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LA VEU

Sant Andreu de la Barca, una ciutat tranquil·la i segura 

Encetem aquest any amb el desplegament de la policia de proximitat, una iniciativa que 
incrementa la sensació de seguretat entre la ciutadania. L’Ajuntament ha previst d’altres 

accions perquè tots i totes puguem gaudir de Sant Andreu. 
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L a il·lusió i la màgia del Nadal 
han inundat tots els racons 
de la ciutat amb activitats 
tradicionals i que han posat 

l’accent en el més petits i petites de la 
ciutat. Els tios gegants, les fires de Nadal, 
les cantades de nadales i el campament 
dels patges reials han estat alguns dels 
atractius d’aquesta campanya on la gran 
protagonista, sens dubte, ha estat la 
pista de gel que es va instal·lar a la plaça 
de Federico García Lorca. Més de 9.000 
persones han pogut gaudir d’aquest 
atractiu, que es marcava com a finalitat 
oferir una opció lúdica a la ciutadania i 
potenciar el comerç local. 

La màgia del Nadal inunda  
Sant Andreu de la Barca

E l nou butlletí d’informació municipal de Sant Andreu de la Barca vol obrir 
un espai a la ciutadania pel que reserva un espai per publicar les fotos dels 
nadons de la ciutat així com dels casaments que es facin a l’Ajuntament. 
Les persones interessades en participar en aquest espai poden enviar les 

seves fotos a l’adreça de correu electrònic comunicacio@sabarca.cat. 

Una renovada cavalcada de Reis posa el punt i final a les celebracions

La Veu de Sant Andreu obre 
un espai a la ciutadania

La renovada cavalcada de Reis va posar el 
punt final a l’agenda nadalenca. Els Reis 
Mags van arribar a la plaça de l’Ajunta-
ment i al balcó de l’edifici van rebre, de 
mans de l’alcaldessa, Ana Alba, la clau 
màgica amb la que van poder obrir totes 
les cases de la ciutat per deixar als infants 
alegria i il·lusió. Ses Majestats han estre-
nat també aquest any unes renovades i 
actualitzades carrosses amb les que van 
recórrer tots els barris. Durant el recor-
regut, on els Reis van estar acompanyats 
de les carrosses de 14 entitats de la ciutat, 
Ses Majestats van repartir dues tones de 
caramels als milers de persones que van 
sortir al carrer per veure´ls passar. 
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NOU ESPAI DE 
COMUNICACIÓ

C omencem aquest any 2023 amb la posada en marxa de nous projectes 
i propostes. El primer el teniu a les vostres mans: La Veu de Sant 
Andreu, el nou butlletí d’informació municipal de Sant Andreu de la 
Barca. L’objectiu d’aquest mitjà és posar al vostre abast les notícies 

més rellevants del municipi perquè resteu informats del dia a dia de la ciutat. 
El nou butlletí té la seva base en l’Ajuntament Informa, que durant més de dues 
dècades ha portat la informació municipal a totes les cases de Sant Andreu de 
la Barca. La nova revista té un format més actual i un disseny més àgil i fàcil 
de llegir. L’objectiu, però, és el mateix: portar la informació municipal veraç a 
cadascun de vosaltres. Així mateix, hi haurà espais destinats a la ciutadania i a 
les entitats, perquè aquestes puguin difondre la seva feina i activitats.

Aquest, doncs, és un dels primers projectes que veuran la llum durant aquest 
any que tot just encetem. Iniciatives amb les que volem incrementar la 
sensació de seguretat als nostres carrers, amb la instal·lació de càmeres de 
videovigilància; crear més espais per a la relació ciutadana, amb l’estrena dels 
nous Jardins Pedemonte i l’inici de les obres a diferents parcs; o la millora 
de la neteja a la via pública, amb la incorporació de més recursos humans i 
materials per netejar els carrers. 

Comencem aquest nou any amb ganes, il·lusió, empenta i energies renovades 
per fer de Sant Andreu la ciutat que volem pel futur. 

Ana Alba Aguilera
Alcaldessa de Sant Andreu de la Barca

S u m a r i
El Ayuntamiento  
gestiona este año más de 
10 millones de euros en 
inversiones .........................5
Entrevista a la alcaldesa  
Ana Alba ............................ 6
Los remodelados  
Jardines Pedemonte se 
estrenarán en febrero  ......... 8
La ciudad premia  
a los clientes de  
los comercios locales .......... 10

Edita:  Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
Redacció: Departament de Comunicació i Premsa. 
Disseny i maquetació: Edicions MIC. 
Impressió: Lerigraf.

AJUNTAMENT 93 635 64 00

CAP SANT ANDREU 
DE LA BARCA

93 682 20 61
93 653 00 99

CUAP LA SOLANA 93 635 66 51

POLICIA LOCAL 93 653 05 05

EMERGÈNCIES 112

INFORMACIÓ 
SANITÀRIA

061

DEIXALLERIA 
MUNICIPAL

93 682 37 11

COMPLEX 
ESPORTIU L’ONZE

93 653 44 08

INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES DE 
CAN SALVI

93 653 00 51

RÀDIO SANT 
ANDREU

93 682 13 67

BIBLIOTECA 
AIGÜESTOSES

93 682 40 00

ESPAI JOVE 93 682 25 86

JUTJAT DE PAU 93 635 64 11

AUTOBUSOS SOLER 
I SAURET

93 632 51 33

FERROCARRILS DE 
LA GENERALITAT 

012
93 205 15 15

TELÈFONS 
D’INTERÈS



BULLETÍ  MUNICIPAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA4 |  TEMA PORTADA

E l Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca con-
tinúa trabajando para incrementar la sensación 
de seguridad entre la ciudadanía para lo que ha 
puesto en macha algunas iniciativas, como la lla-

mada policía de proximidad, que ya llega a todas las zonas 
de la ciudad, o la instalación de cámaras de videovigilancia. 

La alcaldesa de la ciudad, Ana Alba, ha recordado que “la 
nuestra es una ciudad viva, diversa y plural que crece, evo-
luciona y mejora gracias a la colaboración de todos” y ha 
añadido que “en este marco, la Policía Local tiene un papel 
clave para mantener la cohesión y la seguridad, teniendo 
como principios la proximidad y la vocación de servicio”. 

Los policías de barrio tienen una relación directa con el 
vecindario, conocen las entidades, los equipamientos y se 
anticipan a los problemas al detectarlos antes. El agente 
de barrio es el referente de la ciudadanía en el territorio, 
la persona con la cual pueden contactar los vecinos y los 
comerciantes para plantear cuestiones relativas a la con-
vivencia y a la seguridad. El despliegue de la policía de 
barrio se ha iniciado en los barrios de La Solana, El Palau 
y el barrio Centre.

Sant Andreu de 
la Barca, segura 
y tranquila para 
disfrutar y vivir

En caso de necesidad, llama
93 653 05 05 o al 112 las 24 horas del día todos los días del año

La policía de proximidad se amplía hasta 
llegar a todos los barrios de la ciuda

Una policía moderna

Las nuevas tecnologías ayudan a los agentes en su trabajo 
día tras día. Los responsables de cada turno llevan cámaras 
personales, que incrementan la seguridad tanto de los poli-
cías como de la ciudadanía. El nuevo sistema de cámaras de 
videovigilancia incrementará la sensación de seguridad en 
todos los barrios de la ciudad. Estas cámaras, que aumen-
tarán de manera progresiva, servirán tanto para la seguri-
dad viaria como ciudadana. La flota de vehículos también 
se añade a las políticas medioambientales del Ayuntamien-
to con la incorporación de nuevos vehículos eléctricos.

Una policía que vela por los vulnerables

Un equipo especializado trata con las víctimas más vulne-
rables, como por ejemplo las personas que sufren violencia 
de género, los mayores o las personas con discapacidad y 
los menores de edad. El objetivo es acompañar y asesorar 
estas personas. La Policía Local también organiza charlas 
dirigidas a las personas mayores para darles consejos para 
evitar estafas, accidentes o robos en la calle.

Una policía preventiva

La seguridad viaria, la reducción de la accidentalidad y la 
prevención de conductas de riesgo son objetivos funda-
mentales para la Policía Local. Los controles de la indis-
ciplina viaria, a fin de reducir los riesgos asociados, dan 
sus resultados evitando accidentes mortales en las calles 
de la ciudad. Un radar móvil para reducir la velocidad en 
los puntos más conflictivos de la localidad ha sido una de 
las últimas acciones que se han llevado a cabo.

Una policía colaboradora

Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciuda-
danía, la Policía Local de Sant Andreu de la Barca colabora con 
otros cuerpos policiales, que tienen competencia en el munici-
pio. Seguridad ciudadana, extranjería o control de sustancias 
estupefacientes son algunos de los aspectos de colaboración.

La Unidad Canina, referente en España

La Policía Local de Sant Andreu de la Barca cuenta con una 
Unidad Canina que es referente en España y que está especi-
alizada en la detección de sustancias estupefacientes. Actual-
mente está integrada por tres guías caninos y cuatro perros. 
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Ana Alba: “Tenemos un presupuesto 
que crece y garantiza la calidad de los 
servicios. Todo ello con unas cuentas 
contenidas y prudentes” 

E l Ayuntamiento gestiona este año 2023 más de 10 
millones de euros, que servirán para financiar los 
proyectos, iniciativas y propuestas que tiene pre-
vistas el consistorio. El presupuesto municipal 

se aprobará este mes de enero y contempla una partida de 
100.000 euros para presupuestos participativos. 

Las cuentas municipales contemplan unas inversiones 
por valor de 2,5 millones de euros, un dinero al que hay 
que sumar las aportaciones supramunicipales que ha con-
seguido el Ayuntamiento y que ahora está gestionando. La 
alcaldesa Ana Alba ha subrayado que “la mayor parte de las 
inversiones se harán en 2023”. 

Aprobación en enero

La alcaldesa ha explicado que las cuentas municipales se 
aprobarán en el pleno del mes de enero “porque hemos 
querido ser cautos, prudentes y realistas” y “esperar la 
evolución de los mercados y de la inflación”. Alba ha recor-
dado que “otras administraciones, como la Generalitat, 
todavía no ha aprobado sus presupuestos y eso hace que 
nos sea más difícil cuadrar los nuestros porque no sabe-
mos las aportaciones que nos hará”. 

“De esta manera llegamos al mes de enero con un presu-
puesto que crece, que garantiza la calidad de los servicios 
que prestamos a la ciudadanía. Y todo ello con un presu-
puesto de contención y prudente”, ha dicho la alcaldesa. 

El Ayuntamiento gestiona este año más 
de 10 millones de euros en inversiones

Durante los próximos meses comenzarán 
a tomar forma muchos de los proyectos

Entre las acciones previstas para este año destacan las obras 
de remodelación de la masía de Can Sunyer, la colocación 
de placas fotovoltaicas en determinados centros escolares 
y equipamientos municipales y la renovación de la calle de 
Tomàs Vives. También se ejecutarán las reformas previstas 
en siete de los parques infantiles de la ciudad, la adquisición 
de nueva maquinaria de fitness para el complejo deportivo 
de L’11 o la cobertura de un tramo de las vías del ferrocarril. 

Durante este año se continuará invirtiendo en el manteni-
miento de escuelas y del mobiliario urbano y se realizará 
un espacio de acogida para animales domésticos. 

La construcción de la pasarela que comunicará el Parque 
Central con la zona de equipamientos de la calle Garraf 
también comenzará a tomar forma, de la misma manera 
que la instalación de contenedores inteligentes o espacios 
de sombra en lugares públicos. 

Presupuestos participativos

Por primera vez el Ayuntamiento promueve unos presu-
puestos participativos, que en esta ocasión están dotados 
con 100.000 euros. El objetivo es que el conjunto de la 
ciudadanía decida a qué se dedica este dinero. Los pre-
supuestos participativos son un proceso de participación 
a partir del cual vecinos y vecinas de Sant Andreu pueden 
priorizar, votar y, en definitiva, escoger, proyectos de in-
versión que el Ayuntamiento ejecutará este año.

La pasarela del Parque Central comenzará a ser una realidad 

Las cuentas prevén la cobertura de una parte de las vías
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“Sant 
Andreu 
té grans 
oportunitats  
de futur”

Entrevista a Ana Alba,  
alcaldessa de Sant Andreu de la Barca

 ̵ Iniciem l’any amb l’arribada d’un 
nou butlletí municipal...

L’arribada d’un nou mitjà de comu-
nicació sempre és una bona notí-
cia. L’objectiu és que la ciutadania 
estigui informada i conegui què 
està passant a la ciutat i hi pugui 
participar. És cert que l’arribada de 
les xarxes socials i la democratitza-
ció de les noves tecnologies ha fet 
que apareguin molts focus d’infor-
mació però hem de ser conscients 
de la necessitat d’informar-nos 
sempre a través de mitjans profes-
sionals i rigorosos. La resta és so-
roll. 

 ̵ Com es presenta aquest 2023? A 
la llista de propòsits per aquest 
nou any que demana?

Aquest 2023 es presenta amb molts 
projectes, molta feina i molts rep-
tes. El nostre objectiu és continuar 
treballant per millorar la qualitat de 
vida dels ciutadans i les ciutadanes 
de Sant Andreu de la Barca. Durant 
les pròximes setmanes veurem com 
es posen el marxa projectes com ara 
la reforma de tres parcs infantils, 
la instal·lació de càmeres de video-
vigilància o la remodelació dels es-
pais exteriors del casal d’avis. Con-
tinuem treballant per fer afrontar 

mesures contra el canvi climàtic, el 
foment de l’habitatge públic o mi-
llorar la qualitat de l’espai públic i 
tot sense endeutar-se. 

L
’alcaldessa de Sant Andreu de la Barca, Ana Alba, dona la benvinguda al nou butlletí municipal amb il·lusió i 
optimisme, de fet dues de les característiques que li en són pròpies. Reconeix que aquest any serà un any ple 
de treball i reptes però assegura que l’objectiu és mantenir la qualitat dels serveis que presta l’Ajuntament a la 
ciutadania i millorar els espais públics. 

"Durant les pròximes 
setmanes veurem com es 
posen el marxa projectes 
com ara la reforma de 
tres parcs infantils, la 
instal·lació de càmeres 
de videovigilància o la 
remodelació dels espais 
exteriors del casal d’avis"
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la neteja de carrers, amb el baldeig 
dels espais públics o la neteja dels 
contenidors. Però també necessitem 
la col·laboració de la ciutadania, que 
es faci un ús responsable dels espais 
públics. La Policia Local ha incremen-
tat la vigilància en aquest sentit i en 
només un dia ha posat dues denún-
cies a persones que estaven fent una 
mudança i van deixar estris i mobles 
al costat dels contenidors. Necessi-
tem el compromís de tots i totes per 
millorar la ciutat. 

 ̵ Un dels projectes que està a punt 
de veure el llum són els jardins 
Pedemonte...

Aquest espai remodelat de la ciu-
tat l’estrenarem a principi del mes 
vinent. Hem recuperat aquests jar-
dins per a l’ús ciutadà, uns jardins ro-
màntics, accessibles i segurs. Aquest 
és el primer dels set parcs que remo-
delarem els pròxims mesos. Al febrer 
també començaran les obres de mi-
llora dels parcs de Martí Pol, de Josep 
Pla i del carrer Perú. Estem especial-
ment orgullosos d’aquest darrer pro-
jecte perquè preveu un espai total-
ment adaptat perquè tots els nens i 
les nenes de la ciutat puguin jugar en 
igualtat de condicions. Som consci-
ents que aquestes obres arriben amb 
una certa demora, però lamentable-
ment a l’administració no sempre tot 
va tan ràpid com ens agradaria. 

 ̵ El pròxim estiu Sant Andreu estre-
narà una piscina més gran...

Les obres van començar a finals d’any 
i ara ja es comença a veure moviment 
de terres a la zona. Aquest mes s’ha 
començat a obrir el forat de la nova 
piscina, una instal·lació que doblarà 
la seva capacitat el pròxim estiu, que 
serà accessible i segura per a tots i 
per a totes. 

 ̵ Quins són els principals reptes a 
l’inici d’aquest 2023? Quins consi-
dera que són els desafiaments que 
ha d’afrontar el seu municipi els 
pròxims quatre anys? 

Sant Andreu de la Barca té grans 
oportunitats. Estem treballant en 
modificacions de planejaments molt 
ambiciosos que comportarà la instal-
lació de noves empreses i més llocs 
de treball. La millora de l’espai públic 
és cabdal. Invertir en espai públic és 
invertir en convivència. Vull destacar 
un desafiament important com és fo-
mentar la ciutat educadora, on l’edu-
cació i la formació estiguin presents 
en totes les polítiques.

 ̵ Com ha de ser el Sant Andreu  
del 2023?

Qualsevol projecte ha de passar per 
fomentar i aplicar els valors que re-
presenta la socialdemocràcia. No ens 
equivoquem: tots no som iguals. No 
és el mateix unir que dividir, no és el 
mateix polítiques neoliberals que so-
cialdemòcrates. Vull un municipi de 
qualitat on es pugui viure i treballar 
amb llibertat i amb respecte.

 ̵ Uns dels reptes d’aquest any que 
comencem és fer front als efectes 
negatius de l’actual crisi econòmi-
ca, provocada per l’elevada inflació 
i encariment de l’energia... 

Estem davant d’un problema mun-
dial. Feia molts anys que no es veia 
aquest augment de la inflació que 
afecta a tothom. Per això hem con-
gelat els grans impostos, estem 
fomentant l’ocupació o hem aug-
mentat els ajuts a subministres a les 
famílies més vulnerables. Vull desta-
car el programa de plaques fotovol-
taiques amb més d’un milió d’euros. 
Voldria posar en valor la feina feta 

"vull un municipi de 
qualitat on es pugui viure 
i treballar amb llibertat  
i amb respecte"

"necessitem mitjans de 
comunicació professionals 
i rigorosos per informar 
la població"

pel Govern de l’Estat d’Espanya. La 
re-valorització de les pensions, els 
ajuts a les famílies més castigades i 
també a les classes mitjanes, per no 
parlar de les iniciatives legislatives 
en polítiques d’igualtat. Sort que te-
nim el govern que tenim a Espanya 
per afrontar aquesta crisi.

 ̵ L’Ajuntament reclama més presència 
dels Mossos d’Esquadra i el mes passat 
van anunciar una col·laboració més 
estreta amb la Policia Nacional. Les 
dades del Ministeri de l’Interior diuen 
que s’han reduït els delictes a la ciutat, 
però malgrat això hi ha una part de la 
població que té sensació d’insegure-
tat? Quines mesures es prenen per mi-
llorar aquesta situació?

La seguretat ciutadana és compe-
tència dels Mossos d’Esquadra. Ens 
tenen abandonats. La conselleria 
d’Interior caldria que vetllés pel des-
plegament dels mossos en aquesta 
part del territori amb més recursos. 
Només hem de veure els efectius que 
teníem en el moment del desplega-
ment i els que tenim ara. Els mos-
sos no tenen culpa, però el conseller 
d’interior si.

Nosaltres hem posat en marxa la poli-
cia de proximitat i de barri, hem aug-
mentat els efectius de la policia local i 
posarem càmeres de seguretat a la via 
publica. Estem fent un treball conjunt 
amb la Policia Nacional per incidir 
en els temes en els quals aquest cos té 
competència. Picarem a totes les portes 
necessàries per incrementar la sensa-
ció de seguretat a la ciutat.

 ̵ Pel que fa a la neteja hem vist i tam-
bé ha anunciat un increment de la 
neteja viària i la neteja dels conte-
nidors de la ciutat...

Hem de tenir present que una cosa va 
molt lligada amb l’altra. Si tenim un 
espai brut i desendreçat tindrem una 
sensació d’incomoditat, de desordre i 
d’incomoditat. Per això és fonamen-
tal o que tots i totes col·laborem en 
la millora de l’espai públic. L’Ajunta-
ment ha incrementat els recursos en 
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El servei d’autobús a demanda, que 
es va posar en marxa ara fa un any, 
tanca aquest període amb un gran 
èxit i acollida per part dels usuaris. 
La línia comunica els barris de Can 
Sunyer i Valldaina de Castellví de 
Rosanes amb Sant Andreu de la Bar-
ca i s’ha convertit en un autèntic ser-
vei de bus urbà a demanda. 

Amb la remodelació d’aquest ser-
vei, Sant Andreu de la Barca ha 
guanyat vuit estacions noves. 

El servei a la demanda funciona de 
dilluns a divendres feiners i donat 
el seu èxit va incrementar el seu de 
7.30 h a 13.00 h al matí i de 16.45 h 
a 19.15h a la tarda, excepte el mes 
d’agost. Per utilitzar-lo, cal fer una 
reserva a través d'una aplicació mò-
bil, que canviarà a principi d'any, o 
bé per telèfon al 93 632 51 33.

L’alcaldessa de Sant Andreu de la 
Barca, Ana Alba, ha recordat que 
l’autobús funciona com a línia ur-
bana comunicant diversos barris de 
la localitat “i amb la nova parada fa-
cilita l’accés a serveis i equipaments 
d’interès, com ara el CUAP o l’ofici-
na de Correus”.

Èxit del servei 
d’autobús a 
demanda 

Quadruplica el nombre 
d’usuaris en un any

Els gimnastes de Sant Andreu de la 
Barca ja poder fer els seus entrena-
ments al pavelló de gimnàstica espor-
tiva que s’ha construït en un pavelló 
annex al complex esportiu de l’Onze. 

El pavelló té una superfície de 600 
metres quadrats i ha comptat amb un 
pressupost de més de 400.000 euros.

L’alcaldessa de Sant Andreu de la Bar-
ca, Ana Alba, ha recordat que el disseny 
de les instal·lacions s’ha fet de manera 
conjunta amb l’entitat Sabarca Gimàs-
tic Club, que fins ara feia servir unes 
instal·lacions a la zona industrial.

El projecte es completarà amb l’habilita-
ció d’una fossa, que s’omplirà de petites 
peces d’escuma, que permetrà treballar 
les acrobàcies de major dificultat dels 
aparells de terra, salts, paral·leles i barres.

Els gimnastes entrenen a 
les noves dependències

Durant les pròximes setmanes començaran les 
obres a tres parcs infantils

S’han construït a un pavelló annex a l’Onze

A principi del mes de febrer, la ciutat 
estrenarà els nous Jardins Pedemon-
te, una remodelació que ha comp-
tat amb un pressupost de més de 
400.000 euros. 

L’alcaldessa de Sant Andreu de la Bar-
ca, Ana Alba, ha recordat que la refor-
ma d’aquesta zona neix d’un procés 
participatiu entre els veïns de la zona i 
que l’objectiu “és recuperar un jardins 
romàntics, millorar l’accessibilitat, 
augmentar la varietat de la vegetació 
per augmentar la biodiversitat i la re-
novació del mobiliari urbà”.

L’alcaldessa de la ciutat ha recordat que 
“l’actuació contribuirà a fer que aquesta 
zona de la ciutat, de més de 3.000 me-
tres quadrats, sigui un lloc agradable i 
segur per a les persones, pel que s’instal-
laran càmeres de videovigilància”.

La ciutat estrena els 
remodelats Jardins Pedemonte 
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L’alcaldessa de la ciutat, 
Ana Alba, ha explicat a 
les entitats i associacions 
de la ciutat les mesures 

previstes enguany per millorar el 
seu funcionament i facilitar la seva 
relació amb l’administració. Ho ha 
fet a la tradicional trobada anual 
amb els representants de les entitats. 
Més d’un centenar de persones hi ha 
assistir a la cita. 

Durant la trobada, l’alcaldessa ha apun-
tat que “la nostra és una ciutat amb una 
vida associativa molt rica, que compta 
amb 191 entitats que treballen en diver-
sos àmbits i tracten temes molt diver-
sos”. A Sant Andreu tenim associacions 
que dediquen el seu temps a aspectes 
com ara la igualtat, els drets dels infants, 
l’activitat física o el veïnat. 

Per millorar el seu funcionament, 
l’Ajuntament modifica les bases per a 
les subvencions. L’alcaldessa ha recor-
dat que “les subvencions que reben de 
l’Ajuntament en molts casos són un 
pilar fonamental per a l’economia de 
les associacions. És per això que tre-
ballem en la redacció de noves bases 
de subvencions que agilitzaran, sim-

plificarà i facilitaran les sol·licituds 
d’aquests ajuts”. 

Per fer més fàcil aquesta modificació 
als gestors de les entitats, l’Ajuntament 
ha previst un període de formació, que 
permetrà acompanyar, guiar i formar 
als responsables de les associacions 
encarregats d’aquest àmbit. 

Durant aquest any també es faran les 
renovacions dels locals que dependent 
del departament de Participació Ciu-
tadana, amb l’objectiu que les associa-
cions puguin fer la seva feina amb les 
condicions necessàries per prestar 

Meses de treball

L’alcaldessa ha assegurat que sense el 
treball de les entitats “no tindríem l’ofer-
ta de lleure i cultura que tenim actual-
ment” i ha anunciat que l’Ajuntament 
crearà meses de participació perquè la 
ciutadania pugui definir i reflexionar 
sobre temes que afecten la ciutat. 

La primera d’aquestes meses tindrà 
com a tema central la igualtat i el pa-
per de la dona en la societat, coinci-
dint amb la commemoració del 8 de 
Març. un bon servei. 

L’alcaldessa presenta les 
novetats i millores previstes  
per a les entitats per aquest any

Un centenar de persones assisteix a la trobada anual

Un miler de 
persones 
donen la 
benvinguda 
a l’any nou a 
Sant Andreu 
de la Barca

M és d’un miler de per-
sones han donat la 
benvinguda a l’any 
nou a la festa orga-

nitzada per l’Ajuntament al polies-
portiu Josep Pla. La festa s’ha reprès 
després que els darrers dos anys no 
es pogués fer com a conseqüència de 
la pandèmia. 

Els DJ Beka i IVX han estat els 
encarregats de posar la música a 
aquesta nit. 

L’alcaldessa de Sant Andreu de la 
Barca, Ana Alba, ha subratllat la 
importància de donar alternatives 
als joves també durant el cap d’any. 
“D’aquesta manera evitem que els 
nostres i les nostres joves hagin 
de sortir de la ciutat per gaudir 
d’aquesta nit, que no agafin el co-
txe o s’hagin de traslladar, amb els 
riscos que això implica”. 

Torna la festa de Cap 
d’any al poliesportiu 
Josep Pla
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El Nadal és època de trobades, 
de reunions, de tradicions i 
de compartir però també és 
època de regals i de compra. 

Amb la finalitat de premiar la fidelitat 
dels clients als comerços locals durant 
aquesta època, enguany s’han sortejat 
més de 15.000 euros entre els clients de 
les 146 botigues que han participat a la 
campanya de Nadal. 

El sorteig d’aquests premis ha tingut, 
un any més, com a escenari el Teatre 
Núria Espert. Per poder aconseguir 
alguns dels premis sortejats calia estar 
present durant el sorteig, conduit pel 
Mag Stigman, però per tenir-ne d’al-
tres no era necessari. 

Aquest any s’ha sortejat un val de 
compra de 3.000 euros, un  de 1.000 
euros, 100 de 100 euros, dues pane-
res, un val de compra de 200 euros al 
mercat i 20 espatlles  de pernil, que va 
ser el gran atractiu de la nit.

Mini Mesa s’han endut el val de com-
pra de 3.000 euros i Judith Moreno els 
1.000 euros.

Durant el seu discurs, l’alcaldessa, va 
destacar l’esforç que fan els comerci-
ants per donar servei a la ciutadania 
i vida als barris i va recordar la lluita 
que han hagut de fer “contra les grans 
superfícies, el comerç on line, les res-
triccions de la pandèmia i ara la te-
muda inflació”. 

Sant Andreu premia la 
fidelitat dels clients als 
comerços locals també 
al Nadal

S’han repartit més de 15.000 euros en vals de compra 
per les botigues participants

La pista de 
gel, el gran 
atractiu 
d’aquest any

La pista de gel que s’ha ins-
tal·lat durant aquestes fes-
tes a la plaça de Federico 
García Lorca ha estat el 

gran atractiu d’aquestes dates tant 
per a petits com a per grans. Un to-
tal de 8.798 patinadors han fet ús de 
la instal·lació, a l’entrada de la qual 
tenien descomptes els clientes dels 
comerços locals. L’alcaldessa de la 
ciutat, Ana Alba, ha destacat la im-
portància “d’oferir alternatives de 
lleure” als ciutadans i ha subratllat 
“la gran acollida que ha tingut per 
part dels veïns i veïnes”. 

Les botigues  
engalanen  
la ciutat

La campanya comercial de Nadal 
també ha premiat als millors 
aparadors guarnits amb mo-
tius nadalencs, que han alegrat 

els nostres carrers. El primer premi del 
concurs d’aparadors ha estat per la Flo-
risteria Zinnia, el segon per Flors i detalls 
Montse Guardia i el tercer per Sant An-
dreu Dental. 

Les parades del mercat han tingut 
una categoria especial. En aquest cas, 
el primer premi ha estat per La Bode-
gueta del Mercat, el segon per Polleria 
i xarcuteria La Granja i el tercer per 
Frutas y verdures Fernández. 
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El Ple municipal del mes de desembre 
aprova el Pla Local de Joventut 

El ple municipal 
ha aprovat el Pla 
Local de Joven-
tut que marca les 

actuacions que es duran 
a terme a la ciutat adreça-
des a aquest col·lectiu i que 
té com a horitzó temporal 
l’any 2028. 

El text s’ha aprovat amb 
els vots a favor de l’equip 
de Govern (PSC i C’s), 
l’abstenció de Podemos 
i el vot en contra de Fem 
Sant Andreu. 

L’objectiu del pla és ga-
rantir l’accés universal i 
normalitzar de la gent jove 
als múltiples recursos que 
hi ha al municipi i al seu 
entorn, per tal que puguin 
escollir i construir en lli-
bertat i igualtat d’oportu-
nitats el seu projecte per-
sonal i col·lectiu. 

En l’elaboració del pla hi ha 
participat entitats, agents 
socials i els joves del muni-
cipi amb la finalitat d’aple-
gar diferents punts de vista. 

La sessió plenària del mes 
de desembre també va ser-
vir per arxivar l’expedient 
que feia referència al règim 
de retribucions a favor dels 
membres de la corporació, 
arran el pronunciament de 
la Comissió Jurídica Asses-
sora, el òrgan competent 
en la matèria. Aquest punt 
va comptar amb l’absten-
ció de Fem Sant Andreu i el 
vot favorable de la resta de 
grups municipals (PSC, C’s 
i Podemos). 

Pla normatiu

Tots els grups polítics van 
aprovar el pla normatiu de 
Sant Andreu de la Barca 
pel present exercici, que 
determina les diferents or-
denances que s’aprovaran. 
En aquest punt destaquen, 

entre d’altres, l’ordenança 
de convivència i civisme, 
l’ordenança de circulació  i 
vehicles o la que regularà el 
funcionament del Labsab. 

L’Ajuntament va aprovar 
per unanimitat la seva ad-
hesió a l’Agenda Digital 
dels municipis de Catalu-
nya i les noves tarifes de les 
instal·lacions esportives. 
Aquest punt va comptar 
amb el vot contrari de Fem 
Sant Andreu i Podemos. 

Per unanimitat es va apro-
var el conveni entre l’Ajunta-
ment i l’Institut Català de la 
Dona, que aportarà finan-
çament al Servei Integral 
d’Atenció a les Dones (SIAD) 
i que es marca com a finali-
tat incrementar la qualitat 
del servei que es presta a les 

dones que són víctimes de 
violència masclista. 

També es va ratificar per 
unanimitat el conveni de 
col·laboració entre la Gene-
ralitat de Catalunya, mit-
jançant el Departament 
d’Igualtat i Feminismes, i l’ 
Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca per a l’impuls de 
les polítiques de promoció 
de la igualtat i els feminis-
mes pel període 2022-2025.

En aquest cas, l’objectiu és 
impulsar les polítiques de 
promoció de la igualtat i els 
feminismes arreu del terri-
tori català afavorint la re-
alització d’accions de des-
plegament de la xarxa del 
Servei d’atenció integral en 
el marc LGBTI+, el sistema 
d’atenció i de resposta inte-
gral per a dones en situació 
de violència masclista i els 
seus fills i filles i el servei de 
primera acollida de refugi-
ats i persones desplaçades.

Preveu les accions que es duran a terme fins 2028
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Aquest mes de febrer co-
mençarà la renovació de 
tot l’equipament esportiu 
de la sala de fitness i ciclo 

indoor. L’objectiu és millorar i actua-
litzar els aparells que fan servir els 
usuaris del poliesportiu. 

La mesura compta amb un pressu-
post de 900.000 euros. 

La configuració de la sala de finess res-
pon a les noves demandes dels usuaris 
i incorpora equipament d’última ge-
neració en el treball de força. També 
l’equipament de ‘ciclo indoor’ incorpo-
rarà molta tecnologia en la visualitza-
ció del treball individual i de grup.

També aprofitant el canvi de mà-
quines es renovarà el terra de la sala.

Aquests canvis tindran afectació en 
l’accés a la instal·lació pel que durant el 
mes de febrer es modificarà el sistema 
d’accés a l’equipament i els usuaris hi 
accediran amb codi QR amb el mòbil.

Teniu més informació al web https://
esports.sabarca.cat/

NOUS PROGRAMES AL COMPLEX L’11

Fit jove, assessorament  i acompa-
nyament per a joves en la iniciació  
al fitness 

A partir de gener es posa en marxa un 
nou programa al Complex L’11 que con-
sisteix en un assessorament gratuït 
enfocat a joves que s’inicien en el món 
del fitness i els hi agrada fer exercicis de 
treball funcional o amb pes extern, però 
encara no en tenen una rutina progra-
mada. Aquesta és una nova activitat 
que s’obre primerament, per a tots els 
joves nascuts l’any 2008, més tard, s’in-

corporaran la resta de joves que com-
prenguin les edats entre els 14 i 17 anys.

El programa es durà a terme en horaris 
en què puguin fer ús de tots els serveis 
a la sala amb la supervisió d’un tècnic 
esportiu, d’aquesta manera podran 
aprendre més detalladament el funci-
onament de les màquines i una bona 
execució dels exercicis de pes lliure.

La iniciativa és una gran oportunitat 
per relacionar-se amb joves de la ma-
teixa edat i aprendre a entrenar de 
manera més autònoma i eficient. 
Els horaris es publicaran a les xarxes soci-
als del complex i s’aniran obrint en diver-
ses franges horàries segons la demanda.

BOX DE CROSSFIT

Una de les novetats de la programa-
ció del complex L’11 aquest any és la 
incorporació de serveis amb valor 
afegit. Durant el mes de març i una 
vegada finalitzi la instal·lació del nou 
equipament de la sala de fitness, el 
servei té previst començar amb una 
nova activitat amb molta demanda 
entre la població actual: CROSSFIT.

Renovació de 
les màquines de 
la sala de fitness 
del complex L’11
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Esport  
escolar

El passat dissabte 14 de gener va començar 
la 2a Fase de la competició del Conse-
ll Esportiu del Baix Llobregat, amb una 
gran participació d’equips del nostre 

municipi que ens representen per les diferents 
comarques de Barcelona.

Amb un total de 18 equips en les diferents modali-
tats: 9 equips de futbol Sala, 8 equips de Futbol 7, 2 
equips de Bàsquet i 1 equip a Handbol. 

Aquesta és la darrera fase de competició amb ca-
torze jornades d’on sortiran els equips guanyadors 
de diferents modalitats i categories, encara que no 
sigui l’objectiu d’aquesta participació. 

Els equips que hi participaran són:

En la modalitat de Futbol sala:

FS SANT ANDREU BARCA Prebenjamí “D”, Ben-
jamí “D”, Aleví “D”, Aleví “E” i Infantil “D”. l’AEE 
IES EL PALAU participa amb dos equips, Infantil 
i Cadet.

En la modalitat de Futbol 7, CFSABA Promeses, 
Prebenjamí “B”, Prebenjamí “C”, Benjamí “C”, Aleví 
“D”, Aleví “E”, Aleví Femení i Infantil “D”.

En la modalitat de Bàsquet CBSAB Premini Feme-
ní i Masculí.

I en la modalitat d’Handbol CH SANT ANDREU 
BARCA Aleví.

Entitats esportives

Torna el Canicross a 
Sant Andreu de la Barca

El pròxim diumenge 22 de gener se celebrarà la 6a 
edició del Canicross i Caminada canina Pi Tallat 
a Sant Andreu de la Barca.

Enguany torna a formar part del Circuit Català 
Popular de Canicross (CCPC).

L’esdeveniment és 100% solidari i i tot el benefici es desti-
na a S.O.S. Ladridos de Pallejà. 

Es pot col·laborar participant en modalitat de canicross o 
més tranquil a través de la caminada.

La carrera popular té l’objectiu de difondre de forma al-
truista i solidària un esport que es considera universal i 
que uneix gossos i persones d’una forma única.

Consisteix en una prova competitiva que organitza el Cir-
cuit Català Popular de Canicross.

Més informació a canicross.pitallat.cat

6A EDICIÓ SÍSMICA RACE

El pròxim 26 de febrer el Club d’Atletisme de Sant 
Andreu de la Barca organitzarà la 6a edició de la 
Sísmica Race. 

Un any més aquesta carrera de Trail torna a les mun-
tanyes del nostre poble. En aquesta sisena edició hi ha dispo-
nibles dues modalitats: la sprint Sísmica de 10 quilòmetres i 
la trail Sísmica de 24 quilòmetres. Com a novetats en aquesta 
edició, destacar que la carrera formarà part de la Trail Run-
ning Sèries, competició organitzada per la Federació Catalana 
d'Atletisme i puntuarà en la Lliga Trail de Championchip. 

Club 
atletisme
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LA FORÇA 
D’IL·LUSIONAR

Des de ja fa un temps tinc 
la sensació que Sant An-
dreu no avança, que tot 
continua igual o fins i tot 
una mica pitjor. La ciutat 
no està en el seu millor 
moment, no hi ha projec-
tes que il·lusionin ni un li-
deratge que ens faci tenir 
esperança.

Sé que per molts de vos-
altres, aquest és un sentir 
majoritari, i Sant Andreu 
no es pot conformar amb 
això ni s’ho pot permetre. 
Hem de canviar, revertir 
els errors i aprofitar les 
oportunitats que tenim, els 
pressupostos municipals 
són la millor oportunitat 
per reforçar i enfortir la 
ciutat i els seus serveis, i cal 

fer-ho per millorar la quali-
tat de vida de les persones.

Els pressupostos del 2023 
han d’il·lusionar amb pro-
jectes i polítiques que la 
ciutat necessita, com per 
exemple el manteniment i 
neteja dels espais públics o 
la renovació dels parcs in-
fantils i l’augment del verd 
als nostres carrers i places.

Per il·lusionar també hem 
de reforçar els serveis 
municipals i l’escut so-
cial, perquè cap persona 
ni família pateixi davant 
les dificultats actuals. No 
podem oblidar-nos del jo-
vent ni l’esport. Millorant 
l’oferta de les instal·laci-
ons esportives municipals 
i dels servies esportius. 
Cal que Sant Andreu ofe-
reixi d’una vegada per to-

tes un espai d’oci i cultura 
que sigui referència pel jo-
vent, com és per exemple 
un ateneu jove.

Liderar és abordar proble-
màtiques com la insegu-
retat i l’incivisme. Fem-ho 
amb programes de civisme 
i arrelament, també a les 
escoles i instituts. Cal que 
seguim reforçant la policia 
local i de proximitat fins als 
41 agents i avançar decidi-
dament en la construcció 
d’una nova comissaria amb 
més serveis i recursos. 

Reimpulsem Sant Andreu 
amb els pressupostos del 
2023, tornem a il·lusionar la 
ciutat i deixem a un costat 
l’immobilisme i els projec-
tes esgotats que no perme-
ten que Sant Andreu de la 
Barca avanci.

ILUSIÓN, TRABAJO, 
FUTURO

Damos la bienvenida a esta 
nueva revista municipal que 
ponemos en marcha y que se 
erige como un espacio plu-
ral, abierto y donde se podrá 
ver y disfrutar de la vida de 
nuestra ciudad.

Iniciamos el 2023, uno año 
crucial para el futuro de nu-
estra ciudad, y lo hacemos con 
unos buenos presupuestos 
para todos y para todas.

La compleja situación soci-
oeconómica nos ha obligado 
al equipo de gobierno a hacer 
un trabajo económico serio, 
responsable y muy concien-
zudo para configurar un pre-
supuesto que dé respuesta a 
las necesidades de nuestra 
ciudadanía, garantice la cali-
dad de los servicios, incluya 
nuevas e innovadoras accio-

nes y siga poniendo las bases 
del gran futuro que Sant An-
dreu tiene por delante.

Unas cuentas que incremen-
tan la atención social y los 
esfuerzos destinados a la 
educación, la igualdad, los 
servicios sociales y a la aten-
ción de las familias que peor 
lo están pasando.

Este presupuesto es fruto 
del esfuerzo de un gobierno 
experimentado, comprome-
tido y solidario que permite 
afrontar con garantías este 
año 2023. Unos magníficos 
presupuestos que se han reali-
zado tras la congelación de los 
impuestos municipales, lo que 
ha supuesto más reflexión, 
trabajo y nuevas soluciones.

Una ciudad segura, cuidada, 
con calidad urbana en todos 
los barrios, moderna en sus 
servicios, con más limpieza, 

educación, salud, cultura, 
igualdad, transparencia, par-
ticipación, que ofrece soluci-
ones a todos los perfiles de la 
población, que cuida su di-
versidad y que está preparada 
para su salto definitivo.

En épocas difíciles, se requi-
eren gobiernos firmes, con 
experiencia, pero también 
con nuevas ideas, creativos, 
que busquen soluciones y 
encuentren la calidad que 
proyectan en todos sus barri-
os. Como el nuestro.

Ana Alba y el gobierno socialis-
ta somos la garantía. Ahora con 
nuevas ideas, con nuevas estra-
tegias, con nuevas soluciones. 
Cambiar y mejorar cada día.

Somos como tú y trabajamos 
para ti. Esa es nuestra pasión 
y nuestra ilusión, las que ha-
cen que no dejemos un instan-
te de mejorar Sant Andreu.

Juan Pablo Beas,  
portaveu del PSC

Marc Giribet 
Portaveu de Fem Sant Andreu
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TENIM UN PLA

Empieza el último año de esta 
legislatura. Tenemos elabora-
do un presupuesto para este 
año con proyectos de futuro 
muy significativos. Hay que 
seguir invirtiendo para mejo-
rar la calidad de vida de nues-
tra ciudadanía y seguir apos-
tando por mejorar la ciudad. 

Nuestro compromiso es fir-
me, una apuesta moderada 
de impuestos, recordan-
do que somos el segundo 
municipio con la media del 
recibo del IBI más bajo del 
Baix Llobregat. Y esa siem-
pre ha sido nuestra prio-
ridad, y gracias a nosotros 
este impuesto no está al alza 
como en la mayoría de mu-
nicipios de nuestra zona. 

La seguridad es un aspec-
to fundamental en nuestra 

sociedad. Porque si estamos 
más seguros somos más li-
bres. Es una bandera de nu-
estra formación política, y 
no solo con la seguridad ciu-
dadana, sino con la gestión 
de las emergencias. Desde 
la instalación de cámaras de 
videovigilancia, aumento de 
la plantilla de agentes loca-
les, junto con el plan de me-
jora de la Policía Local. 

La transformación urbanís-
tica y la inversión en todos 
los barrios de nuestro mu-
nicipio es esencial. Cuando 
entramos en el consistorio 
apostamos por la remo-
delación del barrio de Can 
Prats. Llevaba muchos años 
sin inversiones, había que 
mejorar la circulación en la 
zona, adecuar las calles para 
no excluir a nadie que tenga 

alguna dificultad con algún 
tipo de movilidad. Y así lo 
estamos consiguiendo. 

Además, se va a construir una 
nueva “escola bressol” para 
mejorar la educación de nu-
estros más pequeños. Desde 
que CS asumió la regiduría de 
educación, nuestra apuesta 
por el futuro de Sant Andreu 
es firme. Es una pena que, 
desde otras administraciones 
no apuesten por los jóvenes 
de nuestro municipio, como 
es el caso de la Generalitat, 
con una inversión de 0€ en 
nuestro municipio. 

En definitiva, nuestra 
apuesta por continuar me-
jorando la ciudad es una 
realidad, y continuaremos 
trabajando de la mano, con 
un rumbo claro y alejado de 
populismos y sectarismos. 

¿EL AYUNTAMIENTO 
SOMOS TODAS Y 
TODOS?

Acabamos de estrenar el nuevo bo-
letín informativo del ayuntamiento 
que, tras un parón de 6 meses de 
inactividad, aparece de nuevo re-
novado, cuando estamos a 5 meses 
para que se celebren las elecciones 
municipales. 

Es un boletín que se financia con 
el dinero de todas las vecinas y los 
vecinos. La dotación económica se 
aprueba en los presupuestos anu-
ales del municipio y se adjudica, vía 
licitación, a tres empresas que se 
encargan de su edición, impresión 
y distribución llegando a todos los 
hogares de la ciudad.   

Para PODEMOS, y así lo hemos 
transmitido al equipo de gobierno 
cada vez que hemos tenido ocasión, 
esta revista municipal no debería 
limitarse a la simple transmisión de 
información a la ciudadanía.

Y, sobre todo, no debería convertir-
se sólo en un medio de difusión 
de las iniciativas y las acciones del 
equipo de gobierno, ni debería ser-

vir para dar publicidad, con objeti-
vos partidistas y electoralistas, a sus 
actuaciones.

¡El ayuntamiento somos todas y 
todos!

Por el contrario, debería ser un im-
portante instrumento de comunica-
ción entre la ciudadanía y el consis-
torio al servicio de la transparencia, 
la información y la democracia, que 
promueva la rendición de cuentas 
del equipo de gobierno y de todos los 
regidores y las regidoras que forma-
mos parte del ayuntamiento.

Ha de jugar un papel crucial en el 
fortalecimiento de la democracia 
en nuestra ciudad.

En definitiva, ha de ser un medio de 
comunicación plural y participado 
que refleje las diversas sensibilida-
des de las instituciones, las entida-
des, las asociaciones, las empresas 
y la ciudadanía de Sant Andreu de 
la Barca y que pueda dar lugar a de-
bates y propuestas que mejoren la 
vida de la ciudad.  Un instrumento 
de cogobernanza.

De entrada, la cosa no pinta bien 
si queremos que el boletín vaya en 
esa línea.

Este primer número sale a la luz 
sin que los/las regidores/as de la 
oposición conozcamos ni hayamos 
tenido la oportunidad de participar 
en la definición de su diseño, de su 
estructura ni de sus contenidos.

PODEMOS nos preguntamos, por 
ejemplo, si la comunicación será 
sólo unidireccional o si los vecinos y 
las vecinas organizad@s o de forma 
individual tendrán la posibilidad de 
participar en algún espacio, hacien-
do llegar su opinión o planteando 
debates y propuestas de mejora de 
la ciudad. 

Este boletín nace sin el debate y, 
mucho menos, sin el consenso de 
los diferentes grupos municipales. 
Tampoco ha pasado por el Pleno 
municipal.

PODEMOS no vamos a parar de in-
sistir, y somos tozud@s, cuando se 
trata del interés común de la gente 
de nuestra ciudad, hasta conseguir 
que este boletín esté al servicio de la 
ciudadanía y no se convierta en un 
panfleto publicitario del “gobierno 
de turno” como ocurre en muchos 
otros municipios.

¡Porque SÍ PODEMOS!

 irmarcos@sabarca.cat 
mnieto@sabarca.cat

 @podemosSabarca
 @CirculoSabarca
 podemos.sabarca
 669336839
 santandreudelabarca@circu-
lospodemos.info

 Cs Sant Andreu de la Barca
 @cssabarca
 santandreu.barca@ciuda-
danos-cs.org
 667931645

Isabel Marcos 
Portaveu de Podemos

Xavi Pla  
Portaveu de Ciudadanos




