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Una ciutat 
amb futur
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Alcalde de Sant Andreu de la Barca
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Sant Andreu de la Barca és una ciutat amb 
futur, una ciutat amb projectes, una ciu-
tat que treballa per al seu progrés i per al 
seu desenvolupament. Ho veiem aquests 
dies als carrers, uns carrers plens 
d’obres per les molèsties de les quals us 
demanem perdó. És cert que fem obres 
però també és cert que ho estem fent 
des de l’inici del mandat amb actuacions 
a barris com el de Can Prats o la Colònia 
o actuacions com la de la cal·listènia o la 
zona de picnic. I les seguirem fent perquè 
considerem que la millora dels nostres 
carrers, l’ampliació de les nostres places 
o la creació de noves zones d’esbarjo és 
un element que contribueix al benestar 
de les persones. Les obres causen mo-
lèsties, talls de carrers i desviaments de 
trànsit però un cop fi nalitzades suposen 
una millora per a les persones, que al 
cap i a la fi  és el nostre únic objectiu. I 
amb aquesta fi nalitat continuarem tre-
ballant, buscant aliances i complicitats. 
Ho fem fet aquest mes amb l’Hospital de 
Martorell i la residència Vitàlia per posar 
en marxa el primer hospital domicilia-
ri de la comarca, un servei que millora 
l’atenció a pacients complexos i fràgils, 
que evita desplaçaments i que dona més 
qualitat de vida als malalts. Continuarem 
cercant complicitats i col·laboració per 
crear ocupació. Les accions impulsades 
des de l’Ajuntament per fer front a la 
greu situació que ens va deixar la crisi 
econòmica ha permès ajuda a més de 
300 persones a trobar feina, ja sigui de 
manera directa, amb plans d’ocupació 
que suposen una contractació directa, o 
amb mesures de suport a les empreses 
o als emprenedors. D’aquesta manera 
hem aconseguit reduir la xifra d’aturats 
a Sant Andreu de la Barca fi ns a situar-
la per sota de la mitja de Catalunya i de 
la comarca. I continuarem treballant per 
millorar els serveis sanitaris amb els 
que comptem a la nostra població, amb 
la signatura d’un acord amb la conselle-
ria que suposarà la creació de nous equi-
paments. Al llarg dels darrers anys hem 
dut a terme moltes actuacions i projec-
tes amb les persones sempre al centre 
de les nostres accions però el projecte 
no està acabat, tenim molt a fer, moltes 
idees i molta empenta per fer-ho realitat. 
Comptem amb la vostra col·laboració per 
continuar millorant la ciutat, de la ma-
teixa manera que ho 
esteu fent fi ns ara: 
avisant-nos quan 
veieu un problema 
al carrer i fent-nos 
arribar sempre les 
vostres idees, su-
ggeriments i pro-
postes. Perquè junts 
portem Sant Andreu 
cap a l’excel·lència.  

Sant Andreu de la Barca 
comienza a recuperar su acceso 
al río Llobregat
Este mes han empezado las obras 

para recuperar el acceso de Sant 
Andreu de la Barca al río Llobre-

gat, mejorar el cauce del río y crear un 
espacio cívico y para el uso ciudadano 
en este entorno natural. Las obras para 
la mejora del río tienen un presupuesto 
de más de 900.000 euros y se prevé que 
puedan estar fi nalizadas este verano. 
Uno de los aspectos más destacados del 
proyecto es que por primera vez en Cata-
lunya se hará un estudio para analizar las 
mejoras que supone para la salud de las 
personas una actuación urbanística. 
El alcalde de Sant Andreu de la Barca, En-
ric Llorca, ha recordado que “la fi nalidad 
de la iniciativa es hacer del ámbito fl uvial 
un espacio seguro y accesible para los ciu-
dadanos donde se puedan llevar a cabo 
prácticas sociales y saludables”. La mejora 
del entorno fl uvial se hará desde la riera 
de Corbera y supondrá la continuidad del 
parque de la Solana. 
La actuación también prevé la mejora de 
los tres accesos que hay para poder acce-
der al río con la instalación de más lumino-
sidad y la limpieza de la zona y la adecua-
ción de los caminos. 
En la zona se colocarán elementos para 
hacer ejercicio y gradas que servirán de 
mirador sobre el río.
Además, de mejorar la conectividad con 
el parque de la Solana y con la Fuente del 
Hermano, el proyecto supondrá también la 
mejora de la zona de acceso al cementerio, 

El proyecto tiene un presupuesto de casi un millón de euros y por primera vez se analizará en Catalunya los beneficios que 
suponen para las personas una actuación urbanística

dar continuidad entre la zona urbana y el 
acceso al río por la riera de Palau, crear un 
camino paralelo a la autopista, ampliar el 
aparcamiento y señalizar el espacio. 
La nueva zona será accesible para las per-
sonas con movilidad reducida y la actua-
ción supondrá la recuperación y promo-
ción de la fl ora y la fauna del río creando 
un espacio de educación ambiental. 

Mejora para la salud de las personas

La recuperación del río Llobregat a su 
paso por Sant Andreu de la Barca ha sido 
seleccionada por la Generalitat, el Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Di-
putación para evaluar por primera vez en 
Catalunya la mejora que supone para la 
salud de las personas una actuación ur-
banística. 
El proyecto también ha despertado el inte-
rés de la Organización Mundial de la Salut 

(OMS) y el pasado mes de noviembre la 
directora de su ofi cina regional en Euro-
pa, Monika Kosinska, visitó nuestra ciudad 
para conocer de primera mano los deta-
lles de la iniciativa. 
Según el estudio inicial realizado por la 
Generalitat, los principales problemas de 
salud crónicos de los ciudadanos de Sant 
Andreu de la Barca son las tasas elevadas 
de colesterol, la hipertensión arterial y los 
trastornos de ansiedad, aspectos que tam-
bién son los más frecuentes al conjunto de 
Catalunya. 
La recuperación del cauce del Llobregat 
puede contribuir a incrementar la ac-
tividad física entre los ciudadanos, que 
dispondrán de un nuevo espacio de ocio, 
que vendría a aumentar la autoestima 
reduciendo de este modo la depresión y 
la ansiedad; disminuir las enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias y la sensa-
ción de estrés. 
Otro de los aspectos positivos sería la me-
jora de la cohesión social y del tejido aso-
ciativo y la reducción del aislamiento social.

La Organización Mundial de la Salud se ha interesado por el proyecto

Las obras permitirán recuperar un espacio para el disfrute de los ciudadanos

El proyecto prevé la mejora de 
los accesos, la instalación de más 
luz, la limpieza de la zona y la 

adecuación de los caminos

La nueva zona facilitará la 
actividad física de los ciudadanos, 
un aspecto positivo para mejorar 

la salud de las personas

La iniciativa contempla la 
conexión entre el parque de la 

Solana y la Fuente del Hermano, 
mejorar el acceso al cementerio,  

crear un camino paralelo a la 
autopista y ampliar 

el aparcamiento 



L’Ajuntament de Sant Andreu de la 
Barca promou activitats econòmiques 
en l’àmbit de l’economia social
L’Ajuntament de Sant Andreu 

de la Barca promou activitats 
econòmiques en l’àmbit de 

l’economia social i solidària creant 
espais on es puguin instal·lar aquest 
tipus d’empreses. 
Un dels projectes més destacats del 
consistori és la millora i adequació de 
la masia de Can Sunyer, recentment 
adquirida per l’Ajuntament, per faci-
litar la instal·lació d’empreses que 
treballin en aquest àmbit. 
L’Ajuntament també té prevista la 
construcció d’un hivernacle de 220 
metres quadrats per donar conti-
nuïtat al projecte que du a terme, 
conjuntament amb la Fundació Futur, 
que treballa per a la inserció labo-
ral de persones amb dificultats es-
pecials, per facilitar la formació de 
nous pagesos. 

El pressupost per a la construcció del 
nou hivernacle és de 20.000 euros i 
es previst que pugui estar enllestit al 
mes de març.
El projecte, que es marca com a fi-
nalitat promoure la creació de coo-
peratives agrícoles per a fomentar 
l’ocupació, es duia a terme fins ara 
als horts municipals de la zona de 
Can Salvi. 

Construirà un hivernacle als terrenys de la Masia de Can Sunyer per facilitar la formació de pagesos

Una vintena de persones aconsegueix feina amb 
un nou pla d’ocupació

El darrer pla d’ocupació que 
s’ha posat en marxa a la ciutat 
ha permès que 20 persones de 

la ciutat hagin començar a treballar a 
l’Ajuntament. 
Els plans d’ocupació són mesures que 
tenen com a fi nalitat facilitar la incorpo-
ració al mercat laboral de persones amb 
especials problemes per trobar feina 
creant ocupació directa a l’Ajuntament. 
La iniciativa es va posar en marxa amb 
motiu de la crisi econòmica i cada any 
suposa que a Sant Andreu de la Barca 
es puguin crear un centenar de llocs de 
feina.
L’alcalde, Enric Llorca, ha recordat que 
“són feines d’entre 6 i 12 mesos i la 
fi nalitat és que es vagin rotant els tre-
balladors per donar oportunitats a di-
ferents persones”. D’aquesta manera, 

Durant l’any passat es van crear un centenar de treballs amb aquesta mesura

La masia de Can Sunyer serà la seu d’aquesta nova iniciativa

Un cop estigui enllestit el nou hiver-
nacle l’activitat es traslladarà a Can 
Sunyer deixant lliure l’espai de Can 
Salvi, que es podrà habilitar com a 
hort urbà per als ciutadans. 
La passada setmana l’Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca va adjudi-
car els 42 horts urbans ecològics de 
Can Salvi, amb iniciativa que pretén 
fomentar l’agricultura ecològica i 
respectuosa amb l’entorn, utilitzant 
tècniques sense adobs de síntesi 
química ni pesticides, com ara fun-
gicides, insecticides i herbicides, de 
síntesi química.
A la zona també hi ha mecanismes 
perquè l’ús de l’aigua sigui eficient 
i racional per part dels usuaris, tant 
de la de reg com la potable, per tal de 
complir amb l’objectiu de la sosteni-
bilitat ambiental.
L’adjudicació s’ha fet per un període 
de 3 anys. 

les persones en situació d’atur adqui-
reixen una experiència laboral i alhora 
una formació per poder millorar la seva 
ocupabilitat.
El programa que ara s’ha posat en mar-
xa està en el mac dels que impulsa el 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 
ha permès contractar a aturats de llar-
ga durada sense cap tipus de prestació 
econòmica, persones que perceben la 
renda garantida o dones aturades de 
llarga durada.
Durant la seva jornada laboral els 
participants rebran diferents accions 
formatives per millorar la seva quali-
ficació professional. Aquestes perso-
nes faran feines relacionades amb la 
conservació d’espais públics, suport 
administratiu, atenció a persones i 
control d’accessos.

L’objectiu del projecte per a la creació 
de cooperatives agrícoles és doble: 
oferir a joves amb problemes d’inserció 
laboral la possibilitat d’aprendre un 
ofi ci i crear llocs d’ocupació nous. 
Aquestes cooperatives seran de cultiu 
ecològic i l’objectiu és recuperar cul-
tius tradicionals, el mètode de treball 
antic, el respecte al medi ambient i la 
utilització d’energies renovables.
El regidor de Promoció Econòmi-

Cooperatives agrícoles, nova font de feina
ca, Juan Pérez, ha recordat que “un 
dels objectius és la potenciació de 
l’agricultura ecològica i concretament 
de la proteïna vegetal, que té una gran 
demanda últimament”.
La iniciativa es centra, fonamental-
ment, en dones immigrants, joves i 
aturats de llarga durada.
El projecte preveu un període de for-
mació teòrica i un altre per posar en 
pràctica allò après a l’aula.

Amb el trasllat de l’hivernacle 
a Can Sunyer es deixa lliure 
un espai a Can Salvi que es 

disbribuirà entre les persones 
que ho sol·licitin
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Sant Andreu de la Barca estrena 
la seva primera fotolinera per a la 
recàrrega de vehicles elèctrics
L’Ajuntament de Sant An-

dreu de la Barca fa una 
aposta per les energies reno-

vables i sostenibles amb la finalitat 
de contribuir a la millora del medi 
ambient i la qualitat de vida de les 
persones. 
Aquest mes de gener ha entrat en 
servei la primera fotolinera de la ciu-
tat, i de la zona nord de la comarca, 
una instal·lació que serveix per poder 
recar-regar vehicles elèctrics i que 
s’abasteix amb energia solar.
L’alcalde de Sant Andreu de la Bar-
ca, Enric Llorca, ha explicat que “és 
cert que actualment no hi ha un gran 
nombre de vehicles elèctrics a la ciu-
tat però posem les bases per posar-
s’ho fàcil a les persones que vulguin 
adquirir i fer servir un d’aquests ve-
hicles”. 
La nova fotolinera s’ha instal·lat a la 
zona d’aparcaments de l’estació de 
ferrocarrils de la ciutat i permet la 
recàrrega gratuïta i simultània de dos 
vehicles elèctrics. 
L’ús de la instal·lació es regeix pel 
model conegut com a fotolinera labo-
ral o de park&ride que significa, que 
donarà servei a la gent que vagi a tre-
ballar amb el tren i aprofiti per carre-
gar el seu vehicle de manera gratuïta, 
de tal forma que quan torni de la feina 
tindrà el cotxe totalment carregat. 
La fotolinera permet transitar dels 
combustibles fòssils cap a les ener-
gies renovables, a partir de l’ús d’uns 

La ciutat comptarà amb tres punts de recàrrega més 

panells fotovoltaics. Per poder uti-
litzar la fotolinera caldrà disposar 
d’una targeta personalitzada, que es 
podrà sol·licitar a l’Ajuntament. 
El punt de recàrrega estarà disponi-
ble les 24 hores del dia i els 7 dies 

de la setmana, i funcionarà de forma 
automàtica, és a dir, sense personal 
d’assistència. 
El temps aproximat de càrrega per 
vehicle és d’unes 8 hores.
El projecte es completa amb la crea-

ció de tres punts de recàrrega més 
que s’ubicaran a tres barris diferents 
de la ciutat amb la finalitat d’acostar 
aquest recurs a la ciutadania. 
Cada estació permetrà recarregar de 
manera simultània dos vehicles.

La fotolinera s’ha instal·lat a prop de l’estació de Ferrocarrils

El programa ‘Vols jugar 
amb nosaltres?’ ofereix 
alternatives cada tarda 
després de classe

L’Ajuntament de Sant Andreu 
de la Barca promou l’oci actiu 
i saludable entre els nens i les 

nenes de la ciutat amb una nova edi-
ció del programa “Vols jugar amb 
nosaltres?”, que preveu activitats 
lúdiques i educatives cada tarda des-
prés de classe a espais a l’aire lliure 
de la ciutat. 
El programa s’adreça als nens i les 
nenes d’entre 6 i 12 anys i consisteix 
en sessions d’una hora de jocs tradi-
cionals, totalment gratuïtes, que es 

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca preveu l’obesitat infantil 
organitzant jocs infantils a l’aire lliure

fan de dilluns a divendres, de 16:45h a 
17:45h, durant el curs escolar.
Les sessions estan dirigides per un 
monitor de lleure i estan en el marc 
del programa municipal de prevenció 
de l’obesitat i fomenten entre els nens 
i les nenes d’educació primària la 
pràctica de l’activitat física mitjançant 
el joc a l’aire lliure.
Les activitats es faran als jardins de 
Montserrat Roig, a la plaça Onze de 
Setembre i a la plaça de Mercè Rodo-
reda. Les activitats es fan a l’aire lliure i després de classe



El Teatre Núria Espert inicia una nova 
temporada amb una programació 
variada i de qualitat

L’equipament municipal tornarà a ser escenari del Festival Zero i acollirà la representació de ‘Terra Baixa’

El Teatre Núria Espert enceta 
el mes de gener amb la seva 
nova programació, que pre-

veu representacions de primer nivell 
a l’escenari municipal. 
Fins al mes de juny, el Teatre Núria 
Espert preveu la representació de 
fins a 14 espectacles en el marc d’una 
temporada que estrena la companyia 
local TeatrAndreu amb el muntatge 
“Teràpia de Xoc”.
Un dels aspectes més destacats de 
la programació del Teatre Núria Es-
pert és que tornarà a acollir el Fes-
tival Zero, una iniciativa que impulsa 
Teatres en Xarxa i que fa propostes 
arriscades i no convencionals; un fes-
tival que busca eliminar la distància 
entre públic i artista, per dialogar, per 
interactuar, per viure experiències 
gairebé immersives. Un festival amb 
espectacles d’aforament reduït, vis-
cuts des d’espais diferents del pati de 
butaques.
“A mi no me escribió Tennessee Wi-
lliams (porque no me conocía)”; el circ 
de “Espera”; i la performance de ball 
“Painball” són alguns dels muntatges 
previstos a la programació del Festival 
Zero.
El regidor de Cultura de l’Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca, Juan Pa-
blo Beas, ha explicat que “el Festival 
Zero és un festival amb propostes 
arriscades, de proximitat i no conven-
cionals; un festival que busca elimi-
nar la distància entre públic i artista 
amb la creativitat i l’atreviment com a 
eina”.
La resta de la programació preveu 
espectacles de tot tipus: des de mú-
sica amb el concert acústic de l’actual 
guanyador del talent-show “Tu Cara 
Me Suena” Blas Cantó passant per 
obres de teatre com “Traster”; “Terra 
Baixa”, obra original d’Àngel Guimerà 
amb Lluís Homar de protagonista; fins 

a obres mixtes de flamenc, teatre i 
circ com “Genoma B”, una adaptació 
de Federico García Lorca. 
A més, amb la finalitat de fer arribar 
la cultura a tots els públics, enguany 
s’han programat tres espectacles fa-
miliars, adreçats als més petits, que 
poden aconseguir descomptes en la 
compra de les entrades amb el seu 
carnet de “Petits Grans Espectadors”.
Juan Pablo Beas destaca que “ 
l’objectiu fonamental és continuar 
oferint qualitat, diversitat i propostes 
atrevides, que el teatre sacsegi i esti-
gui viu, combinant propostes més exi-
gents amb més populars”. 
El regidor de Cultura ha apuntat que 
“volem arribar als 6.000 espectadors 
per any natural, uns 3.000 en cada 
temporada”.

En aquest sentit, “volem reforçar el 
nostre compromís amb la participació 
del nostre teatre en el grup de teatres 
metropolitans de “Teatres en Xarxa”, 
una iniciativa impulsada per un grup 
de set teatres de proximitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona”, segons 
Beas. 
Aquests teatres programen obres con-
juntament, un fet que permet reduir 
costos i portar als teatres metropoli-
tans representacions de primer nivell. 
Segons ha explicat el regidor de Cul-
tura, la mesura ha permès l’estalvi 
durant 5 anys d’un total de 117.000 
euros en el cost de programació 
d’espectacles. “Això suposa un es-
talvi del 18% respecte al cost normal 
de programar espectacles individual-
ment”, ha dit Beas. 

El teatre municipal de Sant Andreu de la Barca, el Teatre Núria Espert, es consoli-
da com un equipament referent al nord del Baix Llobregat. La temporada passada 
(de setembre a desembre de 2018) va tenir una molt bona acollida entre el públic 
local i comarcal. Segons assenyala el regidor de Cultura hi va haver un augment 
d’assistència a “gairebé 2.900 espectadors”, el que suposa “un increment del 4,5% 
respecte a la temporada passada de gener a maig de 2018”.
Aquest increment ve donat també pels “189 abonaments de temporada venuts, un 
increment del 10,5% respecte a la temporada passada”. El regidor explica que “hem 
ampliat els tipus d’abonaments, fet que ha afavorit que molts espectadors i espec-
tadores trobessin la seva forma d’afegir-se a la nostra programació”. 
Beas també convida a connectar-se a les xarxes socials del Teatre Núria Espert 
per no perdre’s cap notícia o informació de les obres programades. El nou perfi l 
d’Instagram (@TeatreEspert) estrenat aquesta temporada és, per Beas, “una eina 
més per apropar la cultura teatral a les noves generacions que passen més temps 
en aquesta xarxa social”.

Rècord d’entrades

Els espectacles de primer nivell 
es combinen amb les actuacions 
de grups locals o amb muntatges 

específi cs per a nens 
Lluís Homar representarà ‘Terra Baixa’, una coproducció amb el TNC
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Un gran nombre d’activitats físiques 
són les components del programa 
dissenyat a partir del mes de gener 
al Complex poliesportiu l’11.
110 classes dirigides i 28 d’Spinning 
virtual són les destinades a formar el 
programa setmanal d’activitats, amb 
una gran varietat d’estils i intensi-
tat, per arribar un major nombre de 
persones. Podreu gaudir de classes 
d’Spinning, postural/relaxament, 
manteniment, benestar, aquàtiques, 
tonificació, treball localitzat, cardio/
coreografia i Small Group Training, 
totes elles amb gran ampli horari des 
de les 7.10 hores i amb l’última ses-
sió a les 21.30h.
Des del mes de gener els nous abo-
nats es poden benefi ciar de la promoció 
“Acompanya’ns al 2019”, una iniciativa 
que consisteix en el regal de la quota 

Comencem l’any 
de la millor manera

T’esperem al Complex l’11

Recentment s’ha incorporat al ser-
vei municipal d’esports nou material 
esportiu. Pel que fa als usuaris de les 
activitats del Complex l’11, s’han incor-
porat 5 noves bicicletes d’Spinning, que 
donaran  més capacitat de participants 
per a les 48 sessions setmanals, am-
pliant d’aquesta manera a 45 persones 
per classe. 
Pel que fa a les entitats esportives 
s’han incorporat 12 bancs per als ju-
gadors suplents i tècnics, renovant tots 

Adquisició d’equipament 
esportiu per a les IEM

Nou material per entitats esportives i usuaris a les instal.lacions municipals

Un gran nombre de participants tor-
nen a gaudir del programa “A Cent cap 
als Cent” organitzat per la Diputació 
de Barcelona al que estan adherits 66 
municipis de Catalunya. Enguany les 
poblacions amb les quals compartirem 
experiències seran Balsareny, Lliçà 
d’Amunt i l’Hospitalet. Aquest progra-

Cicle de Passejades
Torna el programa “A Cent cap als cent”

ma és de gran acceptació pels partici-
pants de Sant Andreu de la Barca, que 
cada vegada són més els que volen 
participar-hi.
El pròxim 2 de febrer, els participants 
es desplaçaran fins a Lliçà d’Amunt on 
es farà la segona de les 5 sortides pro-
gramades per la temporada 2018/19. 

els que hi havia per aquesta fi nalitat 
a les Instal·lacions esportives Josep 
Pla s’han incorporat 2 mòduls de gra-
des, ampliant la capacitat de públic 
pels partits que es disputen en aquest 
poliesportiu municipal.  Per últim, se-
guint amb el Pla d’estalvi energètic a 
les instal·lacions esportives, al Com-
plex esportiu de Can Salvi s’ha renovat 
la il·luminació amb tecnologia LED de 
la pista 1 de tennis i la pista 3 de pàdel.

Després de fi nalitzar el primer trimes-
tre amb gran èxit, comença al gener el 
segon bloc de crèdits escolars, sessions 
de diferents esports dins l’horari escolar 
impartides per tècnics de les diferents 
entitats esportives.. Aquesta vegada és 
el torn del bàsquet, gimnàstica artística, 
atletisme, ciclisme, hoquei i tennis. Les 
jornades esportives programades a les 
escoles són una bona oportunitat per do-
nar a conèixer la varietat d’esports que 
es poden practicar al municipi. Durant 6 
sessions els alumnes aprenen nocions 
bàsiques de l’esport escollit pels dife-
rents centres.

Inici del segon bloc 
d’esport a les escoles

Les entitats porten l’esport als centres escolars

El passat 12 de gener va donar inici la 
segona fase dels Jocs Escolars on parti-
cipaven 15 equips locals de diferents en-
titats esportives, 8 equips del Futbol Sala 
Sant Andreu, 4 del CF Sant Andreu de la 
Barca Agrupació, 1 del C. Handbol i per 
últim dos del C. Basquetbol Sant Andreu, 
tots ells de categories entre Promeses i 
infantils. La majoria dels equips parti-
cipants després de disputar la primera 
fase, comencen la segona amb moltes 
opcions de classifi cació per la Fase sec-
tor que es disputarà el 18 de maig.
El mes de gener comença la competició 
d’esports individuals, amb l’atletisme, 

Segona fase dels esports 
col·lectius JEEC

16 equips als Jocs esportius de Catalunya

gimnàstica artística i patinatge artístic 
on està prevista una gran participació per 
part de les entitats locals.

del mes 13è, i un Pack de regal també 
en aquest mes a escollir entre, un mas-
satge, 20 hores de lloguers de pistes 
de raqueta, 1 mes de classes de pàdel 
o tennis (4 classes), 4 mesos de lloguer 
de taquilles gratuïts, 1 abonament de 5 
sessions de raig UVA, o una visita amb 
el servei de nutrició. 
A més rebran un petit obsequi al cap 
de 24 mesos de mantenir aquesta 
inscripció.

ESPORT ESCOLAR

ACTIVITATS GENT GRAN



Juan Pablo Beas
PSC

Sant Andreu, 
el més important

I per quan planifi car 
l’urbanisme?

A quatre mesos del fi nal d’aquest 
mandat, us vull dir que l’equip de 
govern socialista de l’Ajuntament de 
Sant Andreu de la Barca ens sentim 
orgullosos, satisfets i amb l’alegria 
d’haver vist avançar encara més a la 
nostra ciutat.

La tasca del govern en aquests 
quatre anys ha estat molt important. 
Hem impulsat una ciutat cada vega-
da més pensada per a les persones, 
hem apostat per la convivència, per 
la diversitat i per l’atenció als que 
pitjor ho estan passant. El treball 
social d’aquest equip de govern ha 
estat el més important de les últi-
mes dècades.

Hem continuat millorant la nos-
tra fesomia com a ciutat, actualit-
zant barris, carrers i places, posant-
los al dia, modernitzant-los, arribant 
a tots els nuclis ciutadans, dissen-
yant una nova ciutat més accessible 
i transitable, remodelant espais tant 
importants com l’entrada a la ciutat. 
I molts més. A tot arreu. Una ciutat 
que canvi contínuament a millor.

Hem pensat en els joves més 
que mai en els últims anys i en la 
cultura, apostant per noves pro-
postes, recuperant espais d’oci que 
s’havien perdut; hem rellançat en-
cara més el nostre Teatre com a eix 
de la ciutat, com a espai aglutinador 
d’associacions i entitats i d’una pro-
gramació rica en iniciatives atrevi-
des.

Hem apostat més que mai pel 
comerç i la dinamització industrial, 
hem fet l’esforç més gran en quant 
a plans d’ocupació, donant feina a 
molts veïns i veïnes, hem fet una 
gran tasca econòmica, amb unes 
arques municipals sanejades i dis-
ponibles per la millora del municipi.

Hem millorat les instal·lacions 
esportives municipals d’una forma 
importantíssima, amb més recur-
sos, apostant per l’esport local i 
personal. 

Creiem en la educació, hem aug-
mentat la comunicació amb el veï-
natge, la transparència i la partici-
pació ciutadana i ens hem mostrat 
com un govern sensible, atent, in-
cansable, que només volia que Sant 
Andreu sigui la millor ciutat possi-
ble.

I, per damunt de tot, per a nosal-
tres Sant Andreu és el més impor-
tant.

Com cada 4 anys, arriben les eleccions 
i amb elles  les obres de precampanya, 
obres  faraòniques, la majoria concentra-
des sempre en el mateix sector, deixant 
de banda barris amb moltes defi ciències 
i necessitats importants,  quedant en 
l’oblit degut a que estan a sectors amb 
menys  impacte visual.
L’Antiga Carretera N-II s’ha convertit en 
una avinguda amb les seves palmeres, 
molt habituals en tota obra executada 
per el nostre ajuntament.  Vora a aques-
ta infraestructura existeix l’antic canal 
Sedó que va paral·lel a aquesta avinguda. 
Aquest canal fa anys que no té cap fun-
cionalitat, està fora d’ús i és un focus de 
brutícia i aigües estancades putrefactes. 
La nova avinguda i el canal tant sols es-
tan separats per unes tanques de formi-
gó tipus New Jersey, donant una sensació 
de provisionalitat i no acabament de les 
obres ja referides. 
Entenem que la infraestructura del canal 
no és municipal, però també creiem que 
s’hagués  pogut obrir les vies  de comuni-
cació  amb les diferents administracions 
per poder arribar a buscar les solucions 
per acabar amb aquest problema de sa-
lubritat. L’estat actual del canal és  un 
focus d’infeccions i plagues d’insectes 
que poden arribar afectar a la població.  
Així  i tot, tan sols a cent metres de la 
nova Avinguda i del canal Sedó trobem 
el cartell que ens informa d’una de les 
no-veritats de la nostra vil·la :  “”Municipi 
Saludable””.
Ens trobem obres realitzades a carrers  
de diferents punts del poble que no tenen 
cap continuïtat, demostrant així, que no 
existeix un pla global per a tot el munici-
pi. Des de Esquerra Republicana creiem 
que amb 24 anys de govern municipal, 
s’hauria  de tenir clar quin model de ciu-
tat és vol. Entenem que la planifi cació és 
una gran responsabilitat que cap gover-
nant pot al·ludir. La participació ciutada-
na i de les diferents associacions de veïns 
hauria de ser primordial en els nous dis-
senys d’infraestructures públiques en els 
barris de la nostra ciutat. Ells son els que 
en faran ús i gaudir dels nous espais pú-
blics que s’arribin a fer.
Un clar exemple el trobem a l’Av. del Bosc 
al barri de la Colònia. El model d’obres 
realitzades és de molt dubtosa aplicació 
als demés carrers del barri, caracteritzat 
per carrers més estrets i amb pendents 
pronunciades.  Això ens demostra que no 
hi ha un projecte global d’urbanització i 
remodelació a tot al barri ni tampoc un 
termini d’execució d’obres per adaptar la 
resta. Aquest exemple també és aplicable 
a altres barris perifèrics del nostre mu-
nicipi. 
Esquerra proposa realitzar un pla urba-
nístic global de tot el nostre poble, adap-
tat a les necessitats de cada barri i amb la 
clara i ferma participació dels qui diària-
ment hi tenen que fer-hi vida, els veïns, 
els ciutadans de Sant Andreu. Tenint en 
compte tots els racons i els barris actual-
ment oblidats. ERC sempre estarà al cos-
tat dels santandreuencs i santandreuen-
ques i amb tots ells dissenyarem el poble 
que volem, el nostre poble. 

@Erc_sab
www.esquerra.cat/santandreubarca

 

Cinismo, oportunismo 
descastado y desmemoria

... La luna de los gitanos, pandero de rituales, 
lo vio como se dormía y no quiso despertar-
lo...
(1)
Con pocas palabras, el nuevo presidente 
andaluz, nos hizo levantar la mirada. En su 
boca, además de la mayoría de los poetas 
andaluces del destierro, dos estrellas brilla-
ron entre ellos.
Blas Infante, verdadero padre de la patria, 
creador de los signos visibles del Andalucis-
mo, de su ideología y nuestro querido Federi-
co. Incrédulos despertamos.
Federico García Lorca, el poeta y dramatur-
go más loado y amado de las letras hispanas 
de todo el siglo XX, el “...poeta más llorado 
en el mundo...”, el poeta al cual se le dio “el 
paseíllo”, en las cercanías de la localidad de 
Alfacar y que fue asesinado por “rojo y mari-
cón” y cuyos restos sin localizar aún reposan 
junto con el de un maestro republicano y dos 
banderilleros.
CINISMO al utilizar a Blas Infante y Federico, 
como referentes en la boca del tripartito an-
daluz, heredero ideológico y de muchas más 
cosas de aquellos que los ajusticiaron y nos 
negaron sus ideas, sus palabras y su belleza.
CINISMO, porque sus cuerpos aún siguen 
pendientes de desenterrar de las fosas don-
de reposan y que aún seguirán allí ad infi -
nitum por aquellos que los loan en sus dis-
cursos. El boicot permanente a la ley de la 
memoria histórica ha impedido multitud de 
acciones, y en especial la de la recuperación 
de sus cuerpos.
CINISMO, porque se ha intentado enseñar en 
las escuelas que Federico, murió en la gue-
rra, y no que fue asesinado. Y cinismo porque 
la derecha sin referentes culturales e inte-
lectuales apenas ha de usurpar incluso la de 
aquellos que asesinó.
CINISMO, porque la unión con partidos como 
VOX, transgrede incluso las permanentes 
demandas al gobierno español por parte de 
la ONU al respecto de los desaparecidos en 
las fosas (segundo país en el mundo después 
de Camboya) y que desea anular incorporan-
do unas nuevas leyes que no suponen ningún 
progreso.
Desde el exterior de nuestro país no termi-
nan de entenderlo; no entienden como los 
ciudadanos de este país no horadan la sierra 
con sus propias manos buscando a su poeta 
más famoso y querido.
Este mes, y al respecto, se presenta una mo-
ción para apoyar la solicitud de concesión del 
premio nobel, póstumamente, para Federico 
García Lorca. Su nombre fi gura en la mayor 
y más central plaza de nuestra población, y 
justo y de recibo es suscribir esta iniciativa, 
incluso para aquellos grupos que no hacen 
mas que demorar su exhumación. Es su mo-
mento de redención para el reconocimiento 
sin fi suras por aquellos que nunca han podi-
do contar con grupos importantes de la inte-
lectualidad y la cultura en sus fi las, un ejem-
plo de ello, los premios Goya que han sido 
ejemplo de ello durante los últimos años.
... y crecerán laureles sobre las tumbas vie-
jas, ...
De esos muertos que crees olvidados.
De los que crees tú, que nadie se acuerda. (2)
(1 y 2) (Cristobal Benítez. Cornellá. “Poemas 
desde el Bajo Llobregat”)

facebook.com/S.POT.SAB
info@siespotsab.info

Política para valientes

La política que realizamos Ciutadans, es 
de estar presentes en las calles. Prueba 
de ello, es que en toda la legislatura he-
mos ido poniendo carpas informativas, 
independientemente de si había o no 
elecciones. Nuestra política es de estar 
cercano a nuestros vecinos, escucharles 
y en la medida de lo posible, ayudarles.

Recuerdo, el acto de presentación de 
la candidatura, en 2015, que yo misma 
os decía; “Os pido que nos deis vuestra 
confi anza, que nos apoyéis, pero sobre-
todo que nos acompañéis.” 

Tenemos que dar gracias a los ciudada-
nos de Sant Andreu de la Barca, por el 
buen recibimiento que tenemos en las 
carpas, día a día. Por vuestra disposi-
ción a transmitirnos vuestros problemas 
y por transmitirnos vuestro agrado so-
bre las políticas que hacemos.

Nuestras actuaciones han ido en la línea 
de lo que nos transmitís constantemen-
te, por eso os plasmamos unas de tantas 
actuaciones, que hemos llevado a cabo 
en ésta legislatura.

-Congelación del IBI.
-Aumento de la plantilla de la Policía 
Local.
-Aumento del gasto en Servicios Socia-
les.
-Aumentar hasta pleno rendimiento to-
das las guarderías para cubrir las de-
mandas de la ciudadanía.
-Inversión y renovación de la zona de 
Can Prats.
-Aumento de planes de ocupación para 
los colectivos más desfavorecidos.
-Se ha realizado una auditoría pública 
del ayuntamiento.

Ahora tenemos un ayuntamiento más 
transparente, con más servicios, mayor 
seguridad, menos paro y con neutrali-
dad institucional.

Y terminando, con la neutralidad, quie-
ro aprovechar éstas líneas para solida-
rizarme con mis compañeros que han 
sido agredidos, insultados y amena-
zados, en zonas de Catalunya dónde el 
independentismo radical, siente nuestra 
presencia en las calles como una provo-
cación. Ciutadans es un partido de per-
sonas con compromiso, con ilusión y de 
valientes. No nos van a callar, y seguire-
mos trabajando.

Desde C’s Sant Andreu de la Barca se-
guimos con ilusión, trabajo y esfuerzo, 
estando al lado de nuestros vecinos.

Facebook: Ciutadans Sant Andreu de la Bar-
ca / Saray.Cant
Twitter: @Cs_Saray/ @CsSabarca
Email: santandreu.barca@ciudadanos-cs.org
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Hospitalització a domicili

El servei d’Hospitalització a domicili 
és una alternativa a l’Hospitalització con-
vencional, que permet al pacient rebre 
atenció sanitària en el seu propi entorn i 
en totes les seves dimensions (física, psí-
quica, espiritual i social).  Aquests serveis 
d’Hospitalització a domicili, es presten 
des dels hospitals en coordinació amb el 
equips d’Atenció Primària del territori. 

A mesura que ens anem fent grans, 
ens tornem més fràgils i els trasllats 
del domicili, sigui vivenda o residència, 
a l’hospital sovint son problemàtics i po-
den tenir conseqüències de salut greus 
com pneumònies, infeccions amb gèr-
mens multiresistents, caigudes, pèrdua 
de l’orientació i d’altres. També hem de 
considerar l’impacte que te un ingrés a 
l’hospital per a l’entorn  cuidador: els fa-
miliars que cuiden i acompanyen a la per-
sona malalta que a vegades han de deixar 
les feines o altres obligacions per estar al 
costat de la pacient hospitalitzada.

En els darrers anys s’està incremen-
tant la creació d’aquests serveis i s’estan 
fent extensius a les Residències de Gent 
Gran, lloc on viuen una part de les perso-
nes grans, són el que s’anomena perso-
nes institucionalitzades. A Sant Andreu de 
la Barca tenim 3 residències de persones 
grans, amb un total de 354 places. 

L’Hospitalització a Domicili (o a Resi-
dència) prioritza l’atenció en l’entorn habi-
tual del pacient si és possible.  En aquests 
programes normalment es prioritzen els 
pacients institucionalitzats a residències 
geriàtriques perquè solen ser persones 
mes fràgils.  Aquesta atenció sanitària exi-
geix una bona coordinació entre els equips 
sanitaris de l’hospital, els equips d’atenció 
a residències (EAR), els equips d’atenció 
primària i els professionals de la Residèn-
cia. Els procediments terapèutics que es 
poden oferir a domicili son diversos, des 
de oxigenoteràpia i nebulitzacions, tracta-
ments per via endovenosa, cures de feri-
des complexes.

Hi ha experiència ja consolidada en el 
nostre entorn de Serveis d’Hospitalització 
a domicili i residències que han mostrat 
que són útils, estan ben valorats pels pa-
cients, els familiars i els professionals 
de les residències. Ens felicitem de que 
aquest servei d’atenció a les persones 
grans es posi en marxa al nostre munici-
pi, però creiem que l’adjectiu de “pioner” 
no s’escau, donat que es tracta d’un ser-
vei ja inclòs en les prestacions d’hospitals 
del nostre entorn des de fa anys.

Des de Catalunya en Comú ens con-
gratulem que la nostra ciutadania, la que 
viu en la Residència Vitalia, és benefi ciï 
d’aquest Servei i que aviat es pugui esten-
dre a d’altres Residències. 

catalunyaencomu.sab@gmail.com

Francesca 
Muñoz
ICV EUiA
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Seguirem i perseguirem el 
compliment dels compromisos

El PARTIT DEMOCRATA DE SANT AN-
DREU DE LA BARCA a la discussió dels 
pressupostos pel 2019, un dels apartat 
que vàrem demanar i vam assolir amb 
el compromís del Sr. Alcalde va ser:
Que amb l’impost que la Àrea Metropo-
litana apliqui pel cost de passar de zona 
2 a zona 1, es farà una previsió, per tal 
d’ajudar a les famílies amb difi cultats 
econòmiques.

Avui fa just un any, en un mitja de comu-
nicació local, vàrem publicar un article, 
on entre altres coses denunciàvem això: 

“PROPOSTES i PROMESES QUE NO ES 
COMPLEIXEN
    (No som Zona 1, ni s’està fent el pont 
de connexió  A2/AP7)

Just al inici del quart trimestre del 2017, 
el Sr. Llorca anunciava alegrement que 
les obres d’aquest pont–connexió, 
s’engegarien a la primavera o a l’estiu 
del 2018, ja vam denunciar que això no 
era ni seria realitat. 

També per la mateixa època, va anun-
ciar alegrement que Sant Andreu seria 
Zona 1 de transport al gener de 2018, 
vàrem dir que era imprudent anuncia-
ho en tanta alegria, perquè sabíem que 
el cost elevat que implica passar a ser 
Zona 1 i la immediata   implantació de 
la T-Mobilitat, impedien la posada en 
marxa el gener del 2018.”

Ara i avui, quasi un any i mig després, 
si;  a partir del primer dia d’aquest any 
2019,  estem en zona 1 en referencia al 
transport interurbà, dins l’Àrea Metro-
politana.
Un altre punt a tenir en compte és el 
cost i la repercussió que tindrà sobre 
els veïns de Sant Andreu de la Barca i 
aquí volem insistir que el nostre grup 
municipal al negociar els pressupostos 
del Ajuntament pel 2019, vam dema-
nar que es proporcioni una ajuda a les 
famílies amb difi cultats econòmiques, 
per tal que aquest cost no els hi perju-
diques. I vam aconseguir que el Sr. Al-
calde agafes el compromís de fer una 
previsió per tal d’aplicar aquesta ajuda.  
Seguirem i perseguirem el compliment 
d’aquest compromís.

Correu electrònic: pdecat.sab@gmail.com
Twitter i Facebook: @pdecatSAB

Joan 
Gaspà
Partit Demòcrata 

Sonia  
Aranda
PP

Isabel  
Marcos 
Regidora no adscrita

Candidata a Municipales 
2019

¿El servicio de bomberos es 
prescindible???

El próximo mes de mayo de 
este año está previsto que se 
celebren las próximas elec-
ciones municipales que de-
cidirán quien dirigirá nuestro 
pueblo a partir de entonces y 
durante cuatro años.

Quiero agradecer a mi jun-
ta y a mi partido la confi anza 
depositada en mi para en-
cabezar la candidatura del 
Partido Popular y así poder 
seguir trabajando por y para 
mi ciudad, por y para mis 
vecin@s y  conseguir lo que 
al fi nal tod@s queremos, que 
no es más que lo mejor para 
nuestro pueblo.

Nuestra intención es man-
tener y mejorar nuestro com-
promiso:

#comprometidos con la 
movilidad y la integración

#comprometidos con el fo-
mento del empleo

#comprometidos con la se-
guridad

#comprometidos con 
nuestros mayores y nuestros 
jóvenes

#comprometidos con la No 
subida de impuestos

#comprometida contigo! 
Consiguiendo mediante el 
diálogo, el acuerdo y la co-
herencia co-liderar proyec-
tos que mejoraran la calidad 
de vida de tod@s, hasta aho-
ra desde la oposición, donde 
he podido demostrar que no 
hace falta formar parte del 
gobierno para sacarlos ade-
lante.

Simplemente, Gracias.

Si quieres participar de forma activa en la política 
municipal, puedes colaborar con nosotr@s y ponerte en 
contacto:
Facebook: Partit Popular de Sant Andreu de la Barca
Mail: populares.sabarca@gmail.com
Twiter: @PPCSAB

La semana pasada PODEMos SAB nos 
reunimos con los bomberos del parque 
de Cornellà, que dependen de la Gene-
ralitat de Catalunya, para conocer de 
primera mano las condiciones en las 
que prestan sus servicios a la ciuda-
danía de, entre otros pueblos, Sant An-
dreu de la Barca.
La precariedad y los recortes que han 
ido sufriendo durante estos años se han
concretado en la falta grave de efectivos 
que provoca que tengan que cerrarse 
parques por la falta de personal, au-
sencia de material imprescindible 
para ejercer su trabajo: mangueras, 
guantes, máscaras de gas, herramien-
tas, escaleras, vestuario, equipos de 
protección... A menudo no cuentan, ni 
siquiera, con médico de guardia.
Pudimos comprobar, in sito, el estado 
deplorable del parque de vehículos, 
con una antigüedad media de entre 15 
y 20 años y las graves defi ciencias de 
muchas de las instalaciones. Nos ex-
plicaban que con frecuencia reparan y 
elaboran ellos mismos herramientas 
“caseras” y que han confeccionado una 
camilla con “objetos de la basura” por-
que no disponen de presupuesto para 
comprarlos.
Insistían en que esta situación de gran 
precariedad provoca que no puedan 
prestar un servicio seguro, con garan-
tías y de calidad a la ciudadanía y que, 
además, pone en grave riesgo su segu-
ridad y la de los vecinos y vecinas.
Todos los bomberos en Catalunya de-
penden de la Generalitat con excepción 
de los de Barcelona que dependen del 
Ayuntamiento del Barcelona y no su-
fren este problema.
Los bomberos y bomberas solicitan el 
apoyo y la colaboración de los ayunta-
mientos, que en primer término, tienen 
competencias en materia de prevención 
y extinción de incendios y que éstas han 
sido delegadas a la Generalitat, y soli-
citan un acuerdo de país y unos presu-
puestos que permitan las inversiones 
necesarias para revertir esta grave, 
peligrosa y lamentable situación; así 
como el desarrollo de un modelo de 
servicio de prevención y extinción de 
incendios que no anteponga el volun-
tariado a los bomberos profesionales.
Desde PODEMos defendemos que el 
servicio público que prestan los/as 
bomberos/as es un servicio esencial 
para la ciudadanía y vamos a traba-
jar para hacer que, desde los ayunta-
mientos y la Generalitat, se garantice 
su prestación de forma adecuada y 
segura.

¡Porque SÍ PODEMOS!

Facebook: Circulo Podemossabarca
Twitter: circulo.podemos sabarca 
@CirculoSabarca 



Sant Andreu de la Barca a les xarxes

L’Ajuntament informa
www.sabarca.cat

Edita: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Redacció: Departament de Comunicació
Fotografia: Manel Gómez i Jordi Milián

Supervisió lingüística: Servei Local de Català
Disseny gràfic i maquetació:
Grup Exprés Comunicació

Twitter

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    2 ene.
Els Reis Mags arribaran a Sant Andreu de la Barca el pròxim dia 5 
de gener a partir de les 18.15 hores per començar una cavalcada 
pels principals carrers de la ciutat on repartiran il·lusió, emoció, 
alegria i més d’1,8 tones de caramels.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    5 ene.
Més de 6.000Ð en vals de compra, un cotxe i 100 establiments 
comercials col·laboradors. Aquestes són algunes de les dades 
més signifi catives de la Campanya de Nadal d’enguany. Gràcies a 
totes les persones que han participat i felicitats als guanyadors!

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    7 ene.
Durant aquest mes de gener s’incorporaran a treballar a 
l’Ajuntament 16 persones gràcies a un nou pla d’ocupació.

AJSAB

AJSAB

AJSAB

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    10 ene.
L’Ajuntament renovarà la seva fl ota de transport adaptat. L’Obra 
Social de ‘La Caixa’ col·labora amb 12.000 euros.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    21 ene.
L’Ajuntament té prevista la construcció d’un hivernacle de 220 
metres quadrats per donar continuïtat al projecte que du a 
terme, conjuntament amb la Fundació Futur, per facilitar la for-
mació de nous pagesos.

Sant Andreu de la B. @Ajuntamentsab    24 ene.
Torna una nova edició del programa “Vols jugar amb nosaltres?”, 
que preveu activitats lúdiques i educatives cada tarda després de 
classe a diferents espais a l’aire lliure de la ciutat.

Instagram

@alfonso_barcelona

@beka_dj_ofi cial

@clubarcsab

Utilitza el hashtag 
#SantAndreudelaBarca 
a les teves fotos! @swingdelabarca

Fotografi a realitzada durant la cavalcada dels Reis Mags a Sant 
Andreu de la Barca. Data atribuïda entre l’any 1970 i 1971.

Cessió: Maria Partal
Font: Arxiu Municipal de Sant Andreu de la Barca 

“Mirada al passat”Ràdio Sant Andreu
El santandreuenc Anselm Moya participa 
al Rally Dakar
Membre de l’equip d’assistència 
del corredor de motos Pep Mas, el 
col·laborador del programa ‘Hysteria’ 
de Ràdio Sant Andreu, Anselm Moya ha 
participat  en la 41 ena edició del rally 
més famós del món disputat al Perú 
aquest gener.
Durant la disputa de la cinquena etapa, 
a 20 quilòmetres per arribar a la meta, 

el corredor de motos va caure en unes 
dunes impracticables que no li van per-
metre continuar el rally.
Malgrat l’abandonament, Pep Mas i An-
selm Moya han assegurat a l’emissora 
municipal que l’any vinent hi tornaran.
Anselm Moya ha ofert cròniques diàries 
a Ràdio Sant Andreu de la seva primera 
experiència al Dakar. 
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