
Ana Alba, nova alcaldessa de Sant Andreu de la Barca 

Amb els vots del PSC i Ciutadans i l’abstenció de Fem Sant Andreu i Podemos 

La socialista Ana Alba és la nova alcaldessa de Sant Andreu de la Barca després del ple 
extraordinari del passat dissabte 31 de juliol. La nova alcaldessa ha obtingut els vots dels dos 
partits que integren l’equip de Govern, PSC i Ciutadans, i l’abstenció dels dos de l’oposició, 
Fem Sant Andreu i Podemos.  

L’elecció s’ha fet en el marc d’un ple extraordinari convocat per la renúncia al càrrec d’Enric 
Llorca, qui va estar al capdavant de la ciutat durant 26 anys, per motius personals. 

En el seu discurs, Ana Alba ha assegurat que “ara és moment de continuar el camí, amb esforç i 
compromís per donar solucions reals als ciutadans de Sant Andreu de la Barca. Confio trobar 
en aquest nou camí a totes les forces polítiques que integren el consistori i a tota la 
ciutadania”.  

“L’equip que lidero continuarà treballant per millorar la ciutat des del punt de vista social, per 
evitar la fractura social, per garantir la igualtat de les persones i per generar oportunitats”, ha 
dit Alba, que ha afegit també que “estarem amb les persones, els comerciants i els generadors 
d’ocupació per continuar garantint la justícia social”.  

La nova alcaldessa ha anunciat que durant les properes/pròximes setmanes té previst reunir-se 
amb entitats, associacions i altres representants de la ciutat per conèixer les seves inquietuds i 
opinions.  

“Després de presentar un Pla d’Actuació on es consolidin les polítiques fetes fins al moment, 
però a la vegada posant un major èmfasi en línies estratègiques avui imprescindibles, com el 
repte de la transició energètica, la mobilitat sostenible, l’habitatge públic, la igualtat de gènere 
o la participació ciutadana, entre altres”, ha dit l’alcaldessa, que ha afegit “un pla que doni un 
nou impuls a la nostra ciutat i consolidi la qualitat dels serveis públics, i als reptes que avui 
tenim com a societat. Som una ciutat metropolitana, moderna i oberta del món”.  

El portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, ha recordat que els socialistes han dirigit la ciutat des de 
la restauració de la democràcia i “és una garantia perquè la ciutat segueixi transformant-se”. 
“Són temps de nous reptes liderats des de la responsabilitat i la il·lusió d’una alcaldessa que es 
caracteritza per la seva energia i la seva força” ha dit Beas, qui ha recordat que l’equip 
socialista “és un equip fort, consolidat i divers”.  

Marc Giribert, portaveu de Fem Sant Andreu, ha assegurat que la coalició municipalista serà 
“exigent i crítica amb el govern municipal”, però amb “el sentit de la responsabilitat que avui 
ens ha portat a no presentar candidatura”. Giribert ha apuntat que “aquesta abstenció no és 
un xec en blanc al govern municipal” i ha dit que “volem ser part de la solució”.  

El portaveu de Fem Sant Andreu ha instat a la nova alcaldessa a trencar el pacte de govern 
amb Ciutadans “perquè Sant Andreu de la Barca ha estat sempre un municipi d’esquerres”.  

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Xavi Pla, ha recordat que el pacte entre la seva 
formació i els socialistes “ha servit per treballar per als veïns, que sempre han estat l’eix de les 
nostres polítiques” i ha assegurat que PSC i C’s formen un equip de govern fort i lleial.  

Finalment, la portaveu de Podemos, Isabel Marcos, ha remarcat la responsabilitat d’Ana Alba 
per ser “la primera alcaldessa de la ciutat” i ha assegurat que “serà un referent per a moltes 



nenes i joves que veuran en tu una forma de poder”, afegint també que “esperem que 
dirigeixis la ciutat com una dona i no deixant-te portar per rols habitualment ocupats com a 
homes”.  

Marcos ha demanat a la nova alcaldessa “empatia i generositat” i obrir nous espais de 
participació real i consens, així com que faci “política de la bona, sense prioritzar interessos 
personals”.   


