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Editorial

Sant Andreu 
vuelve a vivir 
por la Fira de 
la Primavera

Ana Alba
Alcaldesa de Sant Andreu de la Barca

alcaldessa@sabarca.cat
whatsapp 629 70 73 06

Poco a poco y después de dos largos 
años marcados por las restricciones 
y las limitaciones, la normalidad va 
volviendo poco a poco a nuestras 
vidas. Y en el marco de esta nueva 
normalidad vamos recuperando ac-
tividades, encuentros y fi estas tradi-
cionales y marcadas en rojo en nues-
tro calendario local. Este mes hemos 
recuperado el tradicional homenaje 
que la ciudad hace a las personas 
mayores. Con este acto la ciudad 
pretende reconocer a todo un colec-
tivo por su trabajo, por su dedicación 
y por su esfuerzo para construir la 
sociedad que tenemos actualmente. 
También recuperamos la Fira de la 
Primavera en su formato más habi-
tual ya que el pasado año se tuvo que 
hacer de manera más restringida. La 
Fira es un momento excelente para 
presumir de ciudad. Para conocer la 
oferta de los comercios y empresas 
de Sant Andreu de la Barca, para 
disfrutar con las actividades que or-
ganizan las entidades de la localidad 
y para acercarnos más a los proyec-
tos que serán una realidad en los 
próximos meses en la ciudad. Pero 
también es momento para reunir-
nos, para encontrarnos, para char-
lar, para pasear y para intercambiar 
puntos de vista. Es momento para 
disfrutar de la ciudad y de sus veci-
nos y vecinas. 
La edición de este año presenta no-
vedades respecto a las precedentes. 
En esta ocasión contaremos con un 
escenario central municipal, que 
sustituirá al tradicional stand del 
Ayuntamiento. En este espacio se ha 
programado un amplio programa de 
actividades para todos los gustos y 
los públicos. La avenida Constitució 
se convertirá en un gran recinto fe-
rial en el que los paseantes podrán 
conocer las principales acciones y 
actuaciones en las que trabaja el 
Ayuntamiento y que comenzarán a 
ser una realidad 
en los próximos 
meses. 
Confío que el 
tiempo acompañe 
y que todos y todas 
podamos disfru-
tar de esta Fira de 
Primavera. 

www.sabarca.cat
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Con un presupuesto de 750.000 euros

El cubrimiento de las vías de Fe-
rrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) en una zona 

de la ciudad comienza a estar más cer-
ca. Ésta es una larga reivindicación del 
Ayuntamiento que ha trabajado durante 
mucho tiempo con los responsables de 
Ferrocarrils para poder mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos de la zona. .

El Ayuntamiento ha aprobado este mes 
de mayo el proyecto para la colocación 
de una cubierta ligera de protección 
acústica en el tremo del ferrocarril del 
paseo Rafael Casanova y la plaza Onze 
de Setembre. El cubrimiento se hará en 
un tramo descubierto en trinchera de 
unos 120 metros a partir del inicio de la 
zona en la que ahora está cubierto y la 
entrada al núcleo urbano de la ciudad. 
El objetivo del cubrimiento ligero es la 
protección acústica de las viviendas más 

Primeros pasos para cubrir una parte 
de las vías de Ferrocarrils

El Ayuntamiento continúa traba-
jando para hacer de la carretera 
de Martorell una vía cívica e in-

tegrada a la trama urbana. Este mes de 
mayo han comenzado los trabajos para 
sanear el tramo a cielo abierto del ca-
nal Sedó, entre la calle Priorat y Edison.

Una vez saneado y canalizado el canal, 
se urbanizará la zona con vegetación, 
el cierre defi nitivo de la parcela de los 
laboratorios Almirall y se dará conti-
nuidad urbana con un carril bici de 2,50 
metros de anchura y una acera de 2,00 
metros, desde la calle Camí Vell del Pa-
lau y la calle Priorat.
El proyecto cuenta con un presupuesto 
de 796.589,11 euros y se prevé que las 
obras estén terminadas en 4 meses.

Con la cubrición del Canal Sedó entre las calles de Priorat y Edison

Continúan los trabajos para hacer de la 
carretera nacional una vía urbana

Como consecuencia de las obras hay 
afectaciones al tráfi co, que están señali-

zadas correctamente y no suponen nin-
gún problema en la circulación. 

El Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat ha concedido una subvención 
de más de 300.000 euros al Ayunta-
miento para la mejora de los Jardi-
nes Pedemonte, unas obras que co-
menzarán en las próximas semanas. 
La ayuda está en el marco de actua-
ción del programa comarcal de apo-
yo por un nuevo impulso económico 
y social. 
El Ayuntamiento prevé la reforma in-
tegral de la zona, que hace especial 
hincapié en la mejora de la accesibi-

lidad, el incremento de la variedad de 
vegetación para aumentar la biodi-
versidad y la renovación del mobilia-
rio urbano. La propuesta se comple-
ta con nuevos caminos de recorrido 
transversal, un recordatorio del agua 
y del patrimonio cultural existente, 
el mantenimiento de la gradería y un 
nuevo alumbrado público. El proyecto 
también prevé la ampliación y mejora 
de los espacios de acceso a la guarde-
ría municipal para favorecer el paso 
de alumnos y familias.

Ayuda comarcal para la reforma de los Jardines Pedemonte

cercanas a la vía, limitando el impacto 
acústico del paso del tren. 
La infraestructura tendrá elementos de 
absorción acústica en paredes y techo. 
Con la fi nalidad de integrar la cubierta en 
el entorno urbano, se colocará en la par-

te superior un substrato con un género 
de plantas suculentas, que requieren 
poco mantenimiento. 
Las obras tienen un presupuesto de 
750.000 euros y el plazo de ejecución de 
las obras es de 8 meses. 



La consellera de Presidència 
de la Generalitat, Laura Vila-
grà, ha visitat aquest mes Sant 

Andreu de la Barca. Vilagrà va ser 
rebuda per l’alcaldessa de Sant An-
dreu, Ana Alba, i va signar el Llibre 
d’honor de la ciutat a la sala de plens. 

Abans, la consellera i l’alcaldessa 
van mantenir una reunió, on Ana Alba 
va explicar a la representant de la 
Generalitat algunes de les millores 
que necessita la ciutat en matèria 
de salut, com ara recuperar els es-
pecialistes perduts o la construcció 
del nou CAP; la necessitat de suport 
per crear ocupació; o la preocupant 
baixada de la natalitat, que obliga a 
tancar línies educatives.

Ha signat el llibre d’honor i ha visitat el Teatre Núria Espert i la Masia de Can Sunyer

La consellera de Presidència 
de la Generalitat fa una 
visita institucional a 
Sant Andreu de la Barca

Vilagrà va explicar que la Gene-
ralitat i els ajuntaments han de 
col·laborar per assolir objectius 
compartits i va assegurar que “ens 
agrada ser el principal aliat del 
món municipal”.
La consellera i l’alcaldessa van fer 
un passeig pel centre de la ciutat 
i van visitar el Teatre Núria Es-
pert i posteriorment es van tras-
lladar a la masia de Can Sunyer, 
que és propietat municipal i que 
l’Ajuntament està rehabilitant.
En el marc del Pla únic d’obres 
i serveis de Catalunya (PUOSC), 
la Generalitat té previst contri-
buir a la rehabilitació de la masia 
amb 100.000 euros dels 2 milions 
d’euros que inverteix l’Ajuntament.

La Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) ha recone-
gut la transparència i acces-

sibilitat de la web municipal i l’hi 
ha atorgat el segell Infoparticipa, 
que destaca la transparència in-
formativa. Aquesta és la prime-
ra vegada que la web municipal 
assoleix aquest reconeixement. 

El Segell Infoparticipa l’atorga el La-
boratori de Periodisme i Comunicació 
per a la Ciutadania Plural de la UAB. 
El distintiu destaca la transparència 
informativa d’administracions locals 
a través dels seus webs.

La web municipal aconsegueix el segell Infoparticipa

La Universitat Autònoma 
de Barcelona reconeix 
la transparència de la 
informació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca posa en marxa un any 
més les aules d’estudi nocturn. 

Fins al 22 de juny, la Biblioteca Ai-
güestoses allargarà el seu horari 
amb l’objectiu d’oferir un espai 
adequat i tranquil on els estudiants 

Fins al 22 de juny

Tornen les aules d’estudi 
nocturn per preparar 
els exàmens finals

puguin preparar els exàmens fi-
nals i les proves de Selectivitat.
Les aules d’estudi estaran obertes 
de dilluns a divendres, a excepció 
del dilluns 6 de juny, que serà fes-
tiu. Enguany, tindran el seu horari 
habitual, de les 20.30 hores a les 
01.00 de la matinada.

L’Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca ha aconseguit en aquesta 
ocasió el 90,38% dels indicadors 
previstos per l’entitat.
D’aquesta manera, l’Ajuntament 
és un dels municipis més des-
tacats en matèria de transparèn-
cia i qualitat informativa.
El Mapa Infoparticipa es va cre-
ar l’any 2012 amb la finalitat 
d’analitzar la informació que do-
nen els webs municipals en base a 
qüestions com ara la representa-
ció política, la gestió dels recursos 
col·lectius o la informació que es 
dona sobre el municipi.
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La millora de la situació sa-
nitària ha permès recuperar 
aquest any un dels actes més 

tradicionals i emotius del calendari 
de Sant Andreu de la Barca: el dinar 
de la Gent Gran. Aquest acte pre-
tén ser un homenatge per a totes les 
persones grans i reconèixer el seu es-
forç, la seva dedicació i la seva força 
per aconseguir la societat que tenim 
actualment.

Les obres que es fan a l’Onze, es-
cenari habitual d’aquesta trobada, 
van fer que el dinar es traslladés al 
poliesportiu del Josep Pla on s’hi 
van aplegar un miler de persones. 
Enguany, l’Ajuntament ha materia-
litzat l’homenatge en dues perso-
nes de la ciutat: Ricardo Fuentes i 
Maria Olaya per la seva vinculació 
amb Sant Andreu de la Barca. 
L’alcaldessa de Sant Andreu de la 
Barca, Ana Alba, ha recordat que 
“amb aquest acte la ciutat vol re-

Un miler de persones s’apleguen al tradicional dinar de la Gent Gran

La ciutat recupera el seu tradicional homenatge 
a les persones grans

tre homenatge a totes les persones 
grans, a les que van venir de fora i 
als que els van veure arribar”. “Vo-

Més de 300 persones van do-
nar 2.489,42 quilos de roba 
a la jornada solidària que ha 

organitzat aquest mes l’Ajuntament i 
el Fòrum Solidari. El material que s’ha 
recaptat es cedirà a l’entitat social Soli-
dança, que es dedica a la inserció labo-
ral de persones en risc d’exclusió social.

En aquesta ocasió s’han habilitat tres 
punts de recollida a la zona del Palau, 
a la Solana i a la plaça de Federico 
García Lorca. El canvi d’armari que 
fem aquestes dates, amb l’arribada 
prematura de la calor, ha estat positiu 
per a la campanya. 
Al llarg de tot l’any, les persones inte-

La web municipal aconsegueix el segell Infoparticipa

Sant Andreu de la Barca torna a mostrar la seva solidaritat

Més de 300 persones 
participen a la campanya 
de recollida de roba

ressades poden continuar fent les se-
ves donacions de roba usada als con-
tenidors del projecte d’inserció laboral 
Roba Amiga, que genera oportunitats 
per a persones amb difi cultats espe-
cials mitjançant la reutilització de roba 
i complements vells en bon estat.
El programa Roba Amiga contribueix 
a disminuir el volum de residus tèxtils 
que van a parar als abocadors i els re-
aprofi ta per donar-los una nova vida.
Per tal de fer un bon ús dels conteni-
dors de Roba Amiga la roba s’ha de di-
positar neta i plegada, preferiblement 
dins una bossa tancada. S’ha d’evitar 
posar roba bruta, trencada o barrejada 
amb restes de menjar o pintures.

lem reconèixer la feina d’una ge-
neració que ha treballat per trans-
formar la ciutat i la societat i que 

han arriscat molt perquè ara tin-
guem els drets que tenim”, ha dit 
l’alcaldessa. 



Els nens i les nenes dels centres 
educatius de Sant Andreu de 
la Barca han participat un any 

mes als premis literaris que organitza 
l’Ajuntament amb motiu de la Diada 
de Sant Jordi. El parc Central va estar 
l’escenari del lliurament dels premis 
del certamen entre els 75 finalistes. 

A l’edició d’enguany hi ha partici-
pat tots els alumnes dels centres 
d’educació infantil, primària i se-
cundària de la ciutat. Els centres 
han proposat els seus finalistes de 
cada nivell i categories i un jurat 
integrat per membres de les ma-

El parc Central ha estat l’escenari del lliurament dels premis

Els nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca 
participen al concurs literari de Sant Jordi

teixes escoles han triat als guanya-
dors.
L’alcaldessa de Sant Andreu de la 
Barca, Ana Alba, ha agraït la parti-
cipació de tots els nens i les nenes i 
ha subratllat que “és molt important 
que us interesseu per la literatura, la 
lectura, l’escriptura i l’art. Ho és per-
què això us donarà més possibilitats 
de pensar, de crear i de ser lliures a 
través de la paraula”.
Alba ha recordat que la literatura i el 
gust per la lectura i l’escriptura “ens 
ajuda a tenir ciutadans i ciutadanes 
crítics i això sempre és positiu per al 
desenvolupament de la societat”.

Una vintena de cellers pren part de l’acte central

Èxit de participació a la sisena edició de la Fira del Vi

Una vintena de cellers han 
pres part de l’acte central 
de la Fira del Vi, que en-

guany ha arribat a la seva cinque-
na edició i que ha tornat a tenir 
la plaça de Federico García Lorca 
com a escenari central. 
L’objectiu d’aquestes jornades és 
difondre tots els aspectes relacio-
nats amb la cultura del vi pel que 

es programen maridatges, tastos 
o xerrades i conferències. L’acte 
central consisteix en un tast de 
vins, que enguany ha comptat amb 
la participació de 21 cellers de la 
DO Penedès principalment, enca-
ra que també hi ha hagut presèn-
cia de cellers d’arreu de Catalunya 
i d’Espanya que han mostrat els 
seus vins i caves.



XXV Cursa 
de Primavera  

El passat diumenge 22 de maig es va disputar la 
25 edició de la Cursa de Primavera. Després de 
dos anys d’absència per la pandèmia, la cursa 
popular de Sant Andreu de la Barca va tornar als 
carrers del poble amb una participació de prop de 
mil participants, dels quals 240 eren per la cursa 
de 5 quilòmetres i 720 de les curses de promoció.
L’avinguda Constitució es va omplir de molt de pú-
blic que va animar tots els corredors, amb molta 
presència dels centres escolars.
La Cursa Open la va guanyar el corredor local  del 
Trienergy Training Fabian Carmona en categoria 
Masculina i Raquel Fabregat en femenina.

Cal destacar la participació per escoles amb re-
presentació de la majoria de centres educatius. El 
premi per l’escola amb major participació va ser 
pel Josep Pla.
La cursa organitzada per EsportsSAB i el Club 
d’Atletisme va comptar amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona.
El lliurament de premis va anar a càrrec de 
l’alcaldessa Ana Alba, del regidor d’Esports Lluís 
Oulego i del president del CASAB José Cortés.

5 de juny a les 11:30 hores
Davant del teatre municipal

ZUMBA

16 de juny a les 18:30h
final de programa

TOTAL PARTY

Premis de l’Esport Local
La regidoria d’Esports i Activitat Física ha apro-
vat una nova convocatòria dels Premis de l’Esport 
Local.
Després de dos anys sense aquests guardons 
com a conseqüència de la pandèmia, enguany tor-
narem a veure el reconeixement institucional als 
esportistes locals.
El 18 de novembre de 2022, el Teatre Núria Es-
pert, acollirà la XXIV edició d’aquests premis.

El Futbol sala, a Divisió 
d’Honor

El passat 7 de maig, a falta de tres jornades per 
finalitzar la lliga, el primer equip del CFS Sant An-
dreu de la Barca, es va proclamar campió de Lliga 
de Primera Divisió Catalana. 
Després d’un inici de lliga irregular marcat per la 
pandèmia, l’equip format per jugadors de la pedre-
ra del club, va saber agafar les regnes de la com-
petició, acabant de manera brillant en primera po-
sició i assegurant-se l’ascens a Divisió d’Honor, la 
màxima categoria del futbol sala català.



La nova passarel·la salvarà les vies 
dels Ferrocarrils i comunicarà la 
zona del Parc Central amb l’avinguda 
Constitució

Sant Andreu de la Barca a les xarxes
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Les millors fotos que utilitzin 
l’etiqueta #SantAndreudelaBarca 
sortiran publicades en el 
butlletí municipal.  Participa-hi!
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El més vist a les xarxes
Del 26 d’abril al 24 de maig

Ajuntament Sant Andreu 
de la Barca
@ajuntamentsab

Sant Andreu de la Barca
@ajuntamentsab

Fa unes dècades, a l’espai on ac-
tualment està el Complex Esportiu 
L’11, hi havia una pista de tennis i un 
camp de futbol

Sant Andreu de la B.
@ajuntamentsab

No et perdis el concert acústic de @
nerearofi cial al @TeatreEspert, on 
presentarà el seu nou EP “Doble o 
Nada” 
Dissabte 28 de maig, a les 20 h

El ple aprova una declaració en aquest sentit

L’Ajuntament es compromet 
en la lluita contra el frau
L’Ajuntament de Sant Andreu de la 

Barca ha aprovat una declaració 
institucional amb la qual es compro-

met a lluitar contra el frau i la corrupció i 
evitar confl ictes d’interessos. 

L’aprovació s’ha fet al ple del mes d’abril, 
que va tenir lloc el passat dia 28.
Aquesta declaració institucional és una 
de les demandes que fa la Unió Euro-
pea en el marc de l’atorgament dels 
fons Next Generation per a la reactivació 
econòmica.
L’Ajuntament de Sant Andreu de la Bar-
ca ha obtingut 810.000 euros procedents 
d’aquests fons per a la construcció d’una 
passarel·la que comunicarà la zona de 
l’avinguda Constitució i el parc Central, 
salvant les vies dels ferrocarrils.
També amb la fi nalitat d’incrementar 
la transparència, el ple ha aprovat per 
unanimitat el pla de contractació de 
l’Ajuntament per als pròxims anys, que 
marca les prioritats contractuals del 
consistori. L’objectiu és garantir la trans-
parència en la contractació pública.
La sessió plenària també ha servit per 
aprovar les bases dels premis i concur-
sos promoguts per l’Ajuntament, com 
ara els premis de microrelats convocats 
amb motiu de la Diada de Sant Jordi o el 
concurs de pintura ràpida de la Festa de 
Sant Andreu.
El ple ha aprovat, amb els vots en contra 
de Fem Sant Andreu i Podemos, la mo-
difi cació del preu de les escoles bressol, 
que s’incrementarà en un 3,6%, el que 
suposa un augment de 6,24 euros al mes 
per a les famílies que tenen uns ingres-
sos més elevats.
L’objectiu d’aquesta modifi cació dels 
preus és millorar les condicions laborals 
dels treballadors, garantir la viabilitat del 
servei i ser efi cients i sostenibles.

El ple va aprovar renunciar al projecte 
singular “Joves en acció” del Consell Co-
marcal del Baix Llobregat. Malgrat la di-
fusió del programa i la feina de promoció 
feta per l’Ajuntament, el programa no ha 
aconseguit els usuaris mínims necessa-
ris per dur-lo a terme.
Al seu despatx d’ofi ci, l’alcaldessa va infor-
mar del lliurament de 4 pisos de lloguer 
assequible de la promoció de l’Impsol i va 
dir que durant el mes de maig comença-
rien les obres per a la urbanització, nete-
ja, canalització i cobriment del canal Sedó, 
entre els carrers Priorat i Edison.
També va explicar que al maig comença-
ran les inscripcions per participar als ca-
sals d’estiu i es posaran a la venda els 
abonaments per a aquesta temporada 
de la piscina d’estiu.
Finalment, va informar de l’inici del pe-
ríode de preinscripció a les escoles bres-
sol municipals. Enguany s’oferten 222 
places per a infants de 0 a 3 anys a les 
tres escoles bressol municipal. Durant 
aquests dies s’estan fent les jornades de 
portes obertes, físiques i virtuals, per a 
que les famílies puguin conèixer el pro-
jecte educatiu de cada centre.
Al capítol de mocions, es va aprovar per 
unanimitat la que va presentar el PSC, 
que defensava l’avortament sense asse-
tjament, i Fem Sant Andreu va retirar la 
que feia referència a les famílies mono-
parentals.
També es va aprovar una moció presen-
tada per Podemos que reclamava a la 
Generalitat el fi nançament necessari per 
a garantir la gratuïtat en infantil-2 (P2) 
sense incrementar l’aportació econòmi-
ca dels ajuntaments (amb els vots a favor 
de PSC i C’s i l’abstenció de Fem) i es va 
desestimar la que defensava la remuni-
cipalització de les escoles bressol (amb 
els vots en contra de PSC i C’s).

Crònica del Ple

Fons: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Font: Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca
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Tribuna d’opinió
dels partits polítics

 

L’empatia del
bon governant

Viure a l’àrea metropolitana és avui un 
31% més car que fa cinc anys. Pagar un 
sostre, ja sigui de lloguer o de compra, i 
els subministraments suposa gairebé la 
meitat del pressupost de la majoria de les 
famílies, segons un informe de l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona.
Aquest encariment de la vida és degut a 
la reobertura i evolució desigual de les 
economies post-pandèmia. La deman-
da és molt superior a l’oferta, les cade-
nes de subministrament s’han vist greu-
ment afectades per la pandèmia. I a tot 
això, s’ha d’afegir la pujada dels preus de 
l’energia, i el conjunt d’aquestes circum-
stàncies està provocant que augmenti 
la inflació. És a dir, que ens sigui més 
car menjar, pagar el sostre on vivim o la 
roba que portem.
A totes aquestes despeses que han enca-
rit notablement el nostre nivell de vida a 
Sant Andreu de la Barca  li hem de sumar 
el 3,6% de la pujada dels impostos muni-
cipals, el 3,6% de la pujada de tots dels 
preus públics, el 3,6% de la  pujada de la 
quota de les instal·lacions esportives i de 
l’Escola de Música, i també la pujada del 

4%  de la recollida d’escombraries.
L’empatia del bon governant és posar les 
famílies i les persones per davant del fi-
nançament dels serveis. Davant de la si-
tuació actual on el cost de vida va a l’alça 
i no es compensa amb la pujada dels sa-
laris, perquè no és significativa ni majori-
tària, hauríem d’haver congelat els im-
postos i preus públics, com han fet tants 
altres ajuntaments i com va exigir Fem 
Sant Andreu.
És evident, que l’Ajuntament té més al-
ternatives de finançament i pot aguan-
tar molt millor la pressió financera, que 
podria haver provocat la congelació de 
les taxes. I més, quan l’exercici econòmic 
municipal del 2021 es tanca amb 900.000 
de superàvit i un romanent (guardiola) 
disponible de 5.997.041 €. Només amb 
el superàvit podríem haver compensat el 
3,6%, que el govern “socialista” ha tras-
lladat a la ciutadania. 
Posar a les persones al centre de les de-
cisions, és convertir les institucions en 
escuts per la ciutadania, amb més motiu 
quan les economies domèstiques patei-
xen i és redueix la seva capacitat d’estalvi. 

Pots contactar amb nosaltres, enviant-nos un WhatsApp 
Fem Sant Andreu 647 44 02 27

Email:  femsantandreu.cat  
Facebook: /FemSantAndreu 

Twitter/ instagram: @femsantandreu

Gracias Sant Andreu de la Barca, gracias a to-
dos nuestros vecinos y vecinas por seguir apo-
yando y apostando por el gobierno socialista de 
nuestra ciudad.
El 81% de nuestros vecinos y vecinas aprueba 
nuestra acción de gobierno y con buena nota, 
dándonos una puntuación de 6,2, lo que nos 
impulsa aún más a seguir trabajando más y 
mejor por nuestro municipio.
Así lo demuestra la encuesta que la Diputació 
de Barcelona ha hecho en todos los municipios 
de la provincia. Los datos de nuestra ciudad 
son muy buenos y demuestran que la gente 
está contenta con nuestra forma de gobernar 
el municipio e ilusionada con nuestro proyecto.
Son unas notas altas teniendo en cuenta que 
venimos de una larga y dura pandemia que hizo 
cambiar las prioridades de todos y de todas.
Un dato que nos llena de orgullo de la encuesta 
es que el 86% de nuestra población está satis-
fecha de vivir en Sant Andreu. No puede haber 
un dato mejor: que la gente esté orgullosa y fe-
liz de vivir en su ciudad.
El nuevo proyecto de ciudad que hemos puesto 
en marcha el gobierno socialista también gus-
ta en nuestra ciudadanía y por ello el 63% está 
convencido que nuestra gestión y la ciudad 
mejorará en el próximo año. Y así será y de una 
forma espectacular.
También reciben buenas notas la atención 

ciudadana que damos desde el Ayuntamiento 
con un 6,2 y nuestra apuesta por la transición 
energética y especialmente valorados son el 
transporte público, la recogida de basuras y la 
iluminación con un 7 como nota.
Como ha sucedido en todas las ciudades me-
tropolitanas el acceso a la vivienda, el aparca-
miento y tener un empleo son demandas prio-
ritarias.
La seguridad ciudadana, como a nuestro go-
bierno, preocupa a nuestra gente. La ciuda-
danía aprueba a nuestra Policía Local con un 
5,7 pero nos demanda mejorar aún más este 
ámbito.
En este sentido, aunque la seguridad ciuda-
dana sea una competencia de los Mossos, te-
nemos previsto un plan de mejora de nuestra 
policía que incrementará el número de agentes 
y que instalará cámaras de videovigilancia en 
todos los barrios.
Y a nivel de vivienda, tenemos en marcha la 
nueva promoción de 36 pisos de la antigua Bri-
gada y vamos a poner en marcha una oferta de 
más de 100 pisos de protección oficial.
Tenemos solución a las demandas de la ciu-
dadanía y el apoyo y la implicación de nuestros 
vecinos y vecinas a nuestro gobierno.
Gracias por vuestro apoyo. No os vamos a fa-
llar nunca. Sant Andreu ya empieza a tocar su 
nuevo futuro.

El 81% de la 
población apoya la 

acción del gobierno 
socialista:¡Gracias 

Sant Andreu!

Juan Pablo 
Beas
PSC

Síguenos en nuestras redes:
Facebook: PSC Sant Andreu de la Barca

Twitter e Instagram: @pscsab
santandreudelabarca@socialistes.cat

936822686

Marc
Giribet

Fem Sant Andreu



Tribuna d’opinió
dels partits polítics

¡Urge ya un plan de 
mantenimiento de la 
red de alcantarillado 
de Sant Andreu!

Logrando  
objetivos

PODEMOS hemos presentado en el Pleno de 
mayo, una moción para realizar un Plan de 
limpieza, mantenimiento y conservación del 
sistema de canalización y alcantarillado de 
Sant Andreu de la Barca.

En nuestra ciudad existe una preocupación 
creciente por parte de las vecinas y los ve-
cinos y de los/las comerciantes respecto al 
mantenimiento, limpieza y conservación de 
la red de saneamiento y alcantarillado del 
municipio.

Se constatan problemas de malos olores, 
obstrucciones en la red… derivados, en unos 
casos, de la creciente saturación y obsoles-
cencia de las redes de saneamiento y canali-
zación cuyo crecimiento y modernización no 
ha ido paralelo al intenso crecimiento urba-
nístico de la ciudad y, en otros casos, por una 
posible insuficiencia y adecuación del servi-
cio de limpieza, mantenimiento y conserva-
ción.
Se acerca el verano y la posibilidad de lluvias 
torrenciales se incrementa. La limpieza de 
espacios como el torrente de la Fava, entre 
otros, se hace urgente.

En repetidas ocasiones, vecinas y vecinos han 

informado a responsables del ayuntamiento 
del estado en el que se encuentra esta zona 
para que puedan actuar y solucionar la situa-
ción. 
Es necesario retirar la vegetación que obs-
taculiza el paso del agua y de residuos, así 
como limpiar y redistribuir acumulaciones 
de sedimentos que dificultan la capacidad de 
desagüe de las canalizaciones y del alcanta-
rillado en todo el municipio.

Si no se actúa a tiempo, ante posibles lluvias 
torrenciales como las que han sucedido en 
los últimos años en los meses de verano, el 
normal funcionamiento de la red de sanea-
miento puede quedar comprometido y pue-
den producirse inundaciones debido a la obs-
trucción y mal acondicionamiento de la red 
urbana. 

Un Plan de actuación para llevar a cabo las 
tareas de saneamiento, mantenimiento y 
conservación servirá para garantizar la libre 
circulación del agua y minimizar el riesgo 
en caso de avenidas, así como impulsar una 
mejora importante en la calidad urbana y el 
bienestar y sostenibilidad de nuestra ciudad.

¡Porque SÍ PODEMOS! 

Desde que Ciutadans Sant Andreu de 
la Barca asumió en el 2017 la conce-
jalía de Transparencia, hemos ido tra-
bajando para que la ciudadanía tenga 
un acceso directo a toda la informa-
ción que necesite. Así lo ha recono-
cido el sello de excelencia en trans-
parencia según el Infoparticipa de la 
UAB. Este mes hemos conseguido 
este importante hito que tanto lleva-
mos trabajando desde que entramos 
en el ayuntamiento. Los tres conceja-
les que formamos el Grupo Municipal 
de Ciutadans hemos conseguido lle-
gar al primer objetivo: la excelencia 
en Transparencia. Pero aún queda 
mucho por hacer. Aún quedan ítems 
por mejorar y así lo seguiremos ha-
ciendo. Porque la regeneración de-
mocrática es uno de nuestros pilares 
en el ideario liberal, y así lo hemos 
conseguido. 
La transformación digital es otro de 

nuestros objetivos y seguimos me-
jorando para tener un ayuntamiento 
tecnológico, para poder estar onli-
ne 24 horas del día los 365 días del 
año. Porque tenemos que facilitar la 
conciliación de las personas, y segui-
remos avanzando para que el ciuda-
dano pueda hacer todos los tramites 
desde el móvil, gestionar sus expe-
dientes con la administración y con-
sultar su estado. Queda mucho cami-
no por recorrer, pero desde nuestra 
formación política trabajamos para 
que sea una realidad. 
En Ciutadans somos la alternativa 
moderada, alejada de populismos y 
sectarismos, donde el ciudadano es 
el eje de todas nuestras prioridades. 
Porque las administraciones tienen 
que estar al servicio de la ciudadanía 
y tienen que ser útiles para resolver 
los verdaderos problemas de las per-
sonas. 

Isabel  
Marcos 
Podemos

Xavier 
Pla
Ciutadans

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca 
@CirculoSabarca 
santandreudelabarca@circulospodemos.info

Facebook: Cs Sant Andreu de la Barca  
Twitter: @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
667 931 645




