero mostrar el paralelismo con la 
promotora municipal de viviendas ClAuS. Curiosamente, esta 
empresa ha declarado beneficios este año, pero se ha olvidado 
tal como hizo Bankia de contabilizar la pérdida de valor de sus 
pisos para cuadrar artificialmente las cuentas. 
desde pxC hemos pedido el cierre ordenado de esta empresa. 
Creemos que cuanto más se prolongue la agonía más costará a 
los ciudadanos, que serán los que tendrán que cubrir –rescatar– 

con sus impuestos unas pérdidas de hasta 5 millones de euros. 
para que se hagan una idea, la deuda es de 14 millones de euros, 
sustentada tan solo por 38 pisos con sus respectivos párquings 
y locales, sin contar que el suelo, al ser público, no ha tenido 
ningún coste. Hagan una división: podrán entender la magnitud 
del problema y se preguntarán en qué se ha gastado el dinero de 
todos los santboianos. nuestra conclusión es clara: ClAuS, en 
vez de hacer vivienda social, intenta hacer negocio vendiendo las 
viviendas más caras de la ciudad, de entre 180.000 y 340.000 €. 
Mientras tanto cientos de familias son desahuciadas dejando al 
descubierto la política social de pSC y iCV, especular con nuestros 
impuestos a través de las empresas municipales.  

www.davidparada.com, santboi@pxcatalunya.com,
@davidparada_

Ja fa més d’un any de les darreres eleccions municipals, en les 
quals iCV-euiA va ser l’única opció d’esquerres que va augmen-

tar la representació a l’Ajuntament; així es garantia la continuïtat 
de les polítiques progressistes en un context econòmic desastrós 
i en un context polític complicat amb la dreta governant arreu.
un any després hem demostrat el nostre esforç per evitar i pal·liar la 
destrucció d’ocupació donant suport al comerç i la petita indústria 
i sent alhora garantia del manteniment de polítiques socials, edu-
catives i mediambientals. Tot plegat en un context de bona gestió 
econòmica per part de l’Ajuntament, que ha demostrat que gestionar 
bé és la primera garantia per mantenir serveis vitals per a la ciutat. 
Al llarg d’aquests mesos també haureu pogut percebre la gran ca-
pacitat de treball d’iCV per organitzar tot tipus d’activitats. en un any 
sense eleccions a la vista hem penjat cartells reiteradament la ciutat, 

hem participat en totes les protestes i reivindicacions ciutadanes, 
hem ofert oci a la ciutat (concerts, cinema, festes, exposicions de 
fotografia, lectura de poesia, presentacions de llibres...), hem orga-
nitzat xerrades i taules rodones sobre infinitat de temes, hem fet del 
nostre local sala d’estudi, ens hem reunit amb pràcticament totes 
les entitats i tenim una presència continuada al carrer i a les xarxes 
socials. Aquesta és la nostra manera de dignificar la política.
iCV és ja una força política en continu creixement que genera noves 
complicitats. Volem ser una eina útil perquè els ciutadans i ciuta-
danes de Sant Boi articulin les seves reivindicacions i per construir 
tots plegats una alternativa de futur.

iniciativa.cat/santboi
facebook.com/santboians.iniciativa

twitter.com/icvsantboi

Durant el primer trimestre del 2007 l’Ajuntament de Sant Boi 
va dur a terme un estudi per conèixer  la demanda real de 

persones que no podien accedir al mercat lliure immobiliari. el 
resultat va ser que 1.678 famílies no tenien recursos econòmics 
suficients per poder accedir-hi.  Aquell mateix any, a l’abril, el 
govern del pSC i iCV, juntament amb el suport de l’oposició, 
vam aprovar posar a concurs la construcció de 57 habitatges 
de protecció oficial  al camí del llor.
per optar a aquests pisos només havies de tenir uns ingressos 
superiors a 6.944 euros anuals, estar empadronat a Sant Boi i 
pagar 20 euros per inscriure’t, entre d’altres requisits.
per aclarir aquest punt vull recordar el concepte i l’objectiu de 
pisos de “protecció oficial”:  afavorir que els ciutadans amb unes 
rendes més baixes puguin adquirir o arrendar un habitatge.  

Si és aquest l’objectiu, per què des de fa més de 2 anys continua 
havent-hi 35 pisos buits? per què a molts dels joves que han 
sol·licitat un habitatge  se’ls ha denegat? per què tenen aquests 
preus tan cars i són inaccessibles per a molts? per a què volem 
tants habitatges buits? A qui van dirigits realment? 
des de Ciu defensem i reclamem l’adjudicació d’aquests pisos 
per a la finalitat per a la qual es van construir:  ser atorgats a 
tots aquells ciutadans que no poden accedir al mercat lliure 
immobiliari. També  volem responsabilitats polítiques per haver 
enganyat més de 1.500 ciutadans amb l’eslògan de polítiques 
d’esquerres i socials que no pretenen estar al costat del poble. 
Aquest n’és un clar exemple!

SEGUEIX  LA CIUTAT A 
www.youtube.com/user/AjuntamentSantBoi

∂Cursa Ciclista del llobregat

∂dies Bojos a Sant Boi

∂i Cycle Chic

∂Jornada d’accessibilitat

.

∂Trobada xarxa Kaleidos

∂Flashmob a Camps Blancs

∂i Mostra Smart Cities

∂ludi rubricati

∂Habitatges protegits 

∂xxV Jocs Florals escolars

∂Fòrum local de Convivència

∂Festa Major 2012 i molts vídeos més...




