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Juan Antonio Vázquez | L’alcalde

editorial

‘Un pati i un menjador’, amb aquestes dues paraules la presiden-
ta de l’Associació Tramuntana va resumir el que significa per a 
l’Escola poder gaudir ja d’unes noves i magnífiques instal·lacions 
cedides gratuïtament per l’Ajuntament. 

I no és que simplement amb el nou edifici es millorin aquests 
dos espais, sinó que aquestes dues paraules simbolitzen moltes 
més coses. La més important, la desigualtat de la societat actual. 
Estic absolutament convençut que si alguna escola es trobés un 
únic curs en les condicions en què han estat els alumnes de l’es-
cola Tramuntana, les mobilitzacions, pressions, manifestacions i 
recollida de suport dels moviments veïnals i polítics, haurien estat 
immediates. Durant trenta anys aquesta escola ha estat sense 
pati, sense menjador, havent d’anar a altres centres, amb una sala 
d’activitats sense condicions (encara recordo la representació de 
Nadal que fa quatre anys van fer els alumnes allà, en les condi-
cions en què es va fer i com, precisament per això, la feina dels 
educadors i professionals de l’Escola encara té més valor). Però 
aquestes famílies són anònimes, moltes vegades es mouen entre 
la invisibilitat de les seves necessitats i el rebuig de les seves 
problemàtiques, i no fan soroll, no recullen signatures i ningú les 
recull per elles.

Doncs des de l’equip de govern municipal que encapçalo hem 
volgut reduir una mica aquestes greus desigualtats i per això fa 
uns quatre anys ens vàrem comprometre a posar a disposició 
de l’Escola Tramuntana un nou espai, amb condicions. I ara ja el 
tenen. 

A la inauguració de la nova Escola Tramuntana vaig reivindicar la 
política, i ara ho torno a fer. Sovint els polítics i la mateixa política 
són maltractats i qüestionats, però a vegades, com en aquesta 
ocasió, una decisió política, la d’uns representants polítics, de 
prioritzar destinar més d’un milió d’euros a un equipament edu-
catiu i social de qualitat, ha permès que no més de cinquanta 
nens i nenes puguin tenir el que fa trenta anys necessitaven, en 
lloc de prioritzar que en gaudeixin centenars de ciutadans perquè 
després puguin lloar l’acció de govern.

Algú pot pensar que per a això no calia la inversió que hem fet, ni 
tan sols destinar-hi una de les joies arquitectòniques de la indús-
tria tèxtil de la ciutat, i potser tenen raó, però també hi ha un altre 
motiu: és un dret. El dret que també tenen aquestes persones a 
gaudir d’espais no només dignes sinó també de qualitat, excel-
lents. I això és el que la nostra decisió política ha significat: un 
pati i un menjador.

‘Un patio y un comedor’, con estas dos palabras la presidenta de 
la Asociación Tramuntana resumió lo que significa para la Escu-
ela poder disfrutar de unas nuevas y magníficas instalaciones 
cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento. 

Y no es que simplemente con el nuevo edificio se mejoren estos 
dos espacios, sino que estas dos palabras simbolizan muchas 
cosas más. La más importante, la desigualdad de la sociedad 
actual. Estoy absolutamente convencido de que si alguna escue-
la se encontrara durante un único curso en las condiciones en las 
que han estado los alumnos de la Escuela Tramuntana, las movili-
zaciones, presiones, manifestaciones y apoyo de los movimientos 
vecinales y políticos, habrían sido inmediatas. Durante treinta 
años esta escuela ha estado sin patio, sin comedor, teniendo que 
ir a otros centros, con una sala de actividades sin condiciones 
(todavía recuerdo la representación de Navidad que hace cuatro 
años hicieron allí los alumnos, en las condiciones en que se hizo 
y como, precisamente por ello, el trabajo de los educadores y 
profesionales de la Escuela todavía tiene más valor). Pero estas 
familias son anónimas, en muchas ocasiones se mueven entre la 
invisibilidad de sus necesidades y el rechazo de sus problemáti-
cas, y no hacen ruido, no recogen firmas y nadie las recoge por 
ellas.

Desde el equipo de gobierno municipal que encabezo hemos 
querido reducir un poco estas graves desigualdades y por ello 
hace unos cuatro años nos comprometimos a poner a disposici-
ón de la Escuela Tramuntana un nuevo espacio, en condiciones. 
Y ahora ya lo tienen.

En la inauguración de la nueva Escuela Tramuntana reivindiqué 
la política, y ahora lo vuelvo a hacer. A menudo los políticos y la 
misma política son maltratados y cuestionados, pero a veces, 
como en esta ocasión, una decisión política, la de unos represen-
tantes políticos, de priorizar destinar más de un millón de euros 
a un equipamiento educativo y social de calidad, ha permitido 
que no más de cincuenta niños y niñas puedan tener lo que hace 
treinta años necesitaban, en lugar de priorizar que lo disfruten 
centenares de ciudadanos para que luego puedan alabar la acci-
ón de gobierno.

Algunos podrán pensar que para esto no hacía falta la inversión 
que hemos realizado, ni tan siquiera destinar una de las joyas 
arquitectónicas de la industria textil de la ciudad, y quizás tienen 
razón, pero también hay otro motivo: es un derecho. El derecho 
que también tienen estas personas a disfrutar de espacios no 
sólo dignos sino también de calidad, excelentes. Y esto es lo que 
nuestra decisión política ha significado: un patio y un comedor.

Un pati i un menjador Un patio y un comedor
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Nova novel·la de l’escriptor Carlos Peramo 
ambientada a Sant Feliu 

L'escriptor santfeliuenc Carlos Peramo, guanyador del II 
Premi Bruguera de Novel·la el 2007 per una obra que 
rememorava l'ambient de les bandes de carrer dels anys 80 
a Sant Feliu de Llobregat, acaba de publicar Media vuelta 
de vida, una nova narrativa ambientada a Sant Feliu l’any 
1986 que explora la mort fins a les últimes conseqüències i 
alhora el sentit de la vida. Carlos Peramo va ser l’encarregat 
de llegir el pregó de les Festes de Primavera de Sant Feliu 
l’any 2007.

Un estudiant d’Enginyeria Industrial pilotarà 
un cotxe híbrid a la competició universitària 
Formula Student 

El santfeliuenc Xavier Bassons, un jove de 22 anys estudiant 
d’Enginyeria Industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), ha estat seleccionat per l’equip UPC ecoRacing com el 
pilot que competirà el proper mes de juliol a la Formula Student. 
Amb aquest nom es coneix una competició internacional, cele-
brada al Regne Unit, en la que participen universitats de tot el 
món amb prototips dissenyats pels mateixos estudiants. Xavier 
Bassons competirà amb el cotxe híbrid EcoR2, l’únic d’aquest 
tipus en el certamen. 

santfeliuencs
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El ple de l'Ajuntament, en reunió celebrada el dimarts 23 de febrer, 
va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General 
Metropolità (PGM) a l'àrea de contacte entre el parc de Collsero-
la i el nucli urbà de Sant Feliu, així com també la resolució de les 
al·legacions presentades a l'esmentat expedient durant el tràmit 
d'informació pública, i el conveni urbanístic de la zona afectada. El 
PSC i CiU van votar-hi a favor, el PP es va abstenir i ERC i ICV-EU 
van votar-hi en contra. 

El document de modificació del PGM aprovat inicialment incorpora 
tot un seguit de modificacions respecte de l'avanç de planejament 
que es va aprovar en el ple municipal de febrer de 2006. Les nove-
tats incorporades responen tant a les al·legacions presentades per 
particulars i entitats, com a les mesures proposades per diferents 
organismes en els seus informes, així com als requeriments dels 
serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament.

La modificació s'ha impulsat fonamentalment per quatre motius 
principals: 

•	 Perquè	preveu	la	creació	d'un	nou	vial	que	permetrà	desconges-
tionar l'actual trànsit de camions del carrer del Comerç i part de 
la carretera de la Sànson al barri de les Grases, i alhora millorar 
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tribuna oberta

Aquesta secció publica les cartes adreçades a la redacció d’El Butlletí, 
bé sigui per correu convencional (pl. Vila, 1) o per correu electrònic 
(premsa@santfeliu.cat).
L’extensió màxima dels escrits haurà de ser de 15 línies i s’hi farà cons-
tar el nom i el telèfon de l’autor o autora, si és un particular. En cas de 
pertànyer a una entitat o partit polític, s’haurà d’especificar el nom de la 
persona responsable. La direcció d’El Butlletí no es fa responsable de 
les opinions expressades en les cartes.

La modificació del 
PGM permetrà 
preservar el parc de 
Collserola i reduir el 
trànsit a les Grases

urbanisme
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l'accessibilitat i la connexió amb l'A-2 i la B-23. Amb aquest nou 
vial (18.000 m2) de nova creació, que substitueix tota la xarxa 
viària programada actualment (130.000 m2), es donarà solució a 
les molèsties i problemes que pateixen els veïns de les Grases pel 
trànsit pesant. 

•	 Un	altre	dels	objectius	de	la	modificació	del	PGM	és	permetre	la	
creació de més sòl industrial a la ciutat, que ha anat patint una pro-
gressiva pèrdua fruit de la transformació de zones industrialment 
obsoletes. Així, es preveu la reordenació dels polígons industrials 
de la Riera de la Salut i del Pla per tal d'unificar tot el sòl industrial 
de la ciutat en aquests dos polígons. 

•	 Un	altre	dels	aspectes	més	destacats	de	la	modificació	urbanísti-
ca és la preservació del parc de Collserola amb la transformació 
de 29,5 hectàrees actualment classificades com a sòl urbà no 
programat (és a dir, amb possibilitat de desenvolupar-se com a 
residencials) que passaran a ser zona verda. 

•	 També	 es	 preveu	 la	 creació	 de	 nous	 habitatges	 protegits	 que	
possibilitin l'accés a un habitatge digne a la ciutadania de Sant 
Feliu. Les vivendes de protecció seran aproximadament un 40% 
del nou sostre residencial que es programa.

El mercat municipal de Sant Feliu posarà en marxa el 20 
d’abril un nou servei gratuït per fer les comandes a través 
d’Internet. Les 12 parades actuals del mercat facilitaran 
als seus clients la compra de productes frescos des de 
casa, de forma ràpida i fàcil. Els clients únicament hauran 
d’accedir a la pàgina www.compremasantfeliu.cat i des 
d’allà anar triant els productes de les diferents parades 
que volen adquirir amb un senzill clic. Un cop finalitzada 
la comanda hauran d’indicar si volen passar a recollir la 
compra pel mercat o bé si desitgen rebre l’enviament a casa. 
En qualsevol de les dues opcions hauran de seleccionar el 
dia i l’hora que els interessa. Posteriorment els clients rebran 
un correu electrònic que confirma que la comanda ha estat 
rebuda i es tramitarà correctament. El servei d’enviament a 
domicili és gratuït sempre que es faci una comanda mínima.

La incorporació d’aquest nou servei, impulsat per 
l’Ajuntament i subvencionat per la Diputació de Barcelona, 
permetrà millorar l’oferta comercial del mercat municipal que 
podrà arribar a un ventall de clients més gran.

EL MERCAT MUNICIPAL INCORPORA UN NOU SERVEI PER 
COMPRAR PER INTERNET

de peons i dones de fer feines, de metges i fins i tot de l'alcalde. 
Aquí està la gràcia. Di-ver-si-tat. És així la societat. Eduquem els 
nens en la diversitat; expliquem-los que no importa el color de la 
pell, sinó les persones; ensenyem-los a no tenir prejudicis i a tenir 
curiositat pel món. La diversitat és una riquesa si es té una acti-
tud integradora i positiva. La realitat és la que és: els immigrants 
és millor que s'integrin i amb aquestes actituds no anem enlloc, 
senyors.

N.R.

DIVERSITAT A LES ESCoLES

Aquest matí sentia una conversa en un to elevat sobre les escoles 
de Sant Feliu, criticant l'escola pública i fent al·lusions clarament 
racistes. “A les portes obertes de l'escola pública X, només mirar 
les fotos dels penjadors, n’hi ha prou: allò és l’ONU”, deia una.  
 
El meu home i jo tenim estudis universitaris, parlem idiomes i tenim 
bones feines, però els nostres fills van a la pública per decisió 
pròpia. I a la seva classe hi ha fills d'immigrants, sí, però també fills 
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La campanya d’escolarització per al curs 2010-2011 es va posar 
en marxa al gener amb les jornades de portes obertes a les esco-
les, que es van dur a terme entre els dies 18 i 30 de gener. Els 
centres d’educació infantil, primària i secundària obligatòria del 
municipi van donar a conèixer els seus projectes educatius, instal-
lacions i serveis a les famílies, per tal d’ajudar-les a triar l’escola o 
l’institut on preinscriure els seus fills o filles. 

Un cop finalitzada la preinscripció escolar, el pas següent serà la 
matriculació de l’alumnat, que es podrà fer del 7 a l’11 de juny.

A Sant Feliu, per al curs 2010-2011 s’han ofert 500 places de 
P3 a les escoles públiques i concertades. El 87% de l’alumnat 
ha entrat a l’escola que havia demanat com a primera opció en la 
preinscripció. 

Pel que fa a secundària, s’han ofert 223 places per accedir a pri-
mer d’ESO als centres públics i concertats de la ciutat.

9.000 euros en ajuts per a menjador

En el ple municipal de desembre es va aprovar per unanimitat atorgar ajuts econòmics per al servei de menjador als infants de 0 a 3 
anys escolaritzats durant el curs 2009-2010 a les escoles bressol municipals. En total, l’Ajuntament destina 9.082 euros a 21 famílies 
que tenen escassa capacitat econòmica, per ajudar-les a fer-se càrrec del cost del servei de menjador escolar dels seus fills i filles.

Els instituts Martí Dot i Olorda 
s’adhereixen al projecte eduCAT 1x1 

Els instituts públics Olorda i Martí Dot han acordat participar 
en el projecte eduCAT 1x1 impulsat per la Generalitat, el qual 
els permetrà dotar l’alumnat de 1r d’ESO d’un ordinador por-
tàtil que podran fer servir fins que finalitzin els estudis obliga-
toris. Les famílies s’han de fer càrrec del cost del portàtil, que 
en el marc del projecte s’ofereix a un preu assequible.

El projecte eduCAT 1x1 pretén fomentar la innovació en 
l’ensenyament i millorar els processos i els resultats en l’apre-
nentatge. També preveu dotar les aules amb pissarres digitals 
interactives, augmentar la connectivitat Wi-Fi i substituir pro-
gressivament els llibres de text per llibres en format digital. 

3.087 infants es beneficien dels ajuts 
per a llibres de text

En el ple municipal de gener es va aprovar la concessió d’ajuts 
individuals per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2009-
2010 per valor de 71.454,66 euros, els quals beneficiaran 3.087 
alumnes de Sant Feliu. 

Els beneficiaris són les famílies amb fills o filles empadronats a 
Sant Feliu que cursen educació infantil o primària a qualsevol 
centre públic o concertat de Catalunya. Els ajuts són de 20 
euros per a l’alumnat d’educació infantil i de 25 euros per al de 
primària. Aquest és el tercer any consecutiu que l’Ajuntament 
aplica aquesta mesura.

La nova seu de l’escola d’educació 
especial Tramuntana, ubicada a les naus 
baixa i tranversal de Can Bertrand, es va 
inaugurar el 24 de març passat. L’acte 
va ser presidit per l’alcalde de la ciutat, 
Juan Antonio Vázquez; la presidenta del 
Consell Comarcal, Rosa Boladeras; la 
directora adjunta dels Serveis Territorials 
del Departament d’Educació, Montser-
rat Fenés; la presidenta de l’Associació 
d’Educació Especial Tramuntana, Maria 
Antònia Romero i la regidora d’Educa-
ció de l’Ajuntament de Sant Feliu, Maria 
Tobella. 

El nou edifici és una de les antigues fàbri-
ques tèxtils de la colònia industrial Can 
Bertrand que ha estat rehabilitada i adap-
tada a les necessitats d’aquesta escola 
per l’Ajuntament, amb la voluntat de cedir 
a aquest col·lectiu uns espais dignes i 
de qualitat. La nau té una superfície de 
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Campanya d’escolarització
per al curs 2010-2011
a escoles, instituts
i escoles bressol 

Inaugurada la nova 
escola Tramuntana a 
Can Bertrand

educació educació

Escoles bressol municipals

També les escoles bressol municipals van celebrar jornades de 
portes obertes en el marc de la campanya d’escolarització per al 
curs 2010-2011. La presentació de sol·licituds de plaça serà del 3 
al 9 de maig a través d’Internet, i del 10 al 14 de maig presencial-
ment al Palau Falguera. La publicació de les llistes definitives serà 
el 2 de juny i el període de matrícula del 7 a l’11 de juny.

1.570 metres quadrats, distribuïts en un 
total de 7 aules, menjador, magatzem, ves-
tidors, diversos serveis higienicosanitaris, 
un pati exterior i 4 sales per a diferents usos 
com tallers, atenció psicològica, logopè-
dia, reeducacions individuals, entrevistes i 
infermeria, així com per acollir la direcció i 
tot el personal de l'escola. A més, l’equipa-
ment, reuneix totes les condicions neces-
sàries d'accessibilitat. 

L’Ajuntament ha cedit gratuïtament a l’As-
sociació Tramuntana aquest nou espai per 
tal que pugui oferir els seus serveis a la ciu-
tat i a tota la comarca amb unes excel·lents 
condicions. Des de feia 30 anys aquesta 
escola tenia la seva seu en un altre local 
també cedit pel consistori, al carrer de la 
Verge de la Salut. Actualment el centre 
compta amb 39 alumnes matriculats pro-
vinents de diversos municipis del Baix Llo-
bregat.

L’Escola Taller
Xamfrà-Sant Miquel es 
reformarà completament

La Junta de Govern Local va aprovar, el 
26 de gener, el projecte de rehabilitació 
integral i ampliació de l’Escola Taller 
Xamfrà-Sant Miquel. Es tracta d’una de 
les inversions que es finançaran amb el 
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Soste-
nibilitat Local atorgat pel Govern central 
al 2010. El projecte té un pressupost de 
més de 1.765.000 euros.

L’escola Taller Xamfrà-Sant Miquel ofe-
reix una alternativa als nois i noies d’en-
tre 16 i 20 anys amb dificultats d’apre-
nentatge i/o discapacitats psíquiques 
lleus que volen aprendre un ofici. Amb 
l’ampliació del centre, s’augmentarà 
fins a quatre els programes de garantia 
social que s’imparteixen.
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L'Hospital Comarcal
del Baix Llobregat 
funciona a ple
rendiment

L'Hospital comarcal del Baix Llobregat ja funciona a ple rendi-
ment després que el dia 1 de febrer va iniciar la seva activitat 
amb les consultes externes. El nou equipament va ser inaugurat 
pel president de la Generalitat i la consellera de Salut el dissabte 
27 de febrer, en un acte en què van ser presents l'alcalde de Sant 
Feliu i diversos membres del consistori.

Està previst que més de 300.000 persones d'11 municipis del 
Baix Llobregat siguin ateses al recinte, ubicat al terme municipal 

de Sant Joan Despí, entre l'avinguda del Baix Llobregat, el carrer 
de Jacint Verdaguer, el carrer de Josep Trueta i el carrer de Sant 
Martí de l'Erm.

El centre sanitari és en un terreny de 53.000 metres quadrats i 
disposa de 310 llits convencionals, 18 llits crítics i semicrítics, 12 
sales d'operacions, 18 places de recuperació, 24 sales de cirur-
gia major ambulatòria, 53 consultoris, 21 gabinets de proves, 
40 boxs d'urgències i 13 places d'observació. També disposa 
de 46 places d'hospital de dia i 27 places d'hemodiàlisi, entre 
altres serveis.

Pel que fa a l'activitat, s'estima que anualment hi haurà més 
de 24.000 altes i que l'àrea quirúrgica atendrà més de 7.000 
intervencions amb ingrés i unes 8.500 intervencions de cirurgia 
major ambulatòria. Les visites de consultes externes es preveuen 
sobre les 250.000 anuals i el nombre d'urgències, per sobre de 
les 110.000, també a l'any. Es tracta del primer hospital d'aquest 
nivell a tot Catalunya que neix de zero.
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medi ambient

L’alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez, així com 21 alcal-
des i alcaldesses de municipis de la comarca i l’Hospitalet,  el 18 
de març, en un acte al Consell Comarcal del Baix Llobregat, van 
signar el Pacte d’alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea per 
l’energia. Es tracta d’un acord impulsat per la Unió Europea que 
han signat ja prop de mil ajuntaments de tot Europa amb l’objectiu 
de reduir el consum energètic. 

Un dels objectius principals del Pacte és aconseguir reduir un 
20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que contri-
bueixen al canvi climàtic, abans de l’any 2020. Els ajuntaments sig-
nants del Pacte es comprometen a fer un ús eficient de l’energia en 
la gestió dels serveis municipals i alhora també accepten estimular 
la ciutadania per tal que contribueixi a la lluita contra l’escalfament 
de la Terra.   

En el marc de l’adhesió al Pacte, els diferents ajuntaments han 
de redactar un pla d’acció d’energia sostenible (PAES) en el qual 

s’avaluen les emissions de CO2 de la ciutat i es dissenyen i s’apli-
quen mesures per augmentar l’estalvi i l’eficiència energètics per 
tal de poder complir amb l’objectiu de la Unió Europea. 

D’altra banda, l'Ajuntament de Sant Feliu va organitzar diverses 
activitats per promoure la reducció del consum energètic coinci-
dint amb la Setmana Europea de l'Energia, celebrada del 22 al 26 
de març.

Sant Feliu signa
el Pacte d’alcaldes 
i alcaldesses per 
l’energia

MOTOR
FANGU S.L.

25 anys
al seu servei

Agencia Oficial Renault

Vendas
Pl. Pere Dot, 69 - Sant Feliu de Llobregat

Taller
Doctor Brugueroles, 23 - Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 666 08 69 - motorfangu@red.renault.es

publicitat

En el ple de l'Ajuntament del mes de febrer es va aprovar per unani-
mitat un conveni de col·laboració amb la Creu Roja Espanyola amb 
l'objectiu de promoure i difondre la implantació al municipi del siste-
ma intel·ligent de monitorització d'alertes personals (SIMAP).

Es tracta d'un servei que utilitza la telefonia mòbil i un dispositiu de 
localització GPS per a la localització remota i permanent de perso-
nes afectades per malalties vinculades a algun tipus de demència, 
malalts d'Alzheimer o persones que pateixen un deteriorament cog-
nitiu lleu o moderat. El conveni signat preveu per a aquest any la 
dotació de 3 equips de localització a Sant Feliu.

El nou sistema de localització permet conèixer, les 24 hores del dia, 
des del centre de coordinació de la Creu Roja, on es troba la per-
sona afectada per la malaltia i alhora detectar possibles situacions 

Nou servei d’alertes 
personals per a la 
gent gran               

de perill per a aquestes persones atenent a la seva situació geogrà-
fica. Els familiars de l'usuari o usuària del servei poden consultar la 
localització del malalt a través de SMS, MMS i també via web. Amb 
aquesta iniciativa es vol millorar l'autonomia dels malalts, facilitant la 
seva participació i integració social, i contribuir a millorar la seva qua-
litat de vida. L'Ajuntament de Sant Feliu, a través dels Serveis Socials 
municipals, gestiona les sol·licituds d'alta i baixa, i fa un seguiment del 
servei i la posterior avaluació. 

salut

Homenatge de l'Ajuntament a un veí centenari



solidaritat

L’Ajuntament de
Sant Feliu col·labora 
amb Haití

L’Ajuntament de Sant Feliu donarà 10.000 €, que es canalitzaran 
a través de Creu Roja Catalunya, en suport a les víctimes del 
terratrèmol succeït el 12 de gener passat a Haití. Paral·lelament, 
l’Ajuntament i el Consell Solidari, amb la col·laboració d’un gran 
nombre d’entitats de Sant Feliu, han programat tot un seguit 
d’accions per tal d’aconseguir la màxima participació de la ciu-
tadania i augmentar les ajudes econòmiques per a Haití. Una de 
les principals accions és la campanya “Sant Feliu amb Haití”, que 
es va presentar el 30 de gener, coincidint amb la commemoració 
del Dia de la Pau i la No-Violència. 

En el marc de la campanya s’han realitzat diferents activitats com 
un partit de futbol solidari, el festival solidari de la gent gran o la 
caminada d’orientació per la igualtat del Dia de la Dona. També 

està previst habilitar files zero benèfiques en cinefòrums, activi-
tats esportives o representacions teatrals. Properament s’orga-
nitzarà un festival solidari amb la participació de diferents entitats 
culturals juntament amb el Voluntariat de Sant Feliu. S’està tre-
ballant també per organitzar activitats a les escoles, en les festes 
de barri i en la Fira de la Solidaritat del 22 de maig.

S’ha obert el número de compte 2013 0803 43 0200304286 de 
Caixa de Catalunya, on s’ingressen els recursos econòmics 
obtinguts amb les diferents accions. Les ajudes recollides ani-
ran destinades a projectes d’atenció a la infància, d’abastament 
d’aigua potable i sanejament, i d’assistència medicosanitària, així 
com a projectes de reconstrucció d’habitatges i de recuperació 
de l’activitat agrícola i ramadera a Haití. 
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Nova ordenança
de civisme i del
manteniment i ús
de l’espai públic
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Reformes Integrals
Ctra. Laureà Miró, 178 · 08980 Sant Feliu de Llobregat

Tel. 935 177 608 · Mòbil 667 501 946

publicitat

Els ciutadans i ciutadanes de Sant Feliu comencen a percebre la 
millora en la gestió de diversos serveis municipals, com ara la reco-
llida de residus, la neteja viària, el servei de jardineria o la sorollositat 
al municipi. Així ho constata la reducció del nombre de queixes 
rebudes per aquests serveis, els quals han anat millorat de forma 
progressiva, especialment en els últims dos anys, per oferir un millor 
servei a la ciutadania.

En concret, han disminuït en un 64% les queixes pels contenidors 
de recollida de residus, que han passat de les 502 de l’any 2008 
a les 183 de l’any passat. La reducció d’aquestes queixes és con-
seqüència de la substitució del 100% dels contenidors bicompar-

El Ple del mes de març va aprovar inicialment la nova ordenança 
de civisme del municipi, amb l’objectiu de preservar l’espai públic 
com a lloc de convivència i civisme. L’ordenança pretén ser una eina 
efectiva per fer front a les noves situacions i circumstàncies que 
poden alterar la convivència i estableix les normes de conducta a 
l’espai públic, les infraccions, sancions i intervencions específiques 
corresponents a cada una d’elles. 

La nova ordenança regula àmbits com els atemptats contra la dig-
nitat de les persones, la contaminació visual de l'entorn urbà (tant 
per grafits, pintades i altres expressions gràfiques com,  pancartes, 
cartells i qualsevol altra forma de propaganda i publicitat), la con-
taminació acústica, sorolls i vibracions (referent a les relacions de 
veïnatge i els actes, obres, càrrega i descàrrega a la via pública), 
l'ús inadequat de jocs a l'espai públic, la realització de necessitats 
fisiològiques, el consum i venta de begudes alcohòliques, drogues 
i altres substàncies que puguin generar dependència,  l'ús impropi 
de l'espai públic,  les actituds vandàliques en l'ús del mobiliari urbà, 
el deteriorament de l'espai urbà i les altres conductes que pertorben 
la convivència ciutadana (zones naturals i espais verds).

timentats i del 25% dels contenidors d’envasos i cartró de la ciutat 
feta al setembre de 2009. L’Ajuntament va exigir a l’empresa adjudi-
catària del servei de recollida de residus el canvi de contenidors en 
haver resultat defectuosos. 

D’altra banda, les queixes pel servei de neteja viària també han expe-
rimentat una davallada significativa, xifrada en un 84% (s’ha passat 
de les 324 queixes registrades l’any 2007 a les 175 del 2009). Els 
veïns i veïnes de la ciutat ara també tenen una millor percepció del 
servei de jardineria municipal, el qual ha reduït el volum de queixes 
en prop d’un 30% en els dos últims anys.

Les infraccions que s’imposin fruit de l’incompliment de la nova 
ordenança seran classificades com a lleus, greus o molt greus en 
funció de la gravetat de la infracció, la intencionalitat, els prejudicis 
causats, el grau de reincidència,  així com la capacitat econòmica 
de la persona infractora. Aquestes infraccions comportaran unes 
sancions que aniran fins a 750 € les lleus; de 751 a 1500 € les 
greus; i de 1501 a 3000 € les molt greus. Els ingressos recaptats 
per la imposició de sancions es destinaran a millores de l’espai 
urbà i a la reparació dels danys causats en l’espai públic. En alguns 
casos les sancions es podran substituir per treballs en benefici de 
la comunitat.

Es redueixen les 
queixes pels serveis 
de recollida de residus, 
neteja viària i jardineria

civisme

SANT FELIU, UNA CIUTAT CÍVICANova ordenança de civisme
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pla mobilitat urbana

L’Ajuntament està elaborant el Pla de mobi-
litat urbana (PMU) de la ciutat. Aquest Pla, 
de caràcter obligatori per a la nostra ciutat, 
s’emmarca dins d’un projecte global de 
transformació urbana que ha de permetre 
definir el Sant Feliu del futur, el qual tindrà 
el soterrament de les vies del tren com l’ac-
tuació més emblemàtica del canvi. 

El Pla de mobilitat urbana és un document 
estratègic que ha de recollir la planificació 
de la mobilitat al municipi a llarg termini. 
L’Ajuntament ha posat en marxa un procés 
de participació ciutadana amb l’objectiu de 
conèixer l’opinió dels veïns i veïnes de Sant 
Feliu sobre els principals aspectes relacio-
nats amb la mobilitat que caldria millorar, 
tenint en compte l’anàlisi que s’ha fet de la 
situació actual.

Aquesta primera fase del Pla aporta infor-
mació sobre el grau d’utilització del vehicle 

L’Ajuntament posa en marxa 
el procés de participació del 
Pla de mobilitat urbana

privat en els desplaçaments per Sant Feliu, 
l’ús del transport públic i de la bicicleta, així 
com els trajectes fets a peu. S’analitzen 
també altres aspectes, com la intensitat 
del trànsit als diferents barris, l’estat de les 
voreres dels carrers o la ubicació dels pas-
sos de vianants, per citar alguns exemples. 
Basant-se en aquesta anàlisi, el consistori 
ha elaborat un document de diagnosi a par-
tir del qual es demana ara l’opinió de la ciu-
tadania. El procés de participació permetrà 
complementar l’anàlisi realitzada i marcarà 
les actuacions necessàries per assolir una 
mobilitat integrada que doni resposta a les 
necessitats de tota la ciutadania. 

Els resultats obtinguts s’incorporaran a 
les propostes que se sotmetran en una 
següent fase de participació ciutadana i 
que permetran definir el Sant Feliu del futur 
i, molt especialment, l’espai que s’alliberarà 
amb el soterrament de les vies del tren. 

El Pla permetrà definir el Sant Feliu del 
futur, que tindrà el soterrament de les vies 
del tren com el projecte més emblemàtic El Ministeri de Foment va aprovar, el 23 de 

febrer passat, l’Estudi informatiu del projec-
te per al soterrament de les vies del tren al 
seu pas per Sant Feliu de Llobregat. Amb 
aquesta aprovació es fa un important pas 
endavant per fer realitat una reivindicació 
històrica al municipi des de fa 26 anys. L’Es-
tudi aprovat modifica el projecte constructiu 
de l’any 2000 i dóna compliment als com-
promisos adquirits pel Ministeri de Foment 
en el protocol signat amb la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament de Sant Feliu el 
juny de 2006, el qual va permetre iniciar tot 
el procés de revisió del projecte.

L’informe aprovat ara per Foment estableix 
que el tram afectat té 2.955 metres de lon-
gitud, dels quals 1.545 seran soterrats. El 

traçat comença a tocar del carrer de l’Agri-
cultura, dins de la zona industrial de Sant 
Feliu, i finalitza en el seu pas per l'autovia 
B-23, dins el terme municipal de Sant Joan 
Despí. El recorregut inclou 300 metres més 
respecte del traçat inicial, que han permès 
que el projecte de soterrament sigui com-
plet a tot el terme municipal de Sant Feliu. 
De fet, el juliol de 2008 l’alcalde va demanar 
la revisió del projecte de soterrament per 
tal que s’hi inclogués el darrer tram del 
carrer de la Constitució fins a la carretera 
de la Sànson i així donar resposta a les 
demandes veïnals dels barris de la Salut i 
Can Maginàs.

El nou projecte també millora la seguretat 
en l'execució de l'obra, la reducció de l'im-

Foment aprova l'Estudi informatiu d'integració
del ferrocarril a Sant Feliu

pacte de l'obra a la ciutat i la minimització de 
l'afectació sobre el servei ferroviari, perquè 
s'executarà mitjançant un túnel en mina en 
el tram comprès entre la carretera de la 
Sànson i el passeig del Comte de Vilarda-
ga, a excepció de la zona inicial, sense que 
es vegi afectat ni el parc de Can Llobera 
ni el carrer de la Constitució. Durant les 
obres s'habilitarà una estació provisional 
per no interrompre el servei ferroviari i l'es-
tació definitiva serà soterrada i estarà en 
un lloc molt proper a l'estació que existeix 
actualment. 

La fase d'execució del soterrament es pre-
veu que duri uns 3 anys. Un cop finalitzat, es 
faran les obres d'urbanització de la superfí-
cie i la implantació del tramvia al nucli urbà.

Qualsevol ciutadà o ciutadana de Sant Feliu, 
així com d’altres persones que es mouen per 
la ciutat, poden participar en l’elaboració 
del Pla de Mobilitat Urbana mitjançant les 
seves aportacions a través del qüestionari 
que trobaran a www.santfeliu.cat/pmu. 
En aquest mateix espai està disponible tota 
la informació sobre aquest projecte. Així 
mateix,  tots els ciutadans i ciutadanes de 
Sant Feliu rebran a casa el quadern de par-
ticipació ciutadana que fins al 15 de maig 
podran lliurar a:
•	Oficina d’Atenció Ciutadana de
 l’Ajuntament (pl. Vila, 1)
•	Can	Ricard	(c/ Rectoria, 4)
•	Palau	Falguera (c/ Falguera, 6)
•	Palau	Municipal	d’Esports	(c/ Santiago 

Rusiñol, 1)
•	Centre	Can	Maginàs	(c/ Hospitalet, 25)
• Oficina d’Intervenció Integral Can
 Calders-La Salut (riera de la Salut, 30 B)

Licitació de l’Estudi informatiu per l’ATM

D'altra banda, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar, també el 23 de febrer passat, l’anunci, per part de l'Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM), de la licitació relativa al contracte de serveis de l'Estudi informatiu per a la prolongació del tramvia Diagonal-Baix 
Llobregat (TramBaix) des de la parada de Sant Feliu/Consell Comarcal fins a la carretera de la Sànson. La prolongació es farà en l'espai 
que quedarà per damunt de les vies un cop fet el soterrament de l'actual línia de Renfe. De fet, aquesta actuació va estretament lligada al 
projecte del soterrament.

Proposta connexió Passeig dels Pins i Riera 
de la Salut
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Un any més, el Carnestoltes va arribar a la nostra ciutat. El 12 de 
febrer es van iniciar les celebracions a la Sala Ibèria amb l'anunci 
de l'arribada del rei Carnestoltes. L’endemà, el protagonisme va 
ser per a la popular rua, que aquest any ha comptat amb la parti-
cipació de 22 comparses, i més de 1.100 persones.

El jurat del concurs de comparses va atorgar el primer premi a 
la comparsa "Este TÍO está muy VIVO", dels Amics del Carrer 
Santa Creu, en la categoria d'adults, i a la comparsa "10 anys 
fent esplai", del Club d'Esplai Diversitat Lúdica, en la categoria 
infantil. Totes dues van destacar per la seva originalitat i elabora-
ció, així com per l'animació que van fer durant el trajecte de la rua, 
criteris que el jurat dels premis valora per concedir els guardons. 

També van resultar premiades les comparses d'adults "Les està-
tues de Canaletes", de l'AMPA de l'escola Gaudí, que va obtenir 
el segon premi, i "El despilfarro", proposta de la Peña Cultural 

Sant Feliu viu
el Carnestoltes

Commemoració del 
125è aniversari del 
naixement de Pere Dot

Segona edició del 
Festival Work on Fest

Recreativa Luis de Córdoba, que va rebre el tercer premi en la cate-
goria d'adults. Pel que fa a les comparses infantils, el segon premi va 
recaure en "Macedònia de la diversitat", de l'Esplai Sant Llorenç, i el 
tercer premi va ser per a "Ser bo o ser dolent, aquesta és la qüestió", 
del Centre Parroquial. 

El jurat també va distingir amb mencions especials les comparses 
"Las menguales ensanchadas", presentada per un grup d'amics; 
"Les dones no són fregonas", de l'Espai de Dones de Can Calders-
la Salut, i "Un retorn a la infantesa", de l'AMPA de l'escola Santa 
Maria de Cervelló. 

Aquest any 2010 es compleixen 125 anys del naixement de Pere 
Dot, gran representant de la cultura i la tradició roserística i fill de Sant 
Feliu de Llobregat. Amb l’objectiu de commemorar aquesta data i fer 
un reconeixement a la figura de Pere Dot, l’Ajuntament i l’Associació 
dels Amics de les Roses de Sant Feliu han programat tot un seguit 
d’activitats que s’aniran desenvolupant al llarg de l’any i fins al març 
de 2011.

Un dels primers actes va tenir lloc el 27 de març a la plaça Pere Dot, 
on es va fer una plantada simbòlica de rosers, es van organitzar tallers 
de roses i es va fer la descoberta d’una placa commemorativa dels 
125 anys del naixement de Pere Dot.

L’aniversari es commemorarà també amb diversos actes en el marc 
de l’Exposició Nacional de Roses i les Festes de Primavera, on es 
podrà veure una exposició monogràfica de la figura i l’obra de Pere 
Dot. També se celebraran concerts i activitats audiovisuals. A més, 
a la tardor es preveu inaugurar un espai permanent de difusió de les 
roses al Palau Falguera.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i la UGT de Catalunya 
organitzen la segona edició del Festival de Cinema Sociolaboral 
Work On Fest, que se celebrarà del 20 de febrer al 15 de juny. La 
presentació del certamen va tenir lloc l’11 de febrer a CineBaix, 
amb la participació de l'alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Váz-
quez; el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria 
Álvarez, i el secretari de Comunicació de la UGT de Catalunya, 
Miquel Àngel Escobar.

Aquesta edició del Festival Work On Fest té com a temàtica 
central la crisi econòmica i inclou dues categories: microcurts 
de fins a tres minuts a través d'Internet i curtmetratges d'entre 5 
i 20 minuts. Poden optar al concurs obres de ficció, documen-
tals, animació, vídeo experimental i en format lliure. A diferència 
de l'edició anterior, la participació està oberta a tothom. El jurat 
també premiarà el millor curtmetratge realitzat per alumnes d'es-
tudis superiors en cinema o audiovisuals.

D’altra banda, l’Associació Amics de les Roses de Sant Feliu està fent 
un projecte per recuperar, divulgar i reconèixer la figura de Pere Dot. 
En aquest sentit es realitzaran conferències, plantacions de rosers, 
grups de recerca per recuperar varietats de roses, i fins i tot una ruta 
de la memòria que identificarà moments i espais en els quals la rosa 
ha estat significativa per a la ciutat. L’Ajuntament treballa conjuntament 
amb l’entitat per fomentar el món de la rosa en tots els seus àmbits. 

Pere Dot Martínez (1885-1976) ha estat el roserista per excel·lència 
de Catalunya, amb nombrosos premis i reconeixements en certàmens 
internacionals. Amb ell s’inicia una saga familiar de roseristes que 
arriba fins als nostres dies. De fet, la família Dot al llarg de les diverses 
generacions ha creat més de 200 varietats de roses de gran bellesa 
i qualitat.

El certamen està dotat amb premis de 3.000 euros per al millor 
microcurt, 3.000 euros per al millor curtmetratge i 1.000 euros 
per al millor curtmetratge realitzat per estudiants. El premi del 
públic al millor curtmetratge, que es decidirà mitjançant votació 
en línia al web del Festival, estarà dotat amb 1.000 euros. El ter-
mini de presentació d’obres finalitzarà el 20 de maig.

Més informació a:
www.workonfest.com       www.workonfest.com/blog

cultura
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publicitat breus

Renovació de la flota d’autobusos urbans

El servei de bus urbà a la ciutat el fan un total de quatre autobusos, la 
meitat dels quals s’ha renovat per tal de disposar d’una flota jove que 
permeti oferir un servei d’alta fiabilitat i de més qualitat. Tots els autobu-
sos que fan el servei urbà són del model CS-40 Magnus de la marca 
MAN i tenen 10,5 metres de llargada i capacitat per a 70 viatgers, 22 
dels quals poden anar asseguts. A més, destaquen també per estar 
adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i per incorporar un 
motor que contamina tan poc com un autobús de gas natural.

Les obres de l’aparcament de Can Bertrand, a 
bon ritme

Les obres de l’aparcament públic soterrat del nou barri de Can Ber-
trand avancen a bon ritme i es preveu que el nou pàrquing obrirà al 
públic el proper mes de novembre. Ubicat al carrer Anselm Clavé, entre 
els carrers Laureà Miró i Armenteres, el nou aparcament té 5.660 m2, 
consta de dues plantes i té capacitat per 390 places. Tindrà quatre 
accessos per vianants, dos dels quals estaran adaptats per persones 
amb mobilitat reduïda. Aquest aparcament es gestionarà en règim de 
concessió administrativa, amb un termini màxim de cinquanta anys, tot i 
que una de les plantes serà de rotació tenint en compte que està situat 
en una zona de pas. 

Sant Feliu viu el Dia d’Andalusia

Del 26 al 28 de febrer, Sant Feliu va viure una nova edició de la celebració 
del Dia d’Andalusia amb un programa variat d'actes commemoratius. Les 
entitats culturals andaluses, amb la col·laboració de l'Ajuntament, van 
organitzar diferents activitats, entre les quals destaquen la conferència de 
Valentín Lozano "Flamenco, una obra de payos y gitanos"; el tradicional 
vi en honor del Dia d'Andalusia ofert per les entitats andaluses de Sant 
Feliu a la Sala dels Àustries del Palau Falguera; el concert flamenc de 
Toni Torres i Esperanza Ríos com a telonera a l'Auditori del Palau, i el 
festival folklòric andalús a la Sala Ibèria amb la participació de diversos 
quadres i grups.

Festa i plantada del roser

El diumenge 21 de febrer va tenir lloc al parc de Torreblanca la Festa del 
Roser, una cita amb la flor més emblemàtica de la ciutat i amb la jardine-
ria en general, organitzada per l'Ajuntament i l'associació Amics de les 
Roses de Sant Feliu, en col·laboració amb el mateix Parc Torreblanca, el 
Consell Comarcal i la Mancomunitat de Municipis.

La Festa va començar amb una botifarrada popular per tal d'agafar forces 
per a la 'plantada popular' i durant tot el matí va haver-hi parades de venda 
de rosers i de tots els estris i eines de mà necessaris per cultivar-los. En el 
marc de la Festa del Roser també es va impartir el taller ”Com es planta i 
es poda un roser” i es va celebrar el concurs de dibuix infantil 'La rosa i el 
roser', dirigit a infants d'entre 6 i 12 anys.

Dia Internacional de la Dona 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, 
el 8 de març, l'Ajuntament de Sant Feliu va organitzar diverses 
activitats commemoratives entre el 3 i el 27 de març, entre les 
quals hi va haver tallers, exposicions, representacions teatrals, 
actes esportius, sessions de cinema i xerrades. El dia principal de 
la celebració, però, va ser el diumenge 7 de març, quan va tenir 
lloc la lectura del Manifest de les dones a la plaça de la Vila i la 
caminada d'orientació per la igualtat "Orientem per la Igualtat", una 
activitat oberta a tothom. El mateix diumenge, la plaça de la Vila es 
va omplir de paradetes i carpes amb motiu del Mercat de Dones 
Artesanes, organitzat pel Casal de la Dona de Sant Feliu. L’Ajuntament destina a l’ADF un nou vehicle 

cedit per l’obra Social de Caja Madrid 

El 5 de març es va presentar el nou vehicle adaptat que l’Obra Social 
de Caja Madrid ha cedit a l’Ajuntament de Sant Feliu. El consistori ha 
destinat el vehicle a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) per utilit-
zar-lo en tasques d’atenció al medi rural, com la prevenció d’incendis 
forestals, la neteja de camins o la vigilància forestal. A la presentació del 
vehicle, un 4x4 valorat en 25.987,35 €, hi van assistir l’alcalde de Sant 
Feliu de Llobregat, Juan Antonio Vázquez; el regidor de Medi Ambient, 
Joan Grisó, així com diversos responsables de l’Obra Social de Caja 
Madrid i un representant de l’ADF de Sant Feliu.

Jornada sobre la reforma de la Llei d'estrangeria

El dissabte 20 de febrer es va celebrar, a la Sala dels Àustries del Palau 
Falguera, una jornada informativa sobre la nova reforma de la Llei d'es-
trangeria, amb gran èxit d’assistència. L'objectiu d'aquesta sessió era 
facilitar informació sobre tràmits jurídics relacionats amb l’estrangeria i 
donar resposta a les consultes ciutadanes sobre aquesta matèria. 

Posteriorment, els dies 6 i 7 de març van tenir lloc, a la Torre del Roser, 
dues sessions informatives sobre la nova reforma de la Llei d'estrange-
ria, dirigides, respectivament, als col·lectius llatinoamericà i marroquí. 

La taula cívica analitza l'impacte de la crisi a 
la ciutat

En la darrera reunió de la taula cívica, celebrada el 10 de febrer, 
es van analitzar les dades del 2009 de l'evolució mensual de l'atur 
i de la contractació a Sant Feliu. L'any passat va haver-hi un aug-
ment de la demanda de tots els serveis de formació i ocupació a 
la ciutat. Aquesta taula cívica va analitzar també els ajuts econò-
mics atorgats a persones i famílies durant tot l'any 2009, que han 
augmentat més del doble respecte de l'any anterior. Així, durant el 
2009 es van atorgar 379 ajuts davant els 146 de l'any 2008. En 
total es van oferir més de 144.500 € per a ajuts a persones i famí-
lies, així com a entitats socials. Les beques de menjador i els ajuts 
per a l'escolarització també van créixer durant el 2009.

SI T'AGRADEN
ELS MUSICALS

VINE A
BALLAR

TENS UNA CLASSE GRATIS 
50% MATRÍCULA

www.sanchezmuiños.es

obres a l’Arxiu Comarcal i al centre de barri 
del Mas Lluí

El 22 de gener passat es van reiniciar les obres de construcció de 
l’Arxiu Comarcal i del centre de barri del Mas Lluí, les quals es van 
aturar l’octubre de 2008 a causa dels retards i de l’incompliment 
en l’execució per part de l’empresa adjudicatària.

El nou equipament es troba entre els carrers d’Estelí, Clementina 
Arderiu, Matilde Bertrand i Calopa i la plaça de Dicià, del barri del 
Mas Lluí. Es tracta d’un edifici amb soterrani, planta baixa i dues 
plantes més. A la planta baixa hi haurà el centre de barri, que tindrà 
sales polivalents i espais per a les entitats del barri. El soterrani i 
les plantes primera i segona seran la seu de l’Arxiu Comarcal i del 
Centre d’Estudis Comarcals, serveis que actualment es troben a 
la Torre del Roser. El cost de l‘obra és de 4.705.995 euros, i està 
finançada per l’Ajuntament i la Generalitat. El termini d’execució és 
de 14 mesos.

C/ Constitució, 34 
Tel. 93 666 08 43 
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•	En	aquests	temps	de	crisi	econòmica	volem	ajudar-te,	

baixem els preus, no la qualitat.

•	Implants de primeres marques a 499	D
•	Et	financem	el	teu	tractament	sense	bancs	ni	interessos.

•	No	estem	en	el	centre	de	Sant	Feliu,	però	premiarem	el	

teu	petit	desplaçament	amb	una	higiene bucal gratis.

CLÍNICA	DENTAL
Dr. J.MESTRES

Passatge	Ricard	Ribas,	7	
Tel	93	666	62	50

Acosta’t i

et sorprendrem
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esports

El nou pavelló de la zona esportiva de les Grases obrirà les portes 
al mes d’abril. Es tracta d’un equipament esportiu de 2.500 m2 
i dues plantes que permetrà la pràctica de diferents esports de 
pista, com l’handbol, el voleibol, el bàsquet i el minihandbol. El nou 
pavelló se suma així a les instal·lacions del Parc Esportiu de les 
Grases, que disposa de l’Estadi Municipal d’Atletisme, el camp de 
futbol municipal de les Grases, una zona d’skate que properament 
es remodelarà i una zona de petanca. Es preveu que unes 700 
persones es beneficiïn de la nova instal·lació i que es facin prop de 
68.000 usos a l'any. 

El nou pavelló, que ha suposat una inversió de 2.775.195,72 €, 
destina els 1.835 m2 de la planta inferior exclusivament a espor-
tistes, amb sis vestidors col·lectius (dos adaptats per a persones 
amb discapacitat), tres vestidors d’àrbitres, infermeria, magatzems 
i serveis de pista. A la planta superior, de 665 m2, hi ha les grades, 
amb capacitat per a 336 persones, el vestíbul, els serveis, la zona 
d'administració i sales per a entitats. El pavelló disposa també d’as-
censor; megafonia a pista, passadissos i vestidors; circuit tancat de 
televisió i panells de cèl·lules solars. També s’hi han habilitat despat-
xos per al personal del Departament d’Esports de l’Ajuntament, que 
es traslladarà a les noves instal·lacions de les Grases.

El nou pavelló s’ha construït potenciant les zones esportives per 
tal de permetre aglutinar el màxim d’espais esportius. Així, la pista 
es pot dividir en dues o tres parts per acollir de manera simultània 
entrenaments i competicions de petit format, afavorint la pràctica 
esportiva i l’ús eficaç i eficient de les instal·lacions.

Espai de referència per l’handbol

El Club Handbol Sant Llorenç entrenarà i competirà a les noves 
instal·lacions, que passaran a ser l’espai de referència per a la pràc-
tica d’aquest esport, ja que disposarà de tres pistes de mini handbol 
amb les mides reglamentàries gràcies a les quals es podrà potenciar 
aquest esport des de la base. També hi farà part dels entrenaments 
el Club Rítmica Sant Feliu. A partir del setembre s’hi establiran altres 
usos, segons les necessitats d’altres entitats. També està previst 
que al matí s’hi programin algunes activitats dirigides derivades de 
l’Estadi Municipal d’Atletisme. 

Amb l’entrada en funcionament del pavelló de les Grases, el Palau 
Municipal d’Esports de la Rambla s’especialitzarà i passarà a ser un 
referent del bàsquet a la ciutat.

esports

publicitat

El nou pavelló 
esportiu de les 
Grases s’inaugura
a l’abril

La 4a Cursa de les Aixetes tindrà dos circuits

El diumenge 18 d’abril se celebrarà a Sant Feliu una nova edició 
de la Cursa de les Aixetes, organitzada pel Grup Excursionista 
Santfeliuenc (GEPS). Aquest any, com a novetat, la Cursa tindrà 
dos circuits, un de 17 km i un de 10 km; tots dos s’endinsaran per 
la muntanya de Collserola i tindran com a punts de sortida i arribada 
el Palau Municipal d’Esports, situat a la rambla de la Marquesa de 
Castellbell. 

El circuit llarg té un desnivell acumulat de 1.326 metres i el curt de 
800 metres. La Cursa s’iniciarà a les 9.30 h i els participants tindran 
un màxim de 3 hores per finalitzar el recorregut. La participació es 
limita a 300 persones, que poden inscriure’s als comerços Inters-
port de Sant Feliu (Laureà Miró, 164) i J’arribu de Cornellà (Marceli-
no Menéndez Pelayo, 20), o bé el mateix dia de la Cursa. Els preus 
oscil·len entre els 13 i els 18 € per al circuit curt i entre els 18 i els 
23 € per al circuit llarg.

Signats convenis de col·laboració amb dos 
clubs esportius

L’Ajuntament de Sant Feliu ha signat acords de col·laboració amb 
el RCD Espanyol de Barcelona i el Futbol Club Barcelona per pro-
moure el futbol i el bàsquet a la ciutat.

La Junta de Govern Local va aprovar, el 19 de gener, l’acord de 
col·laboració entre el RCD Espanyol de Barcelona i la Penya Blanc-
Blava de Sant Feliu que permetrà la creació a la ciutat d'una escola 
esportiva de futbol. L'escola esportiva, que s'emmarca dins la Xarxa 
d'Escoles de Futbol del RCD Espanyol, permetrà els nens i nenes 
aprendre a jugar a futbol dins d'un marc educatiu i no competitiu .

D'altra banda, el 26 de gener la Junta de Govern Local va aprovar 
un conveni de col·laboració entre el Futbol Club Barcelona, l'enti-
tat Unió Esportiva Sant Feliu de Llobregat (UNES) i l'Ajuntament 
de Sant Feliu. L'objectiu de l'acord és la incorporació de l'UNES 
a la secció no professional de bàsquet en cadira de rodes del 
Futbol Club Barcelona, que competeix en la categoria de Divisió 
d'Honor "A" estatal. Per aquest acord, la secció de l'UNES passa 
a denominar-se Barça-UNES.
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l’opinió

Jordi San José i 
Buenaventura
Portaveu d’ICV-
EUiA

El desenvolupament de la ciutat està 
estretament lligat a les obres que s’hi realit-
zen, tot i que durant el transcurs d’aquestes 
es generen molèsties, però amb totes i 
cadascuna de les actuacions estem fent una 
ciutat millor. Vull destacar les actuacions que 
s’han fet i es faran properament en l’àmbit 
social, concretament amb les polítiques 
adreçades a les persones amb discapacitat.

Fruit del conveni signat el 2006 entre 
l’Ajuntament, l’Associació Cívica d’Ajuda 
Mútua (ACAM) i el Departament de Benestar 
i Família de la Generalitat, al maig de 2008 
s’inaugurava la Residència Mas Lluí, un 
nou equipament adreçat a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb necessitats de 
suport extens o generalitzat que mancava a 
la nostra ciutat. 

Amb el Fons Estatal per a la Inversió 
Local, l’Ajuntament va destinar més d’1,2 
milions d’euros a la rehabilitació de la nau alta 
de Can Bertrand, amb la finalitat d’ubicar-hi 
un centre ocupacional. El desembre pas-
sat s’inaugurava el Centre Ocupacional 
Marquet Molins, destinat a l’atenció espe-
cialitzada i terapèutica de persones amb dis-
capacitat intel·lectual. Aquest equipament, 
gestionat també per l’associació ACAM, té 
capacitat per a 70 persones i ofereix activi-
tats i tallers perquè persones amb discapaci-
tat assoleixin el màxim d’autonomia personal.

L’Escola d’Educació Especial Tra-
munana va inaugurar el 24 de març el 
nou equipament situat a les naus baixa i 
transversal de Can Bertrand. Els 39 alumnes 
matriculats a l’Escola Tramuntana dispo-
sen ara d’un espai amb unes condicions 
excel·lents, amb 7 aules, menjador, gimnàs, 
vestidors, sales, patis exteriors..., que per-
metrà a l’Escola desenvolupar plenament el 
seu programa i ampliar la seva capacitat de 
places fins a superar la cinquantena.

Aquest any es destinaran 1,8 milions 
d’euros per a la millora i ampliació de 
l’Escola Taller Sant Miquel, gestiona-
da per la Fundació Xamfrà Sant Miquel. 
Aquest equipament podrà potenciar la seva 
capacitat, desenvolupar nous programes i 
treballar perquè persones amb discapacitat 
intel·lectual puguin formar-se professional-
ment i accedir al món laboral.

Des del PSC hem fet justícia i no deixa-
rem mai d’invertir en polítiques socials, 
adreçades a tots els sectors de la població, 
perquè hem de garantir els drets de les per-
sones a l’educació, a la formació, al treball. 
Treballem i treballarem perquè tots aquests 
drets es puguin desenvolupar dignament i 
amb qualitat a la nostra estimada ciutat.

Joan
Grisó Nieto 
Portaveu del 
Grup Municipal 
Socialista

La històrica reivindicació del soterra-
ment de les vies del tren al seu pas pel 
centre de la ciutat, aviat serà història. 

El soterrament permetrà cosir la ferida 
que ha dividit la nostra ciutat en dues mei-
tats, condicionant la circulació rodada i de 
vianants, el desenvolupament de la ciutat 
i l’ordenació urbanística. Estem davant un 
projecte que transformarà Sant Feliu, de 
dalt a baix, en els propers anys. 

Sant Feliu ha de propiciar i impulsar el 
conveni amb la Generalitat per tal de tan-
car el tema del finançament, que és l’última 
etapa i més definitiva, per començar el 
soterrament. No podem perdre més temps. 
Som davant d’una oportunitat única per 
afrontar aquest anhelat projecte, posant 
així punt i final al risc que correm els milers 
de persones que diàriament creuem el pas 
a nivell. Som també davant l’oportunitat de 
reinventar Sant Feliu: obrint nous vials de 
circulació rodada i de vianants, impulsant 
la construcció de nous habitatges de 
promoció pública i privada, i creant noves 
zones verdes i d’equipaments. Cal aplicar 
el sentit comú mirant sempre pel benefici 
de Sant Feliu i la seva ciutadania.

En els propers mesos des del govern 
municipal durem a terme un procés partici-
patiu, on tots els ciutadans i ciutadanes de 
Sant Feliu serem informats de l’abast del 
projecte i tindrem l’oportunitat d’aportar 
les nostres opinions i reflexions per tal 
d’enriquir el projecte final.

Des de Convergència i Unió ja varem 
defensar el 2003 el soterrament complert, 
dels 1,5 km de vies que travessen la ciutat. 
En aquell moment varem ser els únics a 
defensar-ho. Ara ja podem dir que el sote-
rrament complert serà una realitat el 2015.

Josep Lluís 
Fernández Burgui
Portaveu del Grup 
Municipal de CiU

El soterrament ya está aquí

Pronto el Soterrament será una realidad, 

Sant Feliu avanzará hacia la mayor trans-

formación de su historia convirtiéndose en 

una ciudad dinámica del siglo XXI. Cabe 

recordar que esta obra se aprobó gracias 

al anterior gobierno del Partido Popular que 

incluyó una partida en los prupuestos del 

estado. Posiblemente con el actual ejecutivo 

de Zapatero no se hubiese podido llevar 

a cabo, pues el déficit y la pésima gestión 

económica del presidente del gobierno y 

sus ministros han llevado a nuestro país a 

una situación de extrema gravedad.    

 Desde el Partido Popular siempre lucha-

remos por el bienestar de los ciudadanos 

y es por eso que hemos presentado en el 

pleno del ayuntamiento varias mociones con 

este fin, la última en contra de la subida de 

impuestos  con la que nos va a castigar ZP,  

o en la que nos posicionábamos a favor de la 

libertad de las personas que disfrutan con el 

arte de la tauromaquia, pues para nosotros 

prohibir es atentar contra las libertades y 

los gobiernos del tripartit y del estado nos 

tienen acostumbrados a estas prohibiciones 

y a no tener, por ejemplo, ni el derecho a 

elegir en el idioma que queremos educar 

a nuestros hijos o obligándoles a estudiar 

asignaturas sectarias coma la de educa-

ción para la ciudadanía.  Con el esfuerzo de 

todos podemos cambiar esta situación y la 

única alternativa es el Partido Popular                             

Sergio
Jiménez Cervera 
Portaveu del Grup 
Municipal del PP

El 20 de juny: SíGovern d’esquerres!

El proper diumenge 20 de juny tindrà 

lloc a la nostra ciutat una consulta popular. 

Es preguntarà als ciutadans si volen o no 

la independència de Catalunya. Es realit-

zarà gràcies a l’esforç i dedicació de cen-

tenars de voluntaris, organitzats al voltant 

de l’entitat Santfeliu Decideix. 

Des d’Esquerra celebrem que a la nos-

tra ciutat també es pugui realitzar aquesta 

consulta atès que és molt pedagògic i 

important que la gent reflexioni sobre 

el nostre encaix a l’Estat espanyol. Des 

d’Esquerra farem campanya pel Sí a la 

independència. Avui en dia Catalunya ha 

de tenir veu pròpia a Europa; ja no té 

sentit formar part de l’Estat espanyol, que 

s’aprofita del nostre treball i esforç: amb 

la independència tindríem més qualitat de 

vida. 

Per altra banda, cal dir que Esquerra, 

des del govern de la Generalitat, ha impul-

sat una nova llei de consultes per tal que 

la propera legislatura el poble català es 

pugui manifestar sobre aquells temes més 

importants que ens afecten. Aquesta llei 

significa un avanç en el nostre sistema 

democràtic. 

Per altra banda, tot i que l’alcalde 

Vázquez ha mostrat el seu menyspreu a les 

consultes, li demanem respecte a una ini-

ciativa que compta amb el suport de molts 

ciutadans, entitats i partits polítics de la 

ciutat. Li recordem que és l’alcalde de tots 

els ciutadans, no d’uns quants. Així doncs, 

animem tots els ciutadans a participar: el 

proper 20 de juny ha de ser una gran festa 

de la democràcia i del civisme.  

Govern d’esquerres no vol dir govern 
sense errors ni polèmica, vol dir govern 
que dóna prioritat a les necessitats del dia 
a dia de la gent, amb polítiques públiques 
que donin serveis a tothom i amb plena 
transparència en la seva gestió.

Emparant-se en situacions difícils 
(sequera o incendis, per exemple), CiU 
i PP ens volen fer creure que són els 
únics que saben i poden tirar endavant 
el país. CiU i PP oculten la seva gestió 
en moments similars i treuen importància 
al fet que, ara com mai, un govern ha 
donat explicacions de tots i cadascun dels 
elements de la seva gestió. Govern d’es-
querres, a Catalunya, ha comportat 
més transparència i més responsa-
bilitat.

Però, sobretot, govern d’esquerres vol 
dir atendre les persones amb una oferta 
suficient i de qualitat de serveis públics. 
Només cal mirar i comparar:

Sanitat pública: els governs de CiU 
ni tan sols van posar la primera pedra de 
l’Hospital Moisès Broggi que el govern 
d’esquerres ha construït a Sant Joan 
Despí.

Educació pública: l’Ajuntament de 
Sant Feliu va construir les escoles que els 
governs de CiU no feien (Salvador Espriu, 
Pau Vila, Falguera), mentre que el govern 
d’esquerres ha invertit com mai en escoles 
públiques (Martí i Pol, Nadal, Monmany) 
i les ha dotades de més professorat i 
mitjans.

Habitatge protegit: els governs de 
CiU obligaven al 10% d’habitatges pro-
tegits en cada promoció urbanística; el 
govern d’esquerres obliga al 40%.

Hisenda pública: els governs de CiU 
volien suprimir l’impost de successions 
per a tothom; el govern d’esquerres l’ha 
mantingut exclusivament per als més rics.

Subministraments bàsics: els go-
verns de CiU divagaven sobre l’aigua del 
Roina; el govern d’esquerres ha construït 
la dessalinitzadora del Prat i garanteix un 
subministrament d’aigua continu i de qua-
litat sigui quina sigui la climatologia.

Soterrament: el govern de CiU el va 
frenar el 2002; els governs d’esquerres 
aviat el faran possible.

Govern d’esquerres, a Catalunya, 
ha comportat més polítiques i serveis 
per a tu, per a tothom.

Treballador/a de Sant Feliu: a Catalunya, 
govern d’esquerres!

Carles
Soriano
Portaveu del Grup 
Municipal d’ERC

El soterrament en marxaEquipaments dignes i de qualitat
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En Salvador Bigues està jubilat però segueix tenint un munt de feina, sobretot al Club Ciclista Santfeliuenc, entitat que presideix des 
de fa tres anys i que enguany celebra el 50è aniversari. Es va fer soci del club amb 8 anys i des d’aleshores sempre ha estat vinculat 
al món de la bicicleta. Va competir de juvenil amb equips de Cornellà i Terrassa i amb el Kelme d’amateur. El seu esperit inquiet i 
emprenedor l’han dut a ser director tècnic del club, dissenyador dels maillots i també president a la dècada dels 80. 

Quan va néixer el Club?

Es va legalitzar l’any 1960 però feia 7 o 8 
anys abans que ja feia activitat. Som el ter-
cer club esportiu més antic de Sant Feliu, 
on tenim constància d’activitat ciclista al 
municipi ja el 1910. 

A què es dedica l’entitat?

La nostra activitat és fomentar el ciclisme, 
tant de carretera com de muntanya. Orga-
nitzem el campionat cicloturista que dura 
tot l’any des de primers de febrer a finals 
d’octubre i consta de diferents sortides 
que es fan els diumenges. També anem a 
marxes nacionals i internacionals. 

Quants socis són actualment?

Som uns 110, estem en un moment força 
bo. Els diumenges de promig al campio-

l’entrevista
Entrevistem Salvador Bigas
president del Club Ciclista Santfelienc

l’entrevista

nat de cicloturisme sortim una trentena de 
persones. Som dels grups més nombrosos 
de Catalunya pel que fa a nombre de prac-
ticants fixes. 

Quin perfil és el del soci majoritari 
d’avui?

Tenim una mica de tot, gent des dels 28 
als 70 anys però el gruix tenen entre 40 i 
65 anys. Només hi ha una dona però n’hi 
havia hagut 2 o 3 anteriorment. I som gent 
de Sant Feliu però també de Sant Vicenç 
dels Horts, Molins de Rei, Esplugues, Sant 
Just, Barcelona...

Què ofereix el Club als socis?

Llicència, assegurança i tota l’activitat a 
fer en carretera, muntanya i les marxes. 
A més, es facilita roba de qualitat a preu 
mòdic. Als novells els ensenyem a tenir 
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“Som dels grups més nombrosos de Catalunya 
pel que fa a practicants en actiu”

precaució, anar ben equipats, alimentar-se 
bé... També col·laborem econòmicament en 
el que es pot.

Com ha evolucionat el Club en 
aquests 50 anys d’història?

En les diferents èpoques del club sempre 
s’ha fet sortides. A la dècada dels 80 vam 
tenir una escola de ciclisme i equips de 
competició en infantil, juvenil i amateur. Ara 
no en tenim perquè no hi ha estructura, 
calen molts diners, un parell de cotxes, 
preparadors... 

Van sortir campions del Club?

Sí, d’aquí van sortir tres persones que 
van estar a la Selecció Catalana de Pista. 
També vam tenir un campió d’Espanya que 
va participar a la Volta a Catalunya i a la 
Volta a Espanya entre els anys 1945-55. 

Un corredor del Club també va ser campió 
de Ciclocross de Catalunya. 

Com celebraran el 50è aniversari?

L’any de celebració va començar el 5 de 
febrer amb un acte institucional a l’Ajun-
tament on se’ns va lliurar una ceràmica 
commemorativa dels 50 anys. Dos dies 
després, l’alcalde i el regidor d’Esports van 
tallar la cinta per inaugurar la primera sor-
tida del campionat cicloturista. També hem 
fet una xerrada sobre el ciclisme i tenim 
previst muntar una exposició de fotografies 
i maillots de les diferents èpoques del club. 
A les Festes de Primavera o bé a les Festes 
de Tardor posarem un estand per promou-
re la nostra activitat. I a finals de novembre 
farem el sopar de cloenda de la temporada 
a la Sala Ibèria.

La marxa Sant Feliu-Andorra és una 
de les clàssiques del club?

Sí, aquest any celebrem el 30 aniversari 
d’aquesta marxa que té 200 quilòmetres. 

Amb motiu de l’aniversari es farà el 24 de 
juliol per fer-la coincidir amb les festes de 
les Escaldes. A la rebuda dels ciclistes 
farem un petit acte i comptarem també 
amb representants de l’Ajuntament de Sant 
Feliu i de les Escaldes. 

L’any 1992 també van fer una marxa 
molt especial, veritat?

Sí, una marxa que crec que ningú ha estat 
capaç de fer: París-Sant Feliu en 12 dies 
amb motiu de l’agermanament amb la ciu-
tat Villeneuve Le Roix. Van participar 14 
francesos i 16 catalans i uns 12 atletes 
que van fer el recorregut fent relleus. Vam 
arribar a Sant Feliu dos dies abans dels 
Jocs Olímpics. Va ser tota una experiència.

Quants quilòmetres fan al cap de 
l’any?

De tot el grup que practiquem els diumen-
ges hi ha un paquet que fem entre 8.000 i 
12.000 quilòmetres l’any entre les marxes i 
l’entrenament.

Com veu el futur del club?

Estem en un moment bo i amb un paquet 
de socis important que és el que ens dóna 
vida. Ve gent de tota arreu i amb professi-
ons molt diverses que han descobert que 
s’ho passen bomba sortint en un grup i 
amb tot organitzat. 

Algun projecte nou a mig o llarg ter-
mini?

L’alcalde va fer públic que a les noves instal-
lacions esportives de Mas Lluí es volia fer 
una pista per anar en bicicleta. Ens faria 
molta il·lusió que es compti amb nosaltres 
per fer el disseny i que entre els tres clubs 
ciclistes de Sant Feliu poguessin gestionar 
l’espai. Seria un circuit per entrenar els del 
club i per practicar tothom.

 Lliurament de la ceràmica commemorativa dels 50 anys del Club al saló de plens de l’Ajuntament

 Participants de la marxa a Andorra 2008




